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TALANTUL ÎN NEGOȚ
Ediția a XVI-a
toate categoriile
14.apr.18
Faza pe biserică

Nume
Prenume
Vârsta
Bis./Loc.
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
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Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
Ionatan arunca moartea în urma lui, în întâia sa înfrângere asupra Filistenilor.
F
A
Din ceea ce avea Amalec, Saul a nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă.
A
Samuel a zis că Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește.
A
Goliat avea un coif de aramă, niște tureci de aramă și o pavăză de aramă.
A
Cei doi fii ai lui Abiel erau Chis și Ner.
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
La ce se uită omul?
a la inimă
b la înfățișare
c la ceea ce izbește ochii
Fiecare om din Israel s-a coborât la Filisteni ca să-și ascute:
a sulița
b sabia
c coasa
Ce i-a zis lui Saul unul din slujitorii acestuia, cu privire la David?
a că vorbește bine
b că Domnul este cu el
c ambele variante sunt corecte
David a zis Filisteanului că tot pământul va ști că:
a „Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță”
b „Israel are un Dumnezeu”
c ambele variante sunt corecte
Când Saul a vrut să-l facă ginerele său, David a răspuns slujitorilor acestuia că el …
a este un om sărac
b este dintr-o cetate neînsemnată
c nu are nicio zestre pentru împărat
Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
Bezec
a. s-a arătat viteaz
b
Filistenii
b. numărătoarea poporului
d
Israel
c. om viteaz si vestit prin faptele lui mari
e
Benaia
d. ca nisipul de pe țărmul mării
c
Saul
e. ca nisipul de pe marginea mării
a

1 Sam. 14:13-14
1 Sam. 15:7-9

1 Sam. 15:29
1 Sam. 17:5-6
1 Sam. 14:51

1 Sam. 16:7

1 Sam. 13:19-20,22

1 Sam. 16:18

1 Sam. 17:46-47

1 Sam. 18:23

1 Sam. 14:47-48
1 Sam. 11:8
2 Sam. 23:20
1 Sam. 13:5
2 Sam. 17:11

Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
Saul a zis poporului care era cu el, să numere și să vadă cine a plecat din mijlocul lor. Cine a lipsit după ce au numărat?
1 Sam. 14:17
Ionatan/cel ce-i purta armele lui Ionatan (2pct/răsp)
Nahaș a zis că va face legământ cu locuitorii din Iabes, dacă aceștia îl vor lăsa să …
1 Sam. 11:2
sa le scoată la toti ochiul drept/să arunce astfel o ocară asupra întregului Israel (2pct/răsp)
David a auzit pe fiecare zicând că dacă-l va omorî cineva pe Goliat, împăratul … (Scrieți răspunsul complet)
1 Sam. 17:25
îl va umple de bogății/îi va da de nevastă pe fiica sa/va scuti de dări casa tatălui său în Israel (1,33pct/răsp)
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V
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În mâinile cui i-a vândut Domnul pe copiii lui Israel, când aceștia L-au uitat pe Dumnezeu, la ieșirea lor din Egipt?
1 Sam. 12:8-9
lui Sisera, căpetenia oștirii Hațorului/Filistenilor/împăratului Moabului (1,33pct/răsp)
Continuați răspunsul lui Samuel cu privire la neascultarea lui Saul: „Îi plac Domnului mai mult …” (2 versete)
1 Sam. 15:22-23
„…arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, și păzirea
cuvântului Său face mai mult decat grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, și
împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te
leapadă și El ca împărat.” (0,20pct/cuv)

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Saul a luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăți, și le-a trimis prin soli în tot ținutul lui Israel, zicând:
„Oricine nu va merge după ___, își va vedea boii tăiați la fel.”
a Domnul
b Saul
c Samuel
2. Ce întrebări i-a pus Samuel, la bătrânețe, întregului Israel, de față fiind martori Domnul și unsul Lui?
a „Cui i-am luat măgarul?”
b „Pe cine am apăsat?”
c „De la cine am luat mită?”
3. La ieșirea copiilor lui Israel din Egipt …
a Cheniții s-au purtat cu bunăvoință față de ei
b Amalec le-a astupat drumul
c Gabaoniții s-au purtat cu bunăvoință față de ei

1 Sam. 11:6-7

1 Sam. 12:1-5

1 Sam. 15:2,6

Scrieți din memorie: (27 puncte total)
Clasele 2-3:
Clasele 4-5:
Clasele 6-7:
Clasele 8-9:
Clasele 10-11:
Categoria 18-25:
Categoria 25+:

Ioan 15:7
Isaia 65:24
2 Timotei 2:13
Luca 8:18
Habacuc 1:13
Deuteronomul 6:6-7
Maleahi 3:9-10

Scanați cu telefonul acest
cod și veți avea acces instant
la Grila de corectare!

Luca 10:5
Romani 12:9
Daniel 11:32
Apocalipsa 1:8
1 Ioan 5:3-4
Genesa 2:18
Deuteronomul 32:39

Exodul 15:8
1 Corinteni 15:57
Mica 6:8
Genesa 28:15
Apocalipsa 22:17
Apocalipsa 21:4
Ioel 2:13

*Acesta este un test creat de coordonatorul proiectului
TesteTN, scopul fiind acela de pregătire a participanților la
concursul biblic anual „Talantul în Negoț”, ediția din 2018.

