
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns, spunea Pavel. 

     2. Pavel i-a cerut lui Timotei să rămână în Efes ca să poruncească unora să nu se țină de basme. 

     3. Zilele omului sunt ca ale unui muncitor cu ziua. 

     4. După ce evreii au păcătuit, Domnul a zis că în ziua mâniei Lui, îi va pedepsi pentru păcatul lor. 

     5. Pe când vorbea Moise întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre pustiu și slava Domnului s-a arătat în nor. 

. 

 

 

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

    1. Unde au ajuns copiii lui Israel în ziua a 15-a, a lunii a 2-a, de la ieșirea lor din Egipt? 

        a) la Refidim  
        b) în pustiul Sinai 
        c) în pustiul Sin 

    2. Bildad spunea că dacă fiii lui Iov au păcătuit, Dumnezeu i-a dat pe mâna: 

        a) celui rău 
        b) păcatului 
        c) locuinței morților 

    3. Ale cui averi sunt înghițite de oamenii însetați? 

        a) ale celui rău 
        b) ale celui prost 
        c) ale celui nebun 

    4. În vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, fiind abătuți de: 

        a) viclenia unor oameni care vorbesc minciuni 
        b) fățărnicia unor oameni însemnați cu fierul roșu în cugetul lor 
        c) unii care nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc 

    5. Pentru ungerea sfântă s-a folosit, printre altele, și: 

        a) un hin de untdelemn de măslin 
        b) un sfert de hin de untdelemn 
        c) două sute cincizeci (250) de sicli de smirnă foarte curată  
 
 
 

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

     1. vorbesc ce nu trebuie vorbit  a. Moise 

     2. mângâietori supărăcioși  b. Iov 

     3. strămoșul unui neam mare  c. mame 

     4. „Voi sunteți mama și sora mea”  d. prietenii lui Iov 

     5. femeile bătrâne   e. văduvele tinere 

 

 

 

 

 

 

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. Ce anume să nu-i disprețuiască nimeni lui Timotei? 

     2. „Dumnezeu nu-Și întoarce mânia, sub El se apleacă toți sprijinitorii ________” 

     3. Pavel a fost pus propovăduitor și apostol, ca să învețe pe ________ credința și ________ 

     4. Pentru altarul arderilor-de-tot trebuiau făcute oale de scos ________ 

     5. După ce au pierit aproape 3000 de oameni din popor, Moise le-a cerut celor rămași să se predea în slujba Domnului, 

chiar cu jertfa ________ 

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

     1. Pe marginea mantiei de sub efod au făcut niște: 

         a) clopoței de aur curat 
         b) rodii de aur, din fir răsucit 
         c) rodii de culoare albastră, purpurie și cărmizie 

     2. Cu privire la miracolul de la Marea Roșie, au făcut să se arate slava Domnului: 

         a) faraon 
         b) oastea lui faraon 
         c) carele și călăreții lui faraon 

     3. Ce a făcut Moise cu sângele taurilor sacrificați lângă Sinai? 

         a) o jumătate a stropit-o pe altarul de la poalele muntelui 
         b) cu cealaltă jumătate a stropit poporul 
         c) o jumătate a pus-o în străchini iar cu cealaltă jumătate a stropit cartea legământului 
 

 
 
 

 
 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 
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