
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Păstorii le-au luat la goană pe cele șapte fete ale lui Reuel. 

     2. Unii care au umblat după iubirea de bani s-au străpuns singuri cu o mulțime de săgeți. 

     3. Toiagul lui Aaron a înghițit toiegele vrăjitorilor. 

     4. Cea de-a doua urgie peste Egipt a fost intrarea broaștelor în casele slujitorilor lui faraon. 

     5. Scriptura zice: „Să nu legi gura boului când treieră bucate.” 

      

 

 

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

    1. Dacă o văduvă are copii sau nepoţi de la copii, aceştia să se deprindă să fie evlavioşi, întâi faţă de cei din casa lor, 
şi să răsplătească ostenelile părinţilor: 
 
        a) căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu  
        b) căci lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu 
        c) ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie 

    2. Moise era deznădăjduit și credea că poporul nu are să-l creadă că i s-a arătat Domnul. Ce i-a zis Dumnezeu? 

        a) „Ce ai în mână?” 
        b) „Eu voi fi negreșit cu tine!” 
        c) „Cine a făcut gura omului?” 

    3. Cât trebuia să plătească bogatul și săracul ca dar pentru răscumpărarea sufletelor lor? 

        a) un siclu 
        b) douăzeci (20) de sicli 
        c) o jumătate de siclu  

    4. Din ce era alcătuit sfeșnicul? 

        a) din aur bătut 
        b) din lemn de salcâm 
        c) din aramă 

    5. Trebuie cercetați întâi, și, numai dacă sunt fără prihană să fie: 

        a) episcopi 
        b) diaconi 
        c) prezbiteri 
 
 
 
 

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

     1. vițel    a. pârga celor dintâi roade 

     2. triste cuvinte   b. cenușă 

     3. untdelemn   c. pentru ungere 

     4. tămâie mirositoare  d. podoabe 

     5. Casa Domnului  e. pentru sfântul locaș 

 

 

 

 

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. Cum sunt stăpânii care se bucură de binefacerile slujbei celor credincioși, a celor care sunt sub jugul robiei? 

     2. După ce Moise s-a coborât de pe munte și a văzut vițelul, Aaron i-a spus că el știe că poporul acesta este ________ 

     3. În ce an poate ieși slobod (liber) de la stăpânul său robul cumpărat? 

     4. Pavel ne spune să facem rugăciuni pentru împărați ca să putem duce o viață ________ și liniștită, cu toată ________ 

     5. Înainte de urgia cu lăcustele, Domnul i-a zis lui Moise că va face semne în Egipt ca acesta să istorisească ________ 
cum s-a purtat Dumnezeu cu egiptenii și vor cunoaște astfel că El este Domnul. 
    

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

     1. Care din veșmintele de mai jos au fost lucrate la gherghef?  

         a) brâul efodului 
         b) tunica 
         c) mantia 

     2. Cum trebuie să nu fie episcopul? 

         a) cu două fețe 
         b) gâlcevitor 
         c) doritor de câștig mârșav 

     3. Ce spune Pavel despre omul care nu se ține de învățătura care duce la evlavie? 

         a) este plin de mândrie 
         b) nu știe nimic 
         c) are boala certurilor de cuvinte 
     
 

 
 
 

 
 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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