
  

 

 

 
Cei ce fac parte din categoriile cls.2-3 și 6-7, la întrebările din 1 Timotei, nu trebuie să răspundă pentru 

că nu se ia în considerare răspunsul. Punctajul pentru acele întrebări va fi diferit, păstrând totodată 

formatul clasic, respectând punctajul per subiect. 

 

 

 
I     Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

     1. Apostolul Pavel spunea că cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora trebuie să fie 

învredniciți de îndoită cinste. 

     2. Banii sunt rădăcina tuturor relelor. 

     3. Bețaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm și apoi l-a poleit cu aur. 

     4. Moise ședea lângă o fântână în Madian când fetele lui Ietro au venit să adape turma tatălui lor. 

     5. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu încet la mânie. 

      

 

 

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

     1. Ce trebuiau să facă copiii lui Israel cu carnea sfâșiată de fiare pe câmp? 

         a) s-o mănânce 
         b) s-o arunce la câini 
         c) s-o ardă în foc 

     2. Cine s-a întors să urmeze pe Satana, conform relatărilor lui Pavel? 

         a) femeile bătrâne 
         b) femeile tinere 
         c) văduvele tinere 

     3. Câți omeri cu „mană” au strâns copiii lui Israel în a șasea zi din săptămână? 

         a) unul 
         b) doi  
         c) niciunul 

     4. Pe marginea cărui veșmânt preoțesc trebuiau puse rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu  
clopoței de aur?  
 
         a) a mantiei de sub efod 
         b) a efodului 
         c) a brâului 

     5. Pavel i-a cerut lui Timotei să rămână: 

         a) în Macedonia  
         b) în Efes ca să poruncească unora să nu învețe pe alții altă învățătură 
         c) în Efes ca să poruncească unora să nu se țină de basme și de înșirări de legi fără sfârșit 

        

 

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

     1. pe bătrân i    a. sfătuiește-i ca pe niște frați    

     2. pe femeile bătrâne   b. cinstește-le 

     3. pe tineri     c. sfătuiește-i ca pe un tată 

     4. pe femeile tinere   d. sfătuiește-le ca pe niște mame 

     5. pe cele cu adevărat văduve  e. sfătuiește-le ca pe niște surori 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Al cui fiu era Iosua? 

     2. Cine pândea de la distanță ca să vadă ce are să i se întâmple pruncului Moise lăsat pe malul râului? 

     3. Care este ținta poruncii, conform celor spuse de apostolul Pavel? 

     4. Completați spațiile punctate: „Să ţii sărbătoarea .........., a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna 

pe câmp; şi să ţii sărbătoarea .........., la sfârşitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale.” 

     5. Cine sunt cei doi oameni excluși de Pavel din comunitatea creștină ca să învețe să nu mai hulească? 

 

 
 
V    Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 
      (pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

     1. Cine din cei de mai jos a trăit 137 de ani? 

         a) Levi 
         b) Chehat 
         c) Amram 

     2. Cine a zis despre poporul evreu că este unul încăpățânat cu privire la neascultarea acestuia? 

         a) Domnul 
         b) Aaron 
         c) Moise 

     3. Pavel spunea că orice făptură a lui Dumnezeu este bună și că nimic nu este de lepădat, pentru că este sfințit prin: 

         a) rugăciune 
         b) Cuvântul lui Dumnezeu 
         c) dreptate 
      

 

 
 
 
 

 FELICITĂRI!  
 

→ Dacă ați terminat de rezolvat testul de mai sus, urmați imediat pașii următori: 
 
1. Nu vă verificați (nu modificați răspunsurile), folosind diverse surse de informare, până nu trimiteți rezolvarea testului, în format 
nemodificat, spre Misiunea Elohim! Este important ca răspunsurile dv să fie înregistrate în baza de date pentru validare. 
 
2. Intrați acum pe site-ul MCIE accesând următorul link: http://misiuneaelohim.com/teste-tn16/ 
 
3. Odată ce ați ajuns pe pagina TN16 de pe site, accesați Formularul de înregistrare rezultate teste și completați cu atenție fiecare câmp 
din formular trecând exact răspunsurile date pe hârtie. Răspunsurile să fie scurte și clare. Nu se punctează cuvinte în plus decât conform 
datelor din fișierul Grilă aferent acestui test. 
 
4. După ce ați înregistrat răspunsurile dv, puteți să vă verificați accesând fișierul Grilă corespunzător. 
 
5. Așteptați publicarea pe site a următorului test. 
 
*Nu uitați că pentru nivelul AVANSAT, trebuie să realizați la finalul parcurgerii celor 10 teste un punctaj de minim 85,00/75,00 pentru 
calificare la următorul nivel. După fiecare test completat trebuie imediat să completați Formularul de înregistrare rezultate teste pentru a 
fi înmatriculat. În caz contrar, pierdeți punctajul aferent testului respectiv și vă va putea afecta când se va realiza Clasamentul oficial. 

 
 

 

Mult succes și binecuvântare, 
Alex Sîngeorzan 

coordonator MCIE 
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