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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.                             Domnul i-a zis lui Iov: „Ai tu un braț ca al lui Dumnezeu, și un glas de tunet ca al Lui?” 
        2.   Iov a murit la vârsta de 140 de ani. 
        3.                            „Trăiască Ruben şi să nu moară, şi anii lui să fie mulţi la număr!” 

        4. Raba era cetatea copiilor lui Amon. 

        5. Pavel se silea în toate lucrurile să placă tuturor.                                                               

  

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

                 (doar un răspuns corect)  
1. În binecuvântarea rostită de Moise cu privire la copiii lui Israel, este scris că Domnul a răsărit peste ei din: 

a     Sinai 

                 b     Paran 

                 c     Seir 

        2.       Peste ce va călca Israel cu privire la vrăjmașii săi? 

                 a     peste capetele lor  

                 b     peste înălțimile lor 

                 c     peste șerpi înfocați și scorpioni 

        3.     Dacă Israel nu va păzi şi nu va împlini toate poruncile şi toate legile lui Dumnezeu, în toate zilele sale va fi: 

                 a     prădat și zdrobit 

                 b     apăsat și zdrobit 

                 c     ambele variante de mai sus 

        4.     Pavel le-a cerut credincioșilor din Corint să umble după:                             

                 a     darurile duhovnicești 

                 b     darurile cele mai bune 

                 c     ambele variante de mai sus 

        5.     Apostolul Pavel le-a cerut creștinilor corinteni să nu fie pricină de ...  

                 a     poticnire 

                 b     cădere 

                 c     păcătuire 

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

        1.   se culcă sub lotus   a.   vulturul                                    

        2.    privește cu dispreț tot ce este înălțat b.   calul 

        3.       de departe miroase bătălia  c.   Leviatanul                                  

        4.       locuiește în stânci   d.   hipopotamul 

        5.      i s-a dat ca locuință pustiul  e.   măgarul sălbatic 

                           

IV Scrieți răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare) 

1. Despre ce a vorbit Iov fără să înțeleagă, mărturisind la final că sunt mai presus de el și că nu le pricepe? 

 ___________________________________________________________________________________________ 

        2.      Menționați numele și localitatea celor ce au vorbit lui Iov și împotriva cărora mânia Domnului s-a aprins. 

 ___________________________________________________________________________________________ 

        3.  Israel trebuia să ia bine seama și să se păzească de ... 

 ___________________________________________________________________________________________      

   

        

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Iov 40:1,9 

Iov 42:16 

1 Cor. 10:33 

Deut. 33:6 

Deut. 3:11 

Deut. 33:2 

Deut. 33:29 

Deut. 28:29,33 

1 Cor. 12:31; 14:1 

1 Cor. 10:32 

Iov 40:21 

Iov 41:34 

Iov 39:25 

Iov 39:28 

Iov 39:6 

Iov 42:3 

Deut. 24:8 

Iov 42:7-9 
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        4.  Ce a adus la îndeplinire Gad, pe lângă poruncile Domnului față de Israel? 

 ___________________________________________________________________________________________ 

        5.      Unde nu avea voie evreul să pună secera? 

___________________________________________________________________________________________ 

             

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

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

         1.     Ce a spus Moise poporului, în cele din urmă cuvinte ale sale? 

                 a      Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuși cu tine              

                 b      Domnul, Dumnezeul tău, va merge El însuși înaintea ta                

                 c      Iosua va merge înaintea ta                     

         2.     Care din următoarele afirmații rostite de Domnul lui Iov sunt adevărate? 

                 a      Doboară cu o privire pe cei trufași 

                 b      Smerește cu o privire pe cei trufași 

                 c      Împodobește-te cu strălucire și cu slavă 

        3.     Cu privire la care din variantele de mai jos, îi lăuda Pavel pe creștinii din Corint? 

                 a      țineau învățăturile întocmai cum li le-a dat 

                 b      își aduceau aminte de Pavel în toate privințele 

                 c      modul în care ei se adunau laolaltă 

 

VI Scrieți din memorie:  (27 puncte total) 

1. Pl.Ieremia 3:22-23  Psalmul 40:5  Filipeni 3:21 

 

 

 

2. 1 Petru 5:5  Fapte 26:17-18  1 Regi 8:23 

 

 

 

        3.      Apocalipsa 22:14  Galateni 6:8  Matei 5:19 

 

 

 

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. 33:21 

Deut. 23:25 

Deut. 31:1-6  

Iov 40:10-12 

1 Cor. 11:2,17,22 


