
  

 

 

 

 
 

 

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

     1. Fiii lui Israel au ajuns foarte puternici în Egipt. 

     2. Domnul l-a lăsat cu viață pe faraon ca acesta să vadă puterea Lui. 

     3. Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot în număr de aproape șase sute de mii de oameni. 

     4. În ziua a șaptea, nici chiar străinul care locuia în casa unui evreu nu avea voie să facă vreo lucrare. 

     5. Dumnezeu i-a cerut lui Moise să-i ridice un altar din pietre cioplite. 

 

 

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

     1. Care din cei de mai jos a primit numele care corespunde celor ce spunea Moise, respectiv: „Dumnezeul tatălui meu 
mi-a ajutat şi m-a scăpat de sabia lui faraon.”? 
         
        a) Eleazar 
        b) Eliezer 
        c) Gherșom 

     2. Care a fost cel de-al doilea semn din partea lui Dumnezeu pentru Moise înainte ca acesta să plece înaintea copiilor 
lui Israel pentru a le prezenta planul de eliberare pentru aceștia din partea lui Dumnezeu? 
 
         a) prefacerea apei în sânge pe pământ 
         b) prefacerea toiagului într-un șarpe 
         c) acoperirea mâinii cu lepră 

     3. După ce Moise a primit descoperirea din partea lui Dumnezeu să plece din Madian în Egipt, acesta și-a luat soția și 
copiii și i-a pus călare pe: 
 
         a) măgari 
         b) cămile 
         c) cai 

     4. Mama lui Moise era: 

         a) sora lui Nahșon 
         b) o fată a lui Levi 
         c) o femeie canaanită 

     5. Dumnezeu i-a explicat lui Moise că Acesta s-a descoperit lui Avraam, Isaac și Iacov ca Dumnezeul cel Atotputernic, 
doar că n-a fost cunoscut de aceștia sub Numele Lui, respectiv: 
 
          a) „Domnul” 
          b) „Cel ce-a fost, este și va fi” 
          c) „Emanuel” 
 
 

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

     1. Maria     a. preot 

     2. Iochebed     b. prorociță 

     3. Aaron     c. Core 

     4. Ietro     d. proroc 

     5. Elcana     e. Amram 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Dumnezeu le-a promis copiilor lui Israel că aceștia Îi vor fi o împărăție de .......... 

     2. Cu câți ani era mai mare Aaron decât Moise? 

     3. Israeliții au strâns „mana” și o măsurau cu .......... 

     4. Ce va șterge Dumnezeu de sub ceruri cu privire la Amalec?  

     5. Câte zile trebuia ținută sărbătoarea Azimelor, la vremea hotărâtă? 

 

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

     1. Ultima poruncă spune astfel: „Să nu poftești...” 

         a) „casa aproapelui tău” 
         b) „nevasta aproapelui tău” 
         c) „roaba aproapelui tău” 

     2. În Exodul se relatează faptul că anumite generații n-au mai văzut o urgie precum cea cu lăcustele la o așa intensitate, 
când a lovit Egiptul. Despre cine este vorba? 
 
         a) părinții lui faraon 
         b) părinții părinților lui faraon 
         c) frații lui faraon 

     3. Cine a aruncat învălmășeala în tabăra egiptenilor la Marea Roșie? 

         a) Îngerul lui Dumnezeu 
         b) Domnul din stâlpul de nor 
         c) Domnul din stâlpul de foc 

 

 
 
 
 

 FELICITĂRI!  
 

→ Dacă ați terminat de rezolvat testul de mai sus, urmați imediat pașii următori: 
 
1. 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. 
 
2. Intrați acum pe site-ul MCIE accesând următorul link: http://misiuneaelohim.com/teste-tn16/ 
 
3. 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 date pe hârtie. Răspunsurile să fie scurte și clare. Nu se punctează 
cuvinte în plus decât conform datelor din fișierul Grilă aferent acestui test. 
 
4. După ce ați înregistrat răspunsurile dv, puteți să vă verificați accesând fișierul Grilă corespunzător. 
 
5. Așteptați publicarea pe site a următorului test. 
 
*Dacă la parcurgerea unui nivel ați reușit să atingeți minimum de punctaj acceptat, veți primi o parolă cu care veți avea 
acces la următorul nivel (următorul Pack format din 10 teste). Pentru fiecare nivel primiți o parolă diferită cu care aveți 
acces la cele 10 teste per nivel. După ce ați parcurs cele 10 teste pentru un nivel anume, veți primi parola pentru 
următoarele 10 teste (următorul nivel), cât și pentru fișierele Grilă. Nu uitați că pentru nivelul mediu, trebuie să realizați 
la finalul parcurgerii celor 10 teste un punctaj de minim 80,00/70,00 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 la final când se va realiza Clasamentul oficial. 
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