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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

290416

ID TEST PR40
I

EXODUL 1 TIMOTEI IOV

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Pentru arderea-de-tot necurmată, trebuia jertfit pe altar un miel în fiecare zi.
2. Domnul a zis poporului în pustiul Sin că va face să le plouă carne din ceruri.
3. „Mana” ce a mâncat-o Casa lui Israel patruzeci de ani avea culoarea albă.
4. Moise s-a rugat Domnului pentru faraon, slujitorii lui și poporul acestuia, ca să îndepărteze broaștele.
5. Aaron a lovit cu toiagul apele râului sub ochii slujitorilor lui faraon și apele râului s-au prefăcut în sânge.

.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. „Să n-aduci cu ________ sângele dobitocului jertfit în cinstea Mea.”
a) azime
b) mânie
c) pâine dospită
2. Care din uneltele de mai jos erau folosite pentru masa cu pâini?
a) potirele
b) furculițele
c) tigăile
3. Mitra preotului era făcută din:
a) in subțire
b) aur curat
c) materie albastră
4. Exodul relatează faptul că, în urma sfatului primit de la Ietro, Moise a ales din tot Israelul:
a) oameni înțelepți
b) oameni destoinici
c) oameni ce sunt vrăjmași ai răutății
5. Dacă un hoț este prins spărgând și e lovit mortal, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor decât dacă:
a) hoțul nu i-a fost rob
b) a răsărit soarele
c) nu se va face un jurământ în Numele Domnului

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. n-a rămas nimic verde în copaci
2. erau pe oameni și pe dobitoace
3. turmele lui faraon
4. țara Egiptului a fost pustiită
5. postăvile de frământat pâinea

a. roi de muște câinești
b. lăcuste
c. ciumă foarte mare
d. păduchi
e. broaște

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine va face numai o dată pe an ispășire pentru păcat pe coarnele altarului cu sângele dobitocului adus ca jertfă?
2. Domnul i-a zis lui Moise că va scoate din țara Egiptului oștile Lui, prin mari ________
3. Cu ce trebuia mâncată carnea mielului sau a iedului în noaptea de Paști?
4. Câte oi trebuia să dea înapoi posesorului omul care a furat o oaie de la acesta pentru tăiere sau vânzare?
5. Domnul a zis că în noaptea eliberării evreilor, toți întâii născuți din Egipt vor muri, chiar și al roabei care stă la ___

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Despre ce menționează cartea Exodul că au fost în Egipt și că nu vor mai fi (la o așa intensitate)?
a) țipete mari
b) lăcuste
c) piatră
2. Pentru că unii din popor au ieșit și-n ziua a șaptea să strângă „mană”, Domnul i-a zis lui Moise:
a) „Până când aveţi de gând să nu păziţi Sabatele Mele?”
b) „Până când aveţi de gând să nu păziţi poruncile Mele?”
c) „Până când aveţi de gând să nu păziţi legile Mele?”
3. Remarcând biruința dată copiilor lui Israel, Ietro a adus lui Dumnezeu:
a) o jertfă de băutură
b) o jertfă de mâncare
c) o ardere-de-tot

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.



Felicități că ați ajuns până aici! Dumnezeu să vă binecuvânteze!
*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

