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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.            Domnul i-a zis lui Moise să ridice niște pietre mari pe muntele Ebal, pe care să le tencuiască cu var.         

        2.          Leviții au luat cuvântul și au spus cu glas tare întregului Israel un număr de 12 blesteme.  

        3.            Dacă Israel se va întoarce la Domnul, de unde va fi risipit, Domnul îi va tăia împrejur inima, iubind pe Dumnezeu.           

        4.          Iov a zis: „Viu este Dumnezeu, care îmi dă dreptate!”  

        5.          În Legea lui Moise este scris: „Să nu legi gura boului care treieră grâul!”                                                                 

 

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

                 (doar un răspuns corect)  
1. „Să ai o greutate adevărată și dreaptă, să ai o efă adevărată și dreaptă, pentru ca ___”   

                 a.     să fii fericit 

                 b.     să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău 

                 c.     ambele variante de mai sus 

        2.       Atunci când evreul va lua cele dintâi roade din țara promisă și le va pune într-un coș cu care se va duce la preot,  

                 va trebui să spună, printre altele, astfel:  

                 a.     „Am scos din casa mea ce este sfințit, și l-am dat Levitului […]” 

                 b.    „N-am mâncat nimic din aceste lucruri în timpul meu de jale [...]” 

                 c.    „Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie […]” 

        3.       Pavel a zis că cine treieră grâul, trebuie să-l treiere cu:   

                 a.     bucurie 

                 b.     credință 

                 c.     nădejde 

        4.      Care din variantele de mai jos au vreo legătură cu blestemul rostit de Leviți, referitor la aproapele?                                               

                 a.     doar referitor la mutarea hotarelor acestuia 

                 b.     primirea unui dar de la acesta ca să fie vărsat sângele celui nevinovat 

                 c.     mutarea hotarelor acestuia și lovirea lui în ascuns 

        5.      Iov a zis că până la cea din urmă suflare, își va apăra: 

                 a.     dreptul 

                 b.     nevinovăția 

                 c.     pricina înaintea lui Dumnezeu 

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

        1.             va fi înjunghiat     a.     fiicele tale                                       

        2.             ți se va răpi   b.     va mânca rodul pământului tău   

        3.             vor fi date vrăjmașilor tăi  c.     oile tale                                     

        4.             vor fi date pe mâna altui popor d.     boul tău                      

        5.             un popor pe care nu-l cunoști e.     măgarul tău                 

            

IV Scrieți răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare) 

1. Amintiți 8 blesteme cu care Domnul îl va lovi pe Israel dacă acesta nu va asculta de glasul Lui.  

Țineți cont de expresia „te va lovi/bate”.          

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        2.      La care împărat a trimis Moise, din pustiul Chedemot, soli cu vorbe de pace? Menționați și locația/iile unde locuia acesta.  

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        3.  Amintiți cele 6 atribute cu privire la care este scris că Moise le-a pus înaintea lui Israel, ca acesta să ia o decizie.                

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        4.  Până unde au fost bătuți evreii atunci când s-au decis totuși să se lupte cu Amoriții pe munte?        

 ____________________________________________________________________________________________________ 

Deut. 27:1,2 

Deut. 27:14-26 

Deut. 30:6 

Iov 27:2 

1 Cor. 9:9 

Deut. 25:15 

Deut. 26:1,2 

1 Cor. 9:10 

Deut. 27:17,24 

Iov 27:5 

Deut. 28:31 

Deut. 28:31 

Deut. 28:31 

Deut. 28:32 

Deut. 28:33 

Deut. 28:22,27,28,35,59 

Deut. 2:26 

Deut. 30:15,19 

Deut. 1:44 
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        5.       Care sunt cele 2 localități menționate în Deuteronomul, în legătură cu călătoria evreilor spre pustiul Moabului,  

                   când au trecut de departe pe lângă copiii lui Esau care locuiau în Seir? (*Atenție la nume, orice mică greșeală, anulează tot!) 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

             

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

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

         1.      Domnul i-a zis lui Moise ca pe muntele Ebal să zidească un altar: 

                 a.     de pietre, peste care să nu treacă fierul       

                 b.     din pietre întregi                  

                 c.     pe care să aducă arderi de tot și jertfe de mulțumire                              

         2.     Ce este o urâciune înaintea Domnului?     

                 a.     oricine săvârșește o nedreptate 

                 b.     chipurile cioplite ale dumnezeilor neamurilor 

                 c.     cei ce cheamă pe morți 

        3.      Când vor zice neamurile, cu privire la Israel, afirmația:  „Pentru ce a făcut Domnul astfel țării acesteia […]”?                   

                 a.     la vederea pucioasei cu care va lovi Domnul țara  

                 b.     la vederea bolilor cu care va lovi Domnul țara 

                 c.     la vederea sării cu care va lovi Domnul țara 

 

VI Scrieți din memore:  (27 puncte total) 

         1.     1 Petru 5:5; Apocalipsa 22:14; 2 Timotei 2:22 

         2.     Isaia 61:1; 1 Petru 1:17; 1 Timotei 6:12     

         3.     1 Regi (Împărați) 8:23; 1 Petru 3:12, 1 Timotei 4:1-2 

  

 

 

 

  

  

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. 2:8 

Deut. 27:1-8 

Deut. 7:25; 18:10-12; 25:16  

Deut. 29:22-24 


