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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

110416

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Când l-a întâlnit Moise pe Aaron, i-a făcut cunoscut toate cuvintele Domnului și toate semnele.
2. Pavel spune despre Imeneu că acesta și-a pierdut cugetul curat.
3. Cel ce a fost arătat în trup a fost văzut de îngeri.
4. Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorilor lui faraon și înaintea poporului.
5. Să nu mărturisești strâmb împotriva fratelui tău.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Care este ordinea corectă a luării veșmintelor preoțești la îmbrăcare?
a) izmene – tunică – efod
b) tunică – izmene – mantie
c) izmene – tunică – mantie – efod
2. Ce au tors toate femeile iscusite cu privire la Cortul întâlnirii?
a) piei de berbeci vopsite în roşu
b) păr de capră
c) piei de vițel de mare
3. Pavel a fost ales apostol al lui Isus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu:
a) Mântuitorul nostru
b) nădejdea noastră
c) Împăratul nostru
4. Unde trebuie să păstreze diaconii taina credinței?
a) într-o inimă curată
b) într-un cuget curat
c) într-un cuget bun
5. Pentru facerea lucrărilor pentru Cort, poporul a adus daruri:
a) mai mult decât trebuia
b) atât cât trebuia
c) mai puțin decât trebuia

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Refidim
2. Mara
3. pustiul Sin
4. pustiul Sinai
5. Marea Roșie

a. „Dă-ne apă să bem!”
b. „Ce avem să bem?”
c. au cârtit împotriva lui Moise și Aaron
d. „Vom face tot ce a zis Domnul!”
e. „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustiu...?”

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine a cârmuit (coordonat) socoteala locașului Cortului întâlnirii?
2. Cu ce floare se asemănau potirașele sfeșnicului?
3. Pavel l-a îndemnat pe Timotei să le sfătuiască pe femeile tinere, ca pe niște surori, cu toată ________
4. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, s-a lepădat de credință, și este mai rău decât un ________
5. Câte zile a acoperit norul muntele Sinai când Moise s-a urcat să primească tablele Legii?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate:
a) fără mânie
b) fără șovăire
c) fără îndoieli
2. Pavel spune că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în:
a) credință
b) dragoste
c) sfințenie
3. Cine trebuia pedepsit cu moartea, conform Exodul?
a) cine va fura un om și-l va vinde
b) cine va călca Sabatul
c) cine se va atinge de muntele Sinai când se va da Legea

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

