
  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     1. O jumătate de siclu, după siclul sfântului locaș era egală cu douăzeci de ghere. 

     2. Cu untdelemnul pentru ungerea sfântă s-au uns și masa, sfeșnicul și ligheanul. 

     3. Moise și-a întins mâna peste țara Egiptului și a fost întuneric beznă în toată țara. 

     4. Vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor. 

     5. „Cum îşi aşteaptă muncitorul plata, aşa am eu parte de nopți de durere...” mărturisea Iov. 

. 

 

 

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

    1. Ce trebuia să sfărâme poporul Domnului în țara promisă când va ajunge?  

        a) altarele locuitorilor țării 
        b) idolii locuitorilor țării 
        c) stâlpi idolești ai locuitorilor țării 

    2. Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a ________: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare...” 

        a) rostit 
        b) strigat 
        c) zis 

    3. „Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană şi nu ocroteşte pe cei răi. Ba încă, El îţi umple buzele cu ______” 

        a) strigăte de bucurie 
        b) cântări de veselie 
        c) cuvintele înțelepciunii 

    4. În ciuda încercărilor prin care a trecut, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic ________ împotriva lui Dumnezeu. 

        a) necuviincios 
        b) nepotrivit 
        c) rău 

    5. În anul eliberării, dacă robul nu vrea să plece de la stăpânul său, cel din urmă trebuie să-i găurească: 

        a) urechea dreaptă cu o sulă 
        b) urechea cu o sulă 
        c) urechea cu o piatră ascuțită 
 

 
 
 

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

     1. s-a dat de știre   a. a stat înapoi poporului 

     2. Îngerul lui Dumnezeu   b. flacără de foc 

     3. stâlpul de nor   c. poporul a luat fuga 

     4. învălmășeala    d. tabăra egiptenilor 

     5. Îngerul Domnului   e. a mers înapoi poporului 

 

 

 

 

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. „Ferice de omul pe care-l ________ Dumnezeu! Nu nesocoti ________ Celui Atotputernic.” 

     2. „Vei fi la adăpost de biciul ________, vei fi fără teamă când va veni ________.” 

     3. În ce zi și-n ce lună din an trebuia ca evreul să ia un miel de fiecare casă ca să-l păstreze pentru junghiere? 

     4. Față de ce s-au temut slujitorii lui faraon cu privire la amenințarea cu urgia a șaptea încât aceștia și-au adunat în 

case robii și turmele? 

     5. Bildad spunea despre cel rău că este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost și că este târât spre împăratul 
________. 
 

 

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

     1. Pe cine ia Dumnezeu robi, potrivit relatărilor lui Iov? 

         a) pe sfetnici 
         b) pe preoți 
         c) pe bătrâni 

     2. Noaptea ieșirii evreilor din Egipt trebuia prăznuită în cinstea Domnului: 

         a) pentru că în noaptea aceea i-a scos Domnul din țara Egiptului 
         b) de toți copiii lui Israel 
         c) de urmașii copiilor lui Israel 

     3. Despre ziua de odihnă, cartea Exodul relatează următoarele: 

         a) Domnul a binecuvântat-o 
         b) Domnul a sfințit-o 
         c) era o zi închinată Domnului 
 

 
 

 
 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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