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TALANTUL ÎN NEGOȚ      Nume___________________________________________ 

Ediția a XV-a       Prenume________________________________________ 

10-11; 18-25; 25+      Clasa____________________________________________ 

8.apr.17       Bis./Loc._________________________________________ 

Faza locală ta       Județul/Țara______________________________________ 

 
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în 

                neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 3:16-17 

 

I Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații:  (câte 2 puncte fiecare) 

        1.             Iov spunea că de ar putea ajunge până la scaunul de domnie al lui Dumnezeu, ar fi iertat pentru totdeauna de  

                        Judecătorul său.                                                Iov 23:3,7 

        2.           Moise a zis poporului că atunci când va locui în case frumoase, să ia seama să nu i se umfle inima de mândrie.       Deut. 8:12,14 

        3.     „Blestemat să fie cel ce nu va asculta pe tatăl său și pe mama sa!” Și tot poporul să răspundă: „Amin!”                   Deut. 27:16 

        4.           Omul care a scos un nume rău unei fecioare din Israel, trebuia osândit la o gloabă de 100 de sicli de argint.                     Deut. 22:19 

        5.           Evreul nu avea voie să muncească cu întâiul născut al vacii sale.                                                                 Deut. 15:19 

 

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare) 

                 (doar un răspuns corect) 

1. Cui a spus Domnul că îl va face un neam mai puternic și mai mare la număr, conform Deuteronomului?             Deut. 9:13,14 

                 a.     poporului Israel  

                 b.     lui Moise 

                 c.     ambele variante de mai sus 

        2.      Ce pândește ochiul preacurvarului, conform relatărilor lui Iov?                    Iov 24:15 

                 a.    revărsatul zorilor  

                 b.    toate mișcările 

                 c.    amurgul 

        3.      Care din locațiile de mai jos au legătură cu moartea lui Aaron?                  Deut. 10:6 

                 a.     Iotbata 

                 b.     Mosera 

                 c.     Beerot-Bene-Iaacan 

        4.      Prin cine este sfințit bărbatul necredincios?                                                           1 Cor. 7:14 

                 a.     prin Isus Hristos 

                 b.     prin nevasta credincioasă 

                 c.     prin Duhul lui Dumnezeu 

        5.       În binecuvântarea lui Moise, cu privire la Așer este scris astfel: „Zăvoarele tale să fie de...”                                        Deut. 33:24-25 

                 a.     fer 

                 b.     aramă 

                 c.     ambele variante de mai sus 

III Faceți asocierea dintre cele două coloane:  (câte 1 punct fiecare) 

        1.             „dacă mă duc la apus”     a.     „nu-L pot vedea”                                      Iov 23:8                   

        2.             „dacă mă duc la răsărit”   b.     „nu-L găsesc”                                                       Iov 23:8 

        3.             „dacă are treabă la miazănoapte”  c.     „nu este acolo”                                    Iov 23:9 

        4.             „dacă se ascunde la miazăzi”  d.     „cine poate să-L vadă?”                                      Iov 23:9 

        5.             „dacă Îşi ascunde El Faţa”  e.     „nu-L pot descoperi”                                Iov 34:29

                 

IV Scrieți răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare) 

        1. Amintiți 4 atribute, completând următoarea afirmație: „Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o ţară bună, ţară   

                 cu pâraie de apă, cu...”                     Deut. 8:7,8

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        2.      Cui face Domnul dreptate, conform celor spuse de Moise? (2 atribute)               Deut. 10:18 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        3.  Pavel afirma că Dumnezeu îi va întări până la sfârșit pe credincioșii corinteni, în așa fel ca să fie fără:               1 Cor. 1:8 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        4.  Cu privire la blestem, Domnul va aduce de departe un neam care va cădea peste Israel, un neam cu înfățișarea:        Deut. 28:49-50

 ____________________________________________________________________________________________________ 



Test special 1, faza locală, 10-11; 18-25; 25+ 
 

        5.       În cântecul lui Moise este scris: „Cum ar urmări unul singur o mie din ei, și cum ar pune doi pe fugă zece mii, dacă nu i-ar fi  

                 vândut...?” (2 atribute)                    Deut. 32:30 

____________________________________________________________________________________________________ 

             

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare) 

                 (poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

         1.     Unde a dat Moise legea copiilor lui Israel, conform Deuteronomului?      

                 a.     față în față cu Bet-Peor                Deut. 4:45,46 

                 b.     față în față cu Suf                     Deut. 1:1,5 

                 c.     în țara lui Sihon, împăratul Amoriților                               Deut. 4:45,46 

         2.    Iov spunea că sunt unii care iau:                                         Iov 24:2,3,9 

                 a.     măgarul orfanului 

                 b.     zălog vaca văduvei 

                 c.     zălog tot ce are săracul 

        3.     Moise a zis poporului Israel să vorbească despre poruncile primite:                                                 Deut. 6:7                                                                  

                 a.     când va fi acasă 

                 b.     când va fi în cetate și în câmp 

                 c.     când se va culca 

 

VI Scrieți din memore:  (27 puncte total) 

         1.     Matei 

         2.     Psalmi 

         3.     Proverbe 

  

 

 

 

  

  

Acesta nu este un examen oficial 

creat de organizatorii concursului 

biblic anual „Talantul în Negoț” ci unul 

creat de Misiunea Elohim în scopul 

pregătirii participanților, păstrându-

se totodată formatul original 


