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Angajament: Acum că am deschis acest fișier îmi asum responsabilitățile următoare:
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ID TEST MA29
I





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

130416

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Domnul i-a zis lui Moise că El se îndură și are milă de cine vrea.
2. Din arama venită ca dar, au făcut și altarul pentru arderile-de-tot cu uneltele sale.
3. Nădejdea sprijină pe cel nenorocit iar fărădelegea își închide gura.
4. Prietenii lui Iov au auzit de nenorocirile prin care el trecuse și s-au sfătuit să meargă să-i plângă de milă.
5. Înainte să capete îndurare, Pavel era un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Pentru cine trebuie să fie o pildă Timotei în purtare?
a) pentru cei credincioși
b) pentru cei necredincioși
c) celor ce ar crede în El (Isus)
2. Când le-a zis faraon lui Moise și Aaron că lasă poporul să plece în pustiu doar să nu se îndepărteze prea mult?
a) după ce a avut loc urgia cu muștele
b) când a avut loc urgia cu muștele
c) când a avut loc urgia cu piatra și focul
3. Despre mantia preoțească, cartea Exodul relatează că era:
a) sub efod
b) peste efod
c) sub tunică
4. Suflarea lui Iov a ajuns nesuferită pentru:
a) nevasta lui
b) frații lui
c) slugile lui
5. Pavel a primit îndurare pentru ca Isus Hristos să-și arate în el:
a) bunătatea Lui
b) toată evlavia
c) îndelunga Lui răbdare

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. mucări și cenușare
2. potire și cești
3. oale pentru cenușă
4. hrisolit, onix, iaspis
5. sardonix, topaz, smaragd

a. sfeșnic
b. altar pentru arderea-de-tot
c. primul șir de pietre
d. al patrulea șir de pietre
e. masă

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Despre cine spune apostolul Pavel că a făcut o frumoasă mărturisire?
2. Ce anume opresc cei însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor?
3. Din ce era alcătuită a doua învelitoare ce acoperea Cortul?
4. Ce a făcut Domnul în șase zile la creație?
5. Iov compară pe frații lui care s-au arătat înșelători cu albia pâraielor și afirmă că așa cum cetele celor din ________
se uită țintă la aceste pâraie și cum călătorii din ________ sunt plini de nădejde când le văd, rămânând apoi înșelați
văzând că nu există apă, așa sunt și prietenii lui. Completați spațiile libere.

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Unde nu a găsit poporul evreu apă de băut în călătoriile sale zilnice?
a) la Refidim
b) în pustiul Sinai
c) în pustiul Sin
2. Iov mărturisea că zilele sale trec:
a) ca și un alergător
b) ca și corăbiile cele iuți
c) ca vulturul
3. Ce nume nu apare în 1 Timotei?
a) Alexandru
b) Pilat
c) Eva

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

