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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.                             La Horeb, Domnul a vorbit cu poporul Israel față în față. 
        2.   Domnul a scos pe Israel din Egipt cu brațul Său cel întins și mâna Sa cea puternică. 
        3.                            În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă. 

        4. Moise a zis că Israel este poporul și moștenirea Domnului.  

        5. Domnul Isus a fost vândut noaptea.                                                               

  

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

                 (doar un răspuns corect)  
1. Cine trebuia să ridice întâi mâna ca să-l ucidă cu pietre pe omul care s-a închinat oștirii cerurilor? 

a     martorii 

                 b     întregul popor 

                 c     bătrânii cetății 

        2.       După ce evreii au păcătuit făcând un vițel turnat, Domnul i-a cerut lui Moise: 

                 a     doar să taie 2 table de piatră  

                 b     să pună lângă chivot cele 2 table de piatră pe care trebuia să le taie 

                 c     să taie 2 table de piatră și să facă un chivot de lemn 

        3.     Unde avea loc de obicei uciderea cu pietre a celui vinovat de o faptă rea în Israel? 

                 a     în afara taberei 

                 b     la poarta cetății 

                 c     în mijlocul pieței 

        4.     Cum veghea Dumnezeu peste cortul lui Iov, în zilele puterii lui, conform spuselor acestuia?                                       

                 a     cu răbdare 

                 b     ca un prieten 

                 c     ca un tată 

        5.     Unde trebuia ucisă cu pietre fata care s-a dovedit că nu era fecioară? 

                 a     la poarta cetății 

                 b     în mijlocul pieței 

                 c     la ușa casei tatălui ei 

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

        1.   să nu curvim    a.   sfârșiturile veacurilor                                     

        2.    să nu cârtiți    b.   au căzut 23.000   

        3.       să nu ispitim pe Domnul  c.   au fost nimiciți de Nimicitorul                                   

        4.       învățătura noastră   d.   harul lui Dumnezeu 

        5.      am lucrat mai mult decât toți  e.   au pierit prin șerpi 

                           

IV Scrieți răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare) 

1.  Pavel a zis că unuia îi este dat să vorbească despre ... iar altuia, să vorbească despre ..., datorită aceluiași Duh. 

 ___________________________________________________________________________________________ 

        2.      Când oamenii dorm în patul lor, Dumnezeu le întipărește învățăturile Lui, ca să le păzească viața de: 

 ___________________________________________________________________________________________ 

        3.  De unde au plecat copiii lui Israel la Mosera? Specificați localitatea. 

 ___________________________________________________________________________________________      

   

        

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Deut. 5:4 

Deut. 9:29 

1 Cor. 11:23 

Deut. 34:10 

Deut. 9:29 

Deut. 17:2-7 

Deut. 10:1 

Deut. 17:5; 22:24 

Iov 29:4 

Deut. 22:21 

1 Cor. 10:8 

1 Cor. 10:10 

1 Cor. 10:9 

1 Cor. 10:11 

1 Cor. 15:10 

1 Cor. 12:8 

Deut. 10:6 

Iov 33:15-18 



Test special 7, faza pe județ, 10-11; 18-25; 25+ 
 

        4.  Pavel a zis că Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșim din ispită, ca s-o putem ... 

 ___________________________________________________________________________________________ 

        5.      Iov mărturisea că a ajuns frate cu ... și tovarăș cu ...                                                               

___________________________________________________________________________________________ 

             

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

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

         1.     Cum este Dumnezeu în mijlocul copiilor lui Israel? 

                 a      un Dumnezeu gelos    

                 b      Dumnezeul cel mare                 

                 c      Dumnezeul cel înfricoșat                          

         2.     Ce au zis evreii în corturile lor când au cârtit cu privire la țara iscodită? 

                 a      că Domnul îi urăște și că de aceea i-a scos din Egipt, ca să-i dea în mâinile Amoriților 

                 b      că frații lor le-au înmuiat inima, zicându-le că poporul iscodit este mai mare decât ei 

                 c      că frații lor le-au înmuiat inima, zicându-le că au văzut acolo și copii de ai lui Anac 

        3.     Când vei mânca şi te vei sătura ... 

                 a      să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o 

                 b      ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie 

                 c      vezi să nu uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei 

 

VI Scrieți din memorie:  (27 puncte total) 

1. 2 Corinteni 5:21  Galateni 6:8  Ioan 6:54 

 

 

 

2. Luca 8:17  Iacov 1:21  1 Petru 3:12 

 

 

 

        3.      2 Timotei 2:22  Matei 6:26  Filipeni 3:21 

 

 

 

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 

1 Cor. 10:13 

Iov 30:29 

Deut. 6:15; 7:21  

Deut. 1:27-28 

Deut. 8:10-14 


