
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. Omul născut din femeie fuge și piere ca o umbră. 

     2. Vântul dinspre miazăzi adusese lăcustele peste țara Egiptului. 

     3. Țofar îi zicea lui Iov să se îndepărteze de fărădelege pentru că astfel mulți vor umbla după bunăvoința acestuia. 

     4. Elifaz spunea că Domnul scapă pe cel slab din mâna celor puternici. 

     5. Moise s-a înfățișat pe malul râului înaintea lui faraon având în mână toiagul care se prefăcuse în șarpe. 

. 

 

 

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

    1. Ce a ridicat Moise spre Domnul încât tunetele, ploaia și piatra au încetat? 

        a) toiagul 
        b) glasul 
        c) mâinile 

    2. „La judecată să nu mărturisești trecând de partea celor ________” 

        a) mulți 
        b) răi 
        c) vinovați 

    3. De cine va fi făcută posibilă la vremea ei arătarea Domnului nostru Isus Hristos? 

        a) de fericitul și singurul Domn 
        b) de Împăratul împăraților 
        c) de Cel care are cinstea și slava veșnică 

    4. După care urgie i-a spus Moise lui faraon că n-are să se mai arate înaintea acestuia? 

        a) urgia cu întunericul 
        b) urgia cu lăcustele 
        c) urgia cu moartea întâilor născuți 

    5. Domnul a zis că va lovi Egiptul cu tot felul de ________ iar după aceea, faraon va lăsa poporul să plece. 

        a) minuni 
        b) semne 
        c) urgii 
 

 
 
 

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

     1. episcopul     a. a biruit pe Amalec 

     2. Oholiab      b. să-și cârmuiască bine casa 

     3. Elifaz      c. leul bătrân pierde din lipsă de pradă 

     4. diaconul      d. bărbat iscusit 

     5. Iosua      e. în stare să învețe pe alții 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

     1. Apostolul Pavel spunea că dragostea vine dintr-un cuget ________ 

     2. Ce vor să fie cei ce au rătăcit și s-au apucat de flecării? 

     3. În cântecul de la Marea Roșie, poporul zicea: „[…] un tremur apucă pe războinicii lui ________” 

     4. Moise i-a cerut lui Ietro să-l lase să plece în Egipt la „frații” lui. Ce răspuns a primit Moise? 

     5. Cine îi așteptau afară pe logofeții copiilor lui Israel care erau la faraon unde au depus plângere? 

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

     1. În legătură cu scoaterea copiilor lui Israel din Egipt: 

         a) Domnul a dat lui Moise porunci cu privire la copiii lui Israel 
         b) Domnul a dat lui Moise porunci cu privire la faraon 
         c) Domnul a dat lui Aaron porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la faraon 

     2. În ce zi trebuia poporul evreu să aibă o adunare de sărbătoare sfântă privitor la Paști? 

         a) în ziua întâi a lunii întâi a fiecărui an 
         b) în ziua a șaptea a lunii întâi a fiecărui an 
         c) în ziua a paisprezecea și a douăzeci și una a lunii întâi a fiecărui an 

     3. Ce i-a cerut Pavel lui Timotei să păstreze? 

         a) taina evlaviei 
         b) credința 
         c) un cuget curat 
 

 
 

 
 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 

 

 

http://misiuneaelohim.com/teste-tn16/
mailto:contact@misiuneaelohim.com

