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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
Examinarea TN16 – platforma online

EXODUL 1 TIMOTEI IOV

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. De la Mara, copiii lui Israel au ajuns la Elim și au tăbărât acolo, lângă apă.
2. Elișeba era mama lui Abihu.
3. Cei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp.
4. Domnul a jurat poporului Israel că îi va aduce în țara canaaniților.
5. Casnicii și slugile lui Iov au ajuns să-l privească pe acesta ca pe un străin.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Câți boi avea Iov?
a) cinci sute (500)
b) o mie (1000)
c) trei mii (3000)
2. De câte ori a stat Moise pe muntele Sinai patruzeci de zile și patruzeci de nopți?
a) o dată
b) de două ori
c) de trei ori
3. Familiile coriților sunt:
a) Enoh, Palu, Hețron și Carmi
b) Gherșon, Chehat și Merari
c) Asir, Elcana și Abiasaf
4. Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama:
a) să să fie pedepsit cu moartea
b) să-i îngrijească până la vindecare
c) să nu fie pedepsit căci este argintul lor
5. Pavel îi cere lui Timotei să nu fie nepăsător de darul care este în acesta și care i-a fost dat prin:
a) punerea mâinilor
b) ceata prezbiterilor
c) prorocie

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. frica lui Iov de Dumnezeu
2. nădejdea lui Iov
3. suspinele lui Iov
4. partea lui Iov
5. tot are nădejde

a. hrana de toate zilele
b. neprihănirea lui Iov
c. copac
d. sprijinul lui Iov
e. nopți de suferință
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IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Ce au înjunghiat tinerii trimiși de Moise ca jertfe de mulțumire pe altar?
2. Ce i-a urat Pavel în salutul său lui Timotei de la Dumnezeu și de la Hristos Isus, Domnul nostru?
3. Timotei trebuia să păzească porunca până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos fără ________
4. Moise a zis: „Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Şi-au făcut un ________ ”
5. Pentru cine au fost făcute tunicile de in subțire, brâiele și scufiile, slujind ca podoabă?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cine din cei enumerați mai jos au adus cel puțin o ardere de tot?
a) Iov
b) Ietro
c) Moise
2. Cu privire la care din urgiile de mai jos, faraon a cerut lui Moise și Aaron să se roage Domnului?
a) urgia cu broaștele
b) urgia cu muștele și lăcustele
c) urgia cu piatra și focul
3. Pavel i-a sugerat lui Timotei să se ferească de:
a) basmele lumești și băbești
b) flecăriile lumești
c) împotrivirile științei

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

