
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Domnul i-a dat lui Bețaleel puterea să lucreze în aramă și lemn. 

     2. A doua zi, copiii lui Israel au jucat înaintea vițelului, apoi au mâncat și au băut. 

     3. Putiel și Ietro, aveau fiecare mai multe fiice. 

     4. Aaron și-a întins toiagul spre cer și Domnul a trimis tunete și piatră peste Egipt. 

     5. Aaron și-a întins toiagul spre cer și mâna Domnului a venit peste turmele egiptenilor și le-a lovit cu ciumă. 

      

 

 

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

     1. Femeia să învețe în tăcere: 

         a) cu toată smerenia 
         b) cu toată evlavia 
         c) cu toată supunerea 

     2. Câți talanți s-au întrebuințat pentru facerea sfeșnicului? 

         a) un talant de aur 
         b) douăzeci și nouă (29) de talanți de aur 
         c) o sută (100) de talanți de argint 

     3. Pavel spunea ca episcopul să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și: 

         a) să cadă în osânda diavolului 
         b) să cadă în cursa diavolului 
         c) să cadă în înșelăciunea diavolului 

      4. Ce își încalcă văduvele tinere care vor să se mărite din nou? 

         a) legământul dintâi 
         b) credința dintâi 
         c) dragostea dintâi 

      5. Cine va hotărî ce gloabă (amendă) vor plăti cei care erau pedepsiți dacă loveau o femeie însărcinată? 

         a) bărbatul femeii, adică soțul ei 
         b) judecătorii 
         c) Dumnezeu 
         

 

 

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

     1. cenușă    a. altarele 

     2. copiii lui Levi   b. idolii 

     3. să dărâme   c. stâlpii idolești 

     4. să sfărâme   d. aproape trei mii de oameni 

     5. să trântească la pământ e. vițelul 

 

 

 

 

 

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. Din ce era făcut ligheanul de aramă, cu piciorul lui de aramă? 

     2. Cine spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință? 

     3. Ce vine dintr-o credință neprefăcută? 

     4. Cine se îmbolnăvea des recomandându-i-se ca tratament puțin vin? 

     5. Ce au zis vrăjitorii când au înțeles că ei nu pot produce minunea cu păduchii? 

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

     1. Cine să nu fie doritor de câștig mârșav, conform celor spune de Pavel? 

         a) episcopul 
         b) diaconul 
         c) bogatul 

     2. Care din uneltele de mai jos aparțineau altarului pentru arderile-de-tot? 

         a) cățuile și potirele 
         b) fusul și potirașele 
         c) mucările și cenușarele 

     3. Cum trebuia să fie tămâia pentru sfântul locaș? 

         a) sărată 
         b) curată 
         c) sfântă 
  
 

 
 
 

 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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