
Test special 4, faza pe județ, 10-11; 18-25; 25+ 
 

 

 

TALANTUL ÎN NEGOȚ      Nume 

Ediția a XV-a       Prenume 

10-11; 18-25; 25+      Vârsta 

29.apr.17       Bis./Loc.  

Faza pe județ       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.       Cei ce au ispitit pe Domnul au fost nimiciți de Nimicitorul.    

        2. De la Aroer și de la cetatea care este la munte, până la Galaad n-a fost nicio cetate prea tare pentru Israel. 

        3.       La auzul faimei lui Israel, popoarele de sub cer vor tremura și se vor îngrozi. 

        4.         Iosua va pune pe Israel în stăpânirea țării aceleia bune.  

        5. Iov a zis că mâna lui Dumnezeu străpunge șarpele fugar.                                                                 

 

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

                 (doar un răspuns corect)  
1. Când au iscodit țara, cei 12 oameni i-au văzut acolo pe: 

a     copiii lui Amon 

                 b     copiii lui Anac 

                 c     copiii lui Lot 

        2.       În țara Moabului, Moise a început să lămurească poporului: 

                 a     cântarea 

                 b     legea 

                 c     poruncile lui Dumnezeu 

        3.     Cui a dat Moise porunca să asculte de frații lor și să judece cu dreptate neînțelegerile fiecăruia? 

                 a     căpeteniilor lui Israel 

                 b     judecătorilor 

                 c     preoților, fiii lui Levi și bătrânilor lui Israel 

        4.     Elihu spunea că Dumnezeu nu-și îndreaptă privirile spre cei:                                       

                 a     fărădelege 

                 b     ce se cred înțelepți 

                 c     ce se cred fără prihană 

        5.     Pe care munte au locuit destulă vreme copiii lui Israel? 

                 a     Horeb 

                 b     Seir 

                 c     amoriților 

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

        1.    Moabiți  a.   Gaza                                       

        2.    Amoniți  b.   Zamzumimi   

        3.       Horiți  c.   Emimi                                     

        4.       Aviți  d.   Chibrot-Hataava 

        5.      Tabeera  e.   Seir                   

          

IV Scrieți răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare) 

1. Pavel le-a cerut credincioșilor din Corint să fugă de ... 

___________________________________________________________________________________________ 

        2.      După ce Domnul s-a mâniat pe copiii lui Israel, Moise le-a cerut să se întoarcă de la muntele Seir și să plece înspre: 

 ___________________________________________________________________________________________ 

        3.  Ce a nimicit Moise cu desăvârșire din ce aveau cei 2 împărați ai Amoriților?               

 ___________________________________________________________________________________________      

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cor. 10:9 

Deut. 2:36 

Deut. 2:25 

Deut. 1:38; 3:28; 31:7 

Iov 26:13 

Deut. 1:28 

Deut. 1:5 

Deut. 1:16 

Iov 37:24 

Deut. 1:6 

Deut. 2:11 

Deut. 2:20 

Deut. 2:12,22 

Deut. 2:23 

Deut. 9:22 

1 Cor. 6:18; 10:14 

Deut. 2:34; 3:6 

Deut. 1:40 
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        4.  De la cine găsim discursuri scrise ținute lui Iov, conform capitolelor 23-42?       

 ___________________________________________________________________________________________ 

        5.      Ce aveau credincioșii corinteni între ei, fiind un cusur? 

___________________________________________________________________________________________ 

             

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

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

         1.      Ce trebuia să le poruncească Moise copiilor lui Israel când trebuiau să treacă prin hotarele copiilor lui Esau? 

                 a      să nu facă război cu ei       

                 b      să se păzească bine                  

                 c      să nu se încaiere cu ei                             

         2.     Unde au ajuns copiii lui Israel imediat după ce au plecat de la Horeb?    

                 a      la muntele Amoriților 

                 b      la Hesbon 

                 c      la Cades-Barnea 

        3.     Domnul i-a zis lui Moise să nu facă război cu:                   

                 a      Moab 

                 b      copiii lui Amon 

                 c      Sihon 

 

VI Scrieți din memorie:  (27 puncte total) 

1. Coloseni 3:4 Matei 6:26 Matei 5:19 

 

 

 

2. Apocalipsa 22:14  Fapte 26:17-18  Filipeni 3:21 

 

 

 

        3.      Luca 8:17  Galateni 6:8 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 

Iov 25:1; 32:2; 38:1 

1 Cor. 6:7 

Deut. 2:4,5  

Deut. 1:19,20 

Deut. 2:9,19 


