
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Prima urgie la care faraon a cerut lui Moise și Aaron să se roage Domnului s-o îndepărteze este cea cu 

broaștele.  

     2. Copiii lui Israel au găsit la Elim apă dar în pustiul Sin n-au găsit mâncare și au cârtit. 

     3. Moise și Iosua erau pe vârful dealului când a avut loc lupta cu Amalec. 

     4. La Horeb, muntele lui Dumnezeu, Domnul i-a zis lui Moise că strigătele israeliților au ajuns până la El. 

     5. Pe masa din Cortul întâlnirii au fost puse pâini. 

. 

 

 

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

    1. Care este urgia cu privire la care Domnul le-a zis lui Moise și Aaron ce să facă? 

        a) urgia cu păduchii 
        b) urgia cu lăcustele 
        c) urgia cu vărsatul negru 

    2. Câți soli au venit la Iov să-i dea de știre despre turmele și fiii Săi? 

        a) doi 
        b) trei 
        c) patru 

    3. Ca să fie înscrisă pe lista văduvelor, o văduvă trebuie să fi spălat: 

        a) picioarele oaspeților 
        b) picioarele credincioșilor 
        c) picioarele sfinților 

    4. În ce s-a prefăcut (transformat) ceea ce a aruncat-o Moise spre cer, sub ochii lui faraon? 

        a) în cenușă 
        b) în bășici fierbinți 
        c) țărână 

    5. Domnul mergea înaintea copiilor lui Israel, ziua într-un stâlp de nor: 

        a) ca să-i lumineze pe drum 
        b) ca să-i călăuzească pe drum 
        c) ca să-i ocrotească pe drum 
 

 
 
 

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

     1. n-are încredere Dumnezeu      a. cei ce locuiesc în case de lut 

     2. găsește El greșeli       b. aprinderea lui 

     3. pot fi zdrobiți ca un vierme      c. mânia lui 

     4. nebunul piere ucis de       d. slujitorii Săi 

     5. prostul moare ucis de       e. îngerii Săi 
 

 

 

 

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 

Examinarea TN16 – platforma online 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că dumnezeul lor este în ________ 

     2. În ce trebuie să fie o pildă Timotei pentru credincioși? 

     3. De cine nu va asculta faraon, exact cum prevestise Dumnezeu? 

     4. Pe ce se bizuie cel nelegiuit? 

     5. Bildad îi spunea lui Iov că dacă acesta este curat și fără prihană, Dumnezeu îi va da înapoi fericirea ________ 

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

     1. Ce domnește în țara negurii adânci, conform celor relatate de Iov?  

         a) nedreptatea 
         b) neorânduiala 
         c) umbra morții 

     2. Legea este făcută pentru: 

         a) ucigătorii de frate 
         b) cel neprihănit 
         c) orice este împotriva învățăturii sănătoase 

     3. Când copiii lui Israel i-au văzut pe egipteni că veneau după ei: 

         a) s-au înspăimântat foarte tare 
         b) au strigat către Domnul după ajutor 
         c) au luat-o la fugă 
 

 
 

 
 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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