
  

 

 

 
Cei ce nu au cartea 1 Timotei, nu trebuie să răspundă la întrebările din această carte! 

 

 

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

     1. Pavel dorește ca femeile să se îmbrace cu fapte bune. 

     2. Cine nu poartă grijă de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. 

     3. Moise și Iosua au rămas pe munte timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți.  

     4. Pavel l-a îndemnat pe Timotei să caute răbdarea. 

     5. Sefora i-a pus fiului ei născut numele „Gherșom”. 

      

 

 

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

     1. Cine din cei de mai jos a fost fiul lui Levi? 

         a) Gherșom 
         b) Gherșon 
         c) Carmi 

     2. Unde au fost duse lăcustele după ce au lovit Egiptul? 

         a) înspre apus 
         b) înspre răsărit 
         c) în Marea Roșie 

     3. Câți ani trebuia să slujească stăpânului său un evreu rob cumpărat? 

         a) trei ani 
         b) șase ani 
         c) șapte ani 

     4. Ca să fie înscrisă în lista văduvelor, Pavel spunea că o văduvă trebuia să nu aibă mai puțin de: 

         a) șaizeci de ani  
         b) șaizeci și cinci de ani 
         c) șaptezeci de ani 

     5. Dacă un bou împunge un rob, stăpânului robului trebuie să i se dea: 

         a) trei sicli de argint 
         b) trei sicli de aur 
         c) cinci sicli de argint 

 

 

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

     1. norul   a. Hețron  

     2. slava Domnului  b. Elcana 

     3. Ruben    c. a acoperit Cortul 

     4. Core    d. Fineas 

     5. Eleazar    e. a umplut Cortul 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Cine era tatăl lui Saul, cel care a avut o mamă canaanită? 

     2. În ce lună de la ieșirea lor din Egipt, copiii lui Israel au ajuns în fața muntelui Sinai? 

     3. Ce s-a înmulțit peste măsură de mult alături de harul Domnului nostru? (Menționați cele două elemente) 

     4. Ce anume are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare, fiind folositoare în orice privință? 

     5. Completați spațiile libere: Socoteala locaşului Cortului întâlnirii a fost făcută după porunca lui .........., prin îngrijirea 

.........., sub cârmuirea lui .........., fiul preotului Aaron. 

 

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

     1. În vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință și se vor alipi de: 

         a) învățăturile dracilor 
         b) duhurile răutății 
         c) duhurile înșelătoare 

     2. Ce cere apostolul Pavel de la un diacon? 

         a) să fie cumpătat 
         b) să nu fie bătăuș 
         c) să nu fie întors la Dumnezeu de curând 

     3. Cu privire la sărbătoarea Azimelor, cartea Exodul relatează următoarele: 

         a) evreii trebuiau să mănânce azime din seara zilei a paisprezecea până în seara zilei a douăzeci și una a lunii întâi 
         b) în timpul sărbătorii, nu era voie să se găsească aluat în casele evreilor 
         c) dacă un străin va mânca pâine dospită în timpul acestei sărbători, va fi nimicit din adunarea lui Israel 
 

      

 

 
 
 
 

 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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