
  

 

 

 
Cei ce nu au cărțile 1 Timotei și Iov, nu trebuie să răspundă la întrebările din aceste cărți 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 spune că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit. 

     2. Elifaz din Teman afirma că nenorocirea răsare din țărână. 

     3. Împotriva unui prezbiter să nu primeşti învinuire decât din gura a trei martori. 

     4. Domnul a zis lui Moise: „Iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îţi voi vorbi şi să aibă 

întotdeauna încredere în Mine.” 

     5. Isus Hristos a făcut o frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. 

      

 

 

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

     1. Elifaz spunea următoarele: „Vei râde de pustiire ca şi de foamete şi nu vei avea să te temi de fiarele pământului. Vei 
face legământ până şi cu ..........” 
 
         a) fiarele câmpului 
         b) pietrele câmpului 
         c) bucatele cele alese 

     2. Din pustiul Sin, adunarea copiilor lui Israel a plecat și a tăbărât la: 

         a) Elim 
         b) Refidim  
         c) Mara 

      3. Câți omeri cu „mană” trebuia să strângă o familie de evrei formată din cinci membri în ziua a șasea? 

         a) doi 
         b) cinci 
         c) zece 

      4. Numele Eliezer se traduce: 

          a) „Străin” 
          b) „Ajutorul lui Dumnezeu” 
          c) „Scos” 

      5. Cu privire la cel rău, Bildad spunea astfel: 

          a) de jur împrejur îl apucă spaima 
          b) moare ucis de aprinderea lui 
          c) secerișul lui este mâncat de cei flămânzi 

        

 

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

     1. Masa     a. „Ispită”    

     2. Meriba     b. „Desăvârșire” 

     3. Urim     c. „Ceartă” 

     4. Tumim     d. „Amărăciune” 

     5. Mara     e. „Lumină” 
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Important! Acum că ați deschis acest fișier, v-ați angajat să nu încălcați Regulamentul care spune să nu vă verificați răspunsurile (ori să le modificați) la 

finalul rezolvării acestui test, după termenul limită de 1 oră alocat pentru rezolvarea acestuia până nu trimiteți răspunsurile nemodificate către MCIE, 

completând Formularul corespunzător de pe site. Deci, după ce terminați de rezolvat testul de mai jos, intrați imediat pe site-ul misiuneaelohim.com și 

completați formularul respectiv. După aceea vă veți putea verifica fără probleme. Grila de corectare pentru fiecare test o veți găsi pe site.  
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. De unde era aurul pe care trebuia să-l arunce Iov, conform sfatului primit de la Elifaz? 

     2. Ce nume i-a pus Moise altarului ridicat la Refidim cu ocazia înfrângerii lui Amalec? 

     3. Pavel spune că femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de .......... 

     4. Completați spațiile libere: „Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea ..........; te vei bucura astfel iarăşi de ..........” 

     5. Completați spațiile libere: „Nişte .........., înşiraţi în .......... cete, s-au aruncat asupra .........., le-au luat şi au trecut pe 

.......... prin ascuţişul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ţi dau de ştire.” 

 

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

     1. Ce sfaturi i-a dat Ietro lui Moise cu privire la judecata copiilor lui Israel? 

         a) să-i învețe poruncile și legile 
         b) să le arate calea pe care trebuie s-o urmeze 
         c) să aleagă din popor vrăjmași ai lăcomiei și să-i pună căpetenii peste popor 

     2. Despre Iov, Biblia relatează următoarele: 

         a) era cel mai cu vază dintre toți locuitorii Răsăritului 
         b) avea cinci sute de măgărițe 
         c) aducea pentru fiii săi câte o ardere-de-tot dis-de-dimineață după ce treceau zilele de ospăț 

     3. Când a aflat Ietro de biruința dată de Dumnezeu copiilor lui Israel, acesta s-a decis să-l viziteze pe Moise: 

         a) singur 
         b) împreună cu fiii lui Moise 
         c) împreună cu Sefora 
      

 

 
 
 
 

 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 

contact@misiuneaelohim.com 
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