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TALANTUL ÎN NEGOȚ      Nume___________________________________________ 

Ediția a XIV-a       Prenume________________________________________ 

10-11 – nelimitat      Clasa____________________________________________ 

13.aug.2016       Bis./Loc._________________________________________ 

Faza internațională      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 unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii iar altul moare cu amărăciunea în suflet.           

        2.           Cartea Exodul relatează despre copiii lui Israel că aceștia au ieșit din Egipt înarmați și gata de luptă. 

        3.    Domnul a folosit un vânt dinspre răsărit care a suflat toată noaptea când a avut loc urgia cu lăcustele  

și miracolul de la Marea Roșie.           

        4.           „Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii credincios.” 

        5.           „Vrăjmașul zicea: […] voi scoate sabia și-i voi nimici cu mâna mea!”            

 

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

                 (doar un răspuns corect) 

1. În cântecul de la Marea Roșie, printre altele, Moise spunea următoarele despre Dumnezeu:  

„El este Dumnezeul tatălui meu...”             

                 a.     „pe El îl voi lăuda”  

                 b.     „pe El Îl voi preamări” 

                 c.     „pe El Îl voi înălța” 

        2.      Cine dă pe prieteni să fie prădați, copiilor aceluia:     

                 a.     li se vor sterpezi dinții 

                 b.     li se vor topi ochii 

                 c.     le va ajunge casa stearpă 

        3.      Completați spațiile libere referitor la ceea ce spunea Moise: „Prin ... Ta, Tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta” 

                 a.     puterea 

                 b.     credincioșia 

                 c.     îndurarea 

        4.      Pentru că unii din popor au ieșit să strângă mană în ziua Sabatului și n-au găsit, Domnul a zis lui Moise:          

                 a.     „Până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile Mele?” 

                 b.     „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat.” 

                 c.     „Acum lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva lor: şi-i voi mistui.” 

        5.      Unde a ridicat Moise un altar căruia i-a dat un nume?         

                 a.     la Refidim 

                 b.     la poalele muntelui Sinai 

                 c.     în pustiul Sin 

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

        1.             El înalță     a.     pe cel nenorocit                      

        2.             El izbăvește   b.     planurile oamenilor vicleni                  

        3.             El nimicește   c.     pe cel slab                  

        4.             Dumnezeu ocrotește  d.     pe cei necăjiți                      

        5.             nădejdea sprijină  e.     pe cei smeriți                    

                

IV Scrieți răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare) 

        1. Pavel relatează că femeia va fi mântuită […], dacă stăruie cu smerenie în … (dacă este cazul, menționați toate elementele) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        2.      Iov a zis despre Dumnezeu că poruncește soarelui, și soarele nu mai răsare și că ține stelele sub ... (menționați un element) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 



10-11 – nelimitat (test special 6) 
 

        3.  Prin ce l-a păstrat Dumnezeu pe Iov cu suflare? (dacă este cazul, menționați toate elementele) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        4.  Ce domnește în țara negurii adânci, conform celor spuse de Iov? (dacă este cazul, menționați toate elementele) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

        5.      Menționați cele 4 urgii cu privire la care Domnul a hotărât ca în ziua următoare („mâine”), de la avertizarea lui faraon, 

 să declanșeze aceste urgii. (Nu descrieți urgiile, doar numiți-le) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

             

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

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

         1.     Pe cine numește cartea Exodul că era proroc?   

                 a.     Maria, sora lui Aaron 

                 b.     Aaron, fratele mai mare al lui Moise 

                 c.     Ietro, socrul lui Moise 

         2.    Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate cu privire la Iov?                        

                 a.     niște Sabeeni și Haldeeni au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei 

                 b.     niște Sabeeni au luat măgărițele care pășteau și boii care arau 

                 c.     focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars de tot oile și pe slujitori  

        3.     Ce le-a spus faraon lui Moise și Aaron înainte ca muștele să fie îndepărtate de la acesta?                                                                                          

                 a.     „Vă voi lăsa să plecaţi, ca să aduceţi jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustiu” 

                 b.     „Să nu vă depărtaţi prea mult, dacă plecaţi” 

                 c.     „Rugaţi-vă pentru mine” 

 

VI Scrieți din memore:  (27 puncte total) 

         1.     Ioan 

         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] 


