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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.    Israel nu avea voie să-și facă vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ 

               sau în ape sub pământ, și nici vreo înfățișare a unui idol.    
        2. Israel urma să treacă Iordanul ca să se facă stăpân peste copiii lui Anac, care vor fi smeriți înaintea lui. 

        3.   Domnul este moștenirea lui Levi iar Iacov este partea de moștenire a Domnului. 
        4.                            Moise i-a învățat pe copiii lui Israel legi, porunci, rânduieli și să cânte o cântare. 

        5. Iov spunea că de argintul celui nelegiuit are parte cel fără vină.                                                                

 

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

                 (doar un răspuns corect)  
1. În ce țară/țări se menționează că erau pâraie de apă? 

a     doar Canaan 

                 b     doar Iotbata 

                 c     Canaan și Iotbata 

        2.       Cine spune astfel cu privire la pricepere: „Noi am auzit vorbindu-se de ea”? 

                 a     Adâncul și marea 

                 b     Adâncul și moartea 

                 c     Adâncul și locuința morților 

        3.     Unde au ațâțat copiii lui Israel mânia Domnului, atât de tare încât El voia să-i nimicească? 

                 a     doar la Horeb 

                 b     la Cades-Barnea 

                 c     la Horeb și la Masa 

        4.     Cine a zis că Iov nu i-a vorbit de-a dreptul, când acesta își apăra pricina?                                       

                 a     Dumnezeu 

                 b     Elihu 

                 c     Bildad 

        5.     Cine sunt cei ce vor fi nimiciți, conform relatărilor lui Pavel? 

                 a     curvarii lumii acesteia 

                 b     cei nelegiuiți 

                 c     fruntașii veacului acestuia 

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

        1.   se trăgeau înapoi la apropierea mea a.   mai marii                                     

        2.    se sculau și stăteau în picioare  b.   căpeteniile   

        3.       își opreau cuvântările  c.   bătrânii                                   

        4.       li se lipea limba de cerul gurii  d.   oamenii 

        5.      tăceau înaintea sfaturilor mele  e.   tinerii 

                           

IV Scrieți răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare) 

1. Conform legii vechi, evreul nu trebuia să-L caute pe Dumnezeu pe dealuri, munți sau sub orice copac verde, 

ci după ce vor trece Iordanul, poporul trebuia să-L caute pe Dumnezeu la ... 

___________________________________________________________________________________________ 

        2.      Ce își va ține Dumnezeu față de Israel, dacă acesta va asculta, va păzi și împlini poruncile Lui? 

 ___________________________________________________________________________________________ 

        3.  Pe cine trebuia să iubească poporul Israel? 

 ___________________________________________________________________________________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deut. 4:16; 5:8 

Deut. 9:1-3 

Deut. 10:9; 32:9 

Deut. 6:1; 31:22 

Iov 27:13,17 

Deut. 8:7; 10:7 

Iov 28:22 

Deut. 9:8,19 

Deut. 32:14 

1 Cor. 2:6 

Iov 29:8a 

Iov 29:8b 

Iov 29:9 

Iov 29:10 

Iov 29:21 

Deut. 12:5 

Deut. 10:19; 30:16 

Deut. 7:9,12 
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        4.  Ce trebuiau să aibă viețuitoarele din apă pe care evreul le putea mânca?  

 ___________________________________________________________________________________________ 

        5.      Dumnezeu a rânduit în Biserică și pe cei ce au darul ... 

 Enumerați toate cele menționate de apostolul Pavel. 

___________________________________________________________________________________________ 

             

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

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

         1.     De unde se auzea de către popor glasul lui Dumnezeu, la Horeb? 

                 a      din mijlocul focului      

                 b      din mijlocul furtunii                  

                 c      din mijlocul întunericului                           

         2.     Când a fost pus evreul la încercare de către Dumnezeu?  

                 a      când nevasta lui îl ațâța în taină să slujească împreună altor dumnezei 

                 b      când un visător de vise îl îndemna să meargă după alți dumnezei 

                 c      când acesta călătorea prin pustiu 40 de ani 

        3.     Dumnezeu i-a dat poporului Israel în pustie să mănânce mană, pentru ca:             

                 a      să îl smerească 

                 b      să îl învețe că omul nu trăiește numai cu pâine 

                 c      să îl încerce 

 

VI Scrieți din memorie:  (27 puncte total) 

1. 2 Timotei 2:22  Isaia 61:1   Matei 5:19 

 

 

 

2. Coloseni 3:4  Iacov 1:21  1 Regi 8:23 

 

 

 

        3.      Pl.lui Ieremia 3:22-23 Fapte 26:17-18  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 

Deut. 14:9 

1 Cor. 12:28 

Deut. 4:12; 5:23  

Deut. 8:2; 13:3  

Deut. 8:16 


