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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

220416

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Tablele erau scrise pe ambele părți și erau lucrarea lui Dumnezeu.
2. Legea este făcută și pentru cei ce jură strâmb.
3. Ca să fie cineva episcop sau diacon, trebuie să fie fără prihană.
4. Toți cei cu bunăvoință au adus un prinos Domnului pentru lucrarea Cortului întâlnirii.
5. În straja dimineții, Marea Roșie și-a luat iarăși repeziciunea cursului.

.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Pe ce bază vor avea fiii lui Aaron pururi dreptul preoției printre urmașii lor?
a) prin jertfirea unui vițel și a doi berbeci fără cusur
b) în puterea ungerii cu untdelemn
c) pentru că vor mânca carnea berbecului și pâinea din coș
2. Bucatele sunt făcute de Dumnezeu ca să fie luate cu mulțumiri de către:
a) cei ce cunosc adevărul
b) ceata prezbiterilor
c) cei credincioși și preaiubiți
3. Ce obiect din Cortul întâlnirii avea drugi care nu trebuiau scoși niciodată din verigi?
a) altarul pentru arderile-de-tot
b) altarul pentru tămâie
c) chivotul mărturiei
4. Dacă boul unui om împunge boul unui alt om și boul din urmă moare și nu se știa de obiceiul boului de a împunge:
a) stăpânul boului viu trebuie să dea bou pentru bou iar boul mort să-l ia el
b) boul cel viu se va vinde iar prețul se împărți între cei doi oameni
c) boul cel viu va fi omorât și se va păstra de către stăpânul boului mort
5. Episcopul trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară:
a) pentru ca să nu se îngâmfe
b) pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului
c) pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în osânda diavolului

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. bogații veacului acestuia
2. femeile
3. văduvele
4. văduvele tinere
5. diaconii

a. să știe să-și cârmuiască bine casele
b. să fie darnici
c. să nu se roage îmbrăcate cu aur
d. să fi crescut copii
e. să fie gospodine

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. În ce cufundă pe oameni poftele vătămătoare?
2. Enumerați cele 6 (șase) virtuți moral-creștine pe care trebuia să le caute Timotei, om al lui Dumnezeu?
3. „________ pe văduvele care sunt cu adevărat văduve.”
4. Ce i-a încredințat fericitul Dumnezeu lui Pavel?
5. „Şi, fără îndoială, mare este ________ „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit ________ în Duhul, a fost văzut de
________, a fost propovăduit printre ________, a fost ________ în lume, a fost înălţat în ________.”

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Ce trebuia poleit cu aur?
a) chivotul mărturiei și drugii acestuia
b) masa pentru pâini
c) altarul tămâierii
2. Pavel l-a sfătuit pe Timotei să ia bine seama la:
a) citire
b) îndemnare
c) învățătura pe care o dă altora
3. Pentru sfințirea preoților, trebuia luat din sângele vițelului:
a) și pus pe vârful urechii drepte a lui Aaron
b) și pus pe vârful urechii drepte a fiilor lui Aaron
c) și pus pe degetul cel mare al mâinii drepte și al piciorului drept ale lui Aaron și ale fiilor lui

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 PREMIUM, trebuie să realizați la finalul parcurgerii celor 10 teste un punctaj de minim 95,00/85,00
pentru calificare. 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

