
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Ca să fie înscrisă în lista văduvelor, o văduvă trebuie să fi ajutat pe cei nenorociți. 

     2. Faraon, care dorea să omoare pe Moise pentru pierderea egipteanului era mort când Moise a pornit din Madian. 

     3. Faraon a dat poruncă ca poporul evreu să folosească miriște pentru facerea cărămizilor. 

     4. Muștele care au lovit Egiptul au mâncat toată iarba de pe pământ și tot rodul pomilor. 

     5. În prima lună din an, copiii lui Israel puteau lua pentru celebrarea Paștelor un miel sau un ied. 

      

 

 

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

     1. Din punct de vedere genealogic, Moise este descendent al lui:  

         a) Ruben 
         b) Simeon 
         c) Levi 

     2. Cum trebuia să fie carnea (mielului de Paște) ce trebuia mâncată, conform instrucțiunilor Domnului? 

         a) crudă 
         b) friptă la foc 
         c) fiartă în apă 

     3. Ce sunt cunoscute și merg înainte la judecată? 

         a) faptele bune ale oamenilor 
         b) păcatele oamenilor 
         c) cuvintele oamenilor 

     4. Cine era bunicul lui Fineas? 

         a) Aaron 
         b) Eleazar 
         c) Eliezer 

     5. Care din elementele de mai jos nu aparțin altarului? 

         a) lighene 
         b) lopeți 
         c) cești 
 

 

 

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

     1. să fie vrednici de cinste   a. episcopii   

     2. să fie învredniciți de îndoită cinste  b. văduvele tinere 

     3. să fie cinstite     c. prezbiterii 

     4. sunt iscoditoare    d. bogații veacului acestuia 

     5. să fie gata să simtă împreună cu alții  e. femeile 

 

 

 

 

 

MEDIU 
Angajament: Acum că am deschis acest fișier îmi asum responsabilitățile următoare:  

 Nu voi rezolva întrebările de mai jos, fiind ajutat de cineva sau folosind vreo resursă 

ajutătoare ci le voi rezolva singur/ă, în limita maximă de o oră 

 Nu voi verifica răspunsurile până nu le voi înregistra pe platformă 

 Nu voi divulga parolele pentru teste și grile vreunei persoane care participă la 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Dacă are vreun credincios văduve în familie, să le ajute ca să nu fie împovărată cu ele .......... 

     2. Pavel lucra din neștiință în .......... 

     3. Enumerați cele șase (6) popoare care ocupă țara bună și întinsă pe care copiii lui Israel o revendică. 

     4. Ce culoare avea învelitoarea de piei de berbeci ce acoperea Cortul? 

     5. Ce era pus în pieptarul judecății? 

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

     1. Domnul Se îndură până la al miilea neam de cei care: 

         a) păzesc poruncile Lui 
         b) Îl iubesc 
         c) ascultă glasul Lui 

     2. Cine avea drept să mănânce Paștele Domnului? 

         a) străinul  
         b) veneticul 
         c) simbriașul 

     3. Care sunt urgiile cu privire la care în care se specifică că Dumnezeu l-a avertizat întâi pe faraon cu privire la acestea, 
urmând doar ca a doua zi să trimită urgiile respective împotriva Egiptului? 
 
         a) urgia cu piatra și focul 
         b) urgia cu muștele 
         c) urgia cu ciuma vitelor 

 

 
 
 
 

 FELICITĂRI!  
 

→ Dacă ați terminat de rezolvat testul de mai sus, urmați imediat pașii următori: 
 

 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. 

 
 Intrați acum pe site-ul MCIE accesând următorul link: http://misiuneaelohim.com/teste-tn16/ 

 
 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 redate pe hârtie. Răspunsurile trebuie să fie scurte și clare.  
 

 După ce ați înregistrat răspunsurile dv, puteți să vă verificați accesând fișierul Grilă corespunzător. 
 

 Așteptați publicarea pe site a următorului test. 
 

*Nu uitați că pentru nivelul MASTER, trebuie să realizați la finalul parcurgerii celor 10 teste un punctaj de minim 90,00/80,00 
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 final. După ce înregistrați testul, trebuie să așteptați parola pentru grila aferentă. 

 
 

 

Mult succes și binecuvântare, 
Alex Sîngeorzan 

coordonator MCIE 

contact@misiuneaelohim.com 
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