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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.             În anul al treilea, evreul trebuia să ducă zeciuala la locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul său.    

        2.           Dacă un străin se vindea unui evreu, trebuia să-i slujească 6 ani, urmând ca în anul al șaptelea, evreul să-i dea drumul. 

        3.    Evreul trebuia să aducă la sărbătoarea Săptămânilor, daruri de bună voie.                    

        4.           Temelia care este Isus Hristos a fost pusă de apostolul Pavel.                      

        5.           Domnul i-a zis lui Iov: „Taci, şi te voi învăţa înţelepciunea.”                                                                 

 

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

                 (doar un răspuns corect)  
1. Munții Garizim și Ebal sunt poziționați:     

                 a.     în țara Moabului  

                 b.     în țara Canaanului 

                 c.     în țara Egiptului 

        2.       Unde trebuia mâncat întâiul născut din turma pe care o avea evreul, dacă animalul era șchiop sau orb?   

                 a.    înaintea Domnului, Dumnezeului său, în locul pe care-l va alege El  

                 b.    în cetățile sale 

                 c.    dacă avea vreun cusur, nu trebuia mâncat 

        3.      De când trebuiau să numere copiii lui Israel 7 săptămâni, referitor la sărbătoarea Săptămânilor?     

                 a.     de când vor începe semănatul grâului 

                 b.     de când vor începe seceratul grâului 

                 c.     de când își vor strânge roadele din arie și din teasc 

        4.      În legătură cu ce anume trebuiau să facă judecătorii cercetări amănunțite, conform Deuteronomului?                                               

                 a.     cu privire la ațâțătorii dintr-o cetate care amăgeau pe locuitorii acesteia 

                 b.     cu privire la bărbatul sau femeia dintr-o cetate care călcau legământul Domnului 

                 c.     cu privire la martorul mincinos ce se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire 

        5.      Apostolul Pavel afirma că a ajuns ca lepădătura:                                         

                 a.     lumii acesteia 

                 b.     tuturor 

                 c.     veacului acestuia 

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

        1.             „să faci cercetări”     a.     iepurele                                       

        2.             „să nu cercetezi”   b.     despre cum slujeau neamurile păgâne dumnezeilor lor   

        3.             rumegă dar n-are copita despicată  c.     zimbrul                                     

        4.             rumegă și are copita despicată  d.     în legătură cu amăgirea locuitorilor ațâțați, dintr-o cetate                       

        5.             nu rumegă dar are copita despicată  e.     porcul                

             

IV Scrieți răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare) 

        1. Cel necurat și cel curat vor putea mânca din carne în toate cetățile lui Israel, așa cum se mănâncă din: (2 atribute)           

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        2.      Amintiți 4 acțiuni pe care nu trebuia să le facă evreul față de prietenul său, când acesta din urmă îl ațâța în taină  

                 ca să slujească altor dumnezei. Scrieți pe scurt exact răspunsurile din Deuteronomul. 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        3.  Cine putea să se bucure la sărbătoarea Corturilor, în afară de familia evreului și de Levit? (4 atribute)                

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        4.  Care sunt lucrurile lumii pe care le-a ales Dumnezeu (pentru a demonstra ceva), pe lângă cele ce nu sunt? (4 atribute)        

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Deut. 14:28 

Deut. 15:12 

Deut. 16:10 

1 Cor. 3:10,11 

Iov 33:33 

Deut. 11:29,30 

Deut. 15:19-23 

Deut. 16:9 

Deut. 19:16-19 

1 Cor. 4:13 

Deut. 13:12-16 

Deut. 12:30 

Deut. 14:7 

Deut. 14:4-6 

Deut. 14:8 

Deut. 12:15 

Deut. 13:6-8 

Deut. 16:14 

1 Cor. 1:27,28 
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        5.       Domnul l-a întrebat pe Iov dacă acesta poate să dezlege frânghiile:  
 ___________________________________________________________________________________________________ 

             

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

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

         1.     Ce trebuiau să facă copiii lui Israel cu chipurile cioplite ale popoarelor păgâne când vor ajunge în țara promisă?   

                 a.     să le sfărâme                

                 b.     să le ardă în foc                     

                 c.     să le dărâme                               

         2.    Care sunt contextele în care Dumnezeu l-a pus la încercare pe Israel?                             

                 a.     când un proroc va vesti un semn sau o minune și se va împlini, dorind să-l abată pe evreu de la calea Domnului 

                 b.     călătoria prin pustiu timp de 40 de ani 

                 c.     mana pe care au mâncat-o evreii în pustiu 

        3.     Ce a zis Moise cu privire la cetatea din care locuitorii acesteia s-au lăsat amăgiți făcând o urâciune?                               

                 a.     să fie arsă  

                 b.     să rămână pentru totdeauna un morman de dărâmături 

                 c.     să nu fie niciodată zidită din nou 

 

VI Scrieți din memore:  (27 puncte total) 

         1.     Luca 8:17     Iacov 1:21     Filipeni 3:21 

         2.     Psalmii 95:7     Psalmii 40:5     Psalmii 50:23 

         3.     Proverbele 16:8     Proverbele 15:17     Proverbele 10:22 

  

 

 

 

  

  

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 

10-11 18-25 25+ 

Deut. 38:31 

Deut. 7:5; 12:3 

Deut. 8:2,16; 13:3  

Deut. 13:16 


