
  

 

 

 
 

 

 

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

     1. Faraon le-a spus isprăvniceilor norodului că sunt niște trântori. 

     2. Nadab și Abihu au văzut pe Dumnezeul lui Israel. 

     3. Heruvimii aveau fața întoarsă spre capacul ispășirii. 

     4. Domnul a zis lui Moise să facă tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită după meşteşugul făcătorului de mir 

care să fie sărată, curată şi sfântă. 

     5. Înainte de a se coborî în fața întregului popor pe muntele Sinai, Domnul a cerut ca poporul să se sfințească, înafară 

de preoți. 

      

 

 

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

     1. Ce judecau oamenii destoinici aleși din tot Israelul? 

         a) pricinile mici 
         b) pricinile grele 
         c) pricinile însemnate 

     2. Care este cea de-a treia urgie (în ordinea lor succesivă) ce a lovit Egiptul? 

         a) urgia cu broaștele 
         b) urgia cu păduchii 
         c) urgia cu musca câinească 

     3. Câți omeri cu „mană” trebuiau să se păstreze ca aducere aminte pentru urmașii copiilor lui Israel? 

         a) unul 
         b) doi 
         c) trei 

     4. În ce dată calendaristică, de la ieșirea lor din Egipt, au ajuns copiii lui Israel în pustiul Sin după ce au plecat din 
Elim? 
         a) în ziua a zecea, luna a doua 
         b) în ziua a cincisprezecea, luna a doua 
         c) în ziua a paisprezecea, luna întâi 

     5. Dacă un hoț este prins furând un bou și dacă animalul este încă viu în mâinile acestuia, hoțul trebuie să dea înapoi 
proprietarului ca despăgubire: 
 
         a) un bou 
         b) doi boi 
         c) cinci boi 

 

 

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

     1. șirul întâi de pietre  a. sardonix, topaz, smarald   

     2. șirul doi de pietre  b. rubin, safir, diamant 

     3. șirul trei de pietre  c. opal, agat, ametist 

     4. șirul patru de pietre  d. crisolit, onix, jasp 

     5. fruntașii poporului  e. pietre de onix 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Cum se numea mama lui Aaron? 

     2. Care sunt cei patru fii ai lui Aaron ce au intrat în slujba preoției? 

     3. Cum a numit Moise Cortul inaugurat? 

     4. Pentru ce au fost folosite pietrele aduse de fruntașii poporului? (Menționați cele două elemente) 

     5. Cine nu va ierta păcatele copiilor lui Israel dacă aceștia vor încălca cerințele următoare: „Fii cu ochii în patru înaintea 

Lui şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti Lui, pentru că nu vă va ierta păcatele.”? 

 

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

     1. Referitor la ligheanul pentru spălat, care din detaliile de mai jos sunt adevărate? 

         a) era de aramă 
         b) era așezat între Cort și altar 
         c) Aaron și fiii lui trebuiau să-și spele mâinile și picioarele în acesta când aduceau jertfe arse de foc pe altar 

     2. Cu privire la mielul pascal din noaptea ieșirii lor din Egipt, când îl mâncau, copiii lui Israel trebuiau: 

         a) să aibă mijlocul încins 
         b) să aibă încălțămintea în picioare și toiagul în mână 
         c) să îl mănânce în grabă 

      3. Dumnezeu a zis ca nimeni să nu primească daruri (mită), pentru că darurile: 

          a) orbesc pe cei ce au ochii deschiși 
          b) sucesc hotărârile celor drepți 
          c) părtinesc pe sărac la judecată 
      

 

 
 
 
 

 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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