Test special 10, faza pe județ, 10-11; 18-25; 25+

TALANTUL ÎN NEGOȚ
Ediția a XV-a
10-11; 18-25; 25+
29.apr.17
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Nume
Prenume
Vârsta
Bis./Loc.
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
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Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
Pavel le-a spus creștinilor din Corint că toate sunt ale lor: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa.
Când vor intra în țara promisă, între evrei nu trebuia să fie nimeni care să intrebe pe cei ce dau cu ghiocul.
Zamzumimii erau numiți astfel de către amoriți.
Iov a spus că din pământ iese pâinea.
Bildad din Șuah a zis că stelele nu sunt curate înaintea lui Dumnezeu.
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
Spre ce direcție s-au îndreptat copiii lui Israel după ce au trecut de departe de localitățile Elat și Ețion-Gheber?
a miazănoapte
b Marea Roșie
c pustiul Moabului
Iov a zis că înțelepciunea nu este ca topazul din:
a Ofir
b pământul celor vii
c Etiopia
Când ne adunăm laolaltă, dacă unul are o cântare, altul o învățătură, toate să se facă:
a spre slava lui Dumnezeu
b spre zidire sufletească
c cu înțelepciune
Prin ce ținut urma să treacă Pavel când și-a propus să viziteze pe creștinii corinteni?
a Efes
b Macedonia
c Ierusalim
Care din cei de mai jos nu se găsea pe muntele Ebal la rostirea blestemului?
a Isahar
b Zabulon
c Neftali
Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
muntele Seir
a. Machir
câmpia mărginită de Iordan
b. Iair, fiul lui Manase
tot ținutul Argob
c. copiii lui Lot
Moab
d. Rubeniților și Gadiților
Galaadul
e. Esau
Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
Despre cine a zis Moise astfel: „Zăvoarele tale să fie de fer și de aramă”?
___________________________________________________________________________________________
La ce trebuiau să fie (considerați) prunci credincioșii corinteni?
___________________________________________________________________________________________
Ce vor vedea toate popoarele că va purta Israel când va fi binecuvântat, astfel încât acestea se vor teme de el?
___________________________________________________________________________________________

1 Cor. 3:22
Deut. 18:9-11
Deut. 2:20
Iov 28:5
Iov 25:5

Deut. 2:8

Iov 28:19

1 Cor. 14:26

1 Cor. 16:5

Deut. 27:12-13

Deut. 2:5
Deut. 3:16-17
Deut. 3:13
Deut. 2:9
Deut. 3:15

Deut. 33:24-25
1 Cor. 14:20
Deut. 28:10
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Ce este un semn pentru cei credincioși?
___________________________________________________________________________________________
Ce trebuiau creștinii din Corint să caute să aibă din belşug?
___________________________________________________________________________________________

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Care din cei de mai jos treceau drept Refaimiți?
a Anachimii
b Moabiții
c Zamzumimii
2. În ce context vorbea Pavel spre ruşinea credincioșilor din Corint atunci când îi mustra?
a când le-a spus că unii dintre ei nu-L cunosc pe Dumnezeu
b când aceștia puneau judecători pe aceia pe care biserica nu-i băga în seamă
c când le-a spus că s-au fălit și n-au dat afară din mijlocul lor pe cel ce curvea
3. În ce context apar ambele expresii: „ca să fii fericit” și „să ai zile multe”?
a când Moise le-a cerut evreilor să păzească legile și poruncile Domnului, ei și copiii lor după ei
b când Moise a dat porunca evreului să cinstească pe tatăl său și pe mama sa
c când Moise a dat porunca evreului să dea drumul mamei şi să nu ia decît puii când îi va întâlni pe drum
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Scrieți din memorie: (27 puncte total)
1.

2 Corinteni 5:21

Isaia 61:1

1 Petru 3:12

2.

Matei 25:13

Iacov 1:21

Proverbe 22:15

3.

Luca 8:17

Matei 6:26

Psalmul 50:23
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1 Cor. 14:22
1 Cor. 14:12

Deut. 2:10-11,20-21

1 Cor. 5:1-5; 6:4-5; 15:34

Deut. 4:40; 5:16; 22:6-7

