
ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE 
 

Dragostea lui Dumnezeu 
 
237. Se poartă Dumnezeu la fel cu toţi oamenii? 
            Da, toţi oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu.  
 (2 Cronici 19:7; Romani 2:11) 
 

Viața și moartea 
 
238. Când a spus David că începe viaţa unui om? 
            În pântecele mamei. (Psalmi 139:13-16) 
 

Proorocii 
 
239. Pe muntele Carmel, de ce a cerut Ilie Domnului să trimită foc ca să mistuie jertfa? 

Pentru ca tot Israelul să ştie că Dumnezeu este Adevăratul Dumnezeu. 
            (1 Împăraţi 18:30-39) 
 
240. Cine erau împăratul şi împărăteasa cei răi ai Israelului în timpul lui Ilie? 
            Ahab şi Izabela. (1 Împăraţi 21:4,5) 
 
241. Pe cine a luat Dumnezeu la Cer într-un car de foc? 
            Pe Ilie. (2 Împăraţi 2:11) 
 
242. Care profet a venit după Ilie? 
            Elisei. (2 Împăraţi 2:15) 
  
243. Ce ofiţer sirian a fost vindecat de lepră, scăldându-se în râul Iordan la porunca lui 
Elisei? 
            Naaman. (2 Împăraţi 5:10-14) 
 
244. Cine era numit “proorocul care plânge”? 
            Ieremia. (Ieremia 9:1) 
 
245. Cine a tălmăcit un vis foarte important pentru împăratul Nebucadneţar? 
            Daniel. (Daniel 2:27-29) 
 
246. De ce au fost Şadrac, Meşac şi Abed-Nego aruncaţi într-un cuptor încins? 
            Pentru că au refuzat să se închine statuii făcute de împărat. (Daniel 3:14-18) 
 
247. Ce a făcut Daniel atunci când regele a decretat că nu se mai poate închina 
Dumnezeului lui?  

A continuat să se roage aşa cum făcea întotdeauna. (Daniel 6:10) 
  

248. Ce s-a întâmplat cu Daniel când a continuat să se roage lui Dumnezeu, în loc să 
se închine împăratului? 

A fost aruncat în groapa cu lei. (Daniel 6:4-16) 
  



249. Care era înţelesul scrisului de pe perete, de la petrecerea desfrânată a lui 
Belşaţar? 
            Că regatul lui Belşaţar e gata să fie cucerit. (Daniel 5:25-30) 
 
250. Cine a fost înghiţit de un peşte mare atunci când fugea ca să nu facă voia lui 
Dumnezeu? 
            Iona. (Iona 1:17) 
 
251. Ce s-a întâmplat când Iona a predicat oamenilor din Ninive? 
            Oamenii s-au pocăit şi Dumnezeu i-a iertat. (Iona 3:5-10) 
 
252. Unde a spus Mica că se va naşte Mesia? 
            În Betleem. (Mica 5:2) 
 
253. După spusele profetului Zaharia, unde vor sta picioarele lui Isus când Se va 
întoarce pe pământ? 
           Pe Muntele Măslinilor. (Zaharia 14:4) 
 

Iosua 
 
254. Cine au fost cei doi bărbaţi, singurii care au plecat din Egipt şi au ajuns în 
Canaan? 
           Iosua şi Caleb. (Numeri 26:65) 
 
255. Cine a protejat iscoadele trimise de Iosua, în Ierihon? 
           Rahav. (Iosua 2:1-6) 
 
256. Cum şi-a marcat Rahav casa, astfel încât să fie salvată când Ierihonul a fost 
atacat? 
           A legat la fereastră o funie de fir cărămiziu. (Iosua 2:18-21)  
 
257. Prin ce miracol au intrat copiii lui Israel în ţara promisă? 
           Dumnezeu a oprit râul Iordan tocmai atunci când acesta trebuia să se umfle.   
           (Iosua 3:14-17) 
 
258. De câte ori au înconjurat israeliţii zidurile Ierihonului? 
           De treisprezece ori – o dată pe zi, timp de şase zile, şi de şapte ori a şaptea zi. 
           (Iosua 6:3,4) 
 
259. Ce s-a întâmplat la Ierihon când copiii lui Israel au strigat cu toţii la porunca lui 
Iosua? 
           Zidurile Ierihonului au căzut. (Iosua 6:20) 
 
260. Păcatul cui a cauzat înfrângerea împotriva cetăţii Ai? 
           Păcatul lui Acan. (Iosua 7:1) 
 
261. Ce miracol s-a petrecut când Iosua a luptat la Gabaon? 
           Soarele şi luna s-au oprit în loc. (Iosua 10:12,13) 
 

 



Judecători 
 
262. Cine a învins pe Madianiţi cu doar trei sute de oameni? 
           Ghedeon. (Judecători 7:7) 
 
263. Care dintre judecători era foarte puternic? 
           Samson. (Judecători 14:5,6) 
 
264. Care femeie l-a păcălit pe Samson să-i spună secretul puterii sale? 
           Dalila. (Judecatori 16:4-21) 
 
265. Care femeie dintre neamuri s-a decis să-L slujească pe Dumnezeu pentru că-şi 
iubea soacra, pe Naomi?  

Rut. (Rut 1:14-19) 
 
266. Care urmaş al lui Rut a devenit rege în Israel? 
           David. (Rut 4:22) 
 
267. Care copil a auzit vocea Domnului vorbindu-i în timpul nopţii? 
           Samuel. (1 Samuel 3:2-10) 
 
268. Împotriva cărui preot a cerut Dumnezeu lui Samuel să rostească judecata? 
           Împotriva lui Eli. (1 Samuel 3:11-14) 
 
269. Cum este descris în Evrei Chivotul Legământului? 

Chivotul Legământului era ferecat peste tot cu aur şi în el se aflau: un vas de aur 
cu mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise, şi tablele legii.  

           (Exod 34:28, Deuteronom 10:1-5, Evrei 9:4) 
 
270. De ce au dorit israeliţii un împărat, în locul unui judecător? 
            Deoarece au vrut să fie ca celelalte popoare. (1 Samuel 8:4,5) 
 

Împărați 
 
271. Pe cine a cerut Dumnezeu lui David să aleagă ca împărat după moartea sa? 
            Pe Solomon. (1 Împăraţi 1:32-35; 1 Cronici 22:9)  
 
272. Ce i-a cerut Solomon lui Dumnezeu, atunci când a devenit rege? 
            Înţelepciune (1 Împăraţi 3:5-14) 
 
273. Ce construcţie a ridicat Solomon pentru Dumnezeu? 
            Templul [Casa] lui Dumnezeu. (1 Împăraţi 6:2,3) 
  
274. Ce regină a venit de foarte departe ca să-l viziteze pe Solomon? 
            Împărăteasa din Seba. (1 Împăraţi 10:1) 
 
275. Ce s-a întâmplat cu Împărăţia lui Israel după moartea lui Solomon? 
            A fost împărţită în: Împărăţia lui Israel şi Împărăţia lui Iuda.  
            (1 Împăraţi 4:20,21; 11:28-39,42; 12:16-20) 
 



276. De ce a instaurat Ieroboam închinarea la idoli, în partea de nord a împărăţiei lui 
Israel? 
            Pentru ca oamenii să nu se ducă la Ierusalim să aducă jertfe.  
 (1 Împăraţi 12:26-30) 
 
277. Cui a dat Dumnezeu ca semn că este vindecat, faptul că umbra s-a dat înapoi cu 
zece trepte? 

Lui Ezechia. (2 Împăraţi 20:8-11) 
 

Saul și David 
 
278. Cine a fost primul împărat al lui Israel? 
            Saul. (1 Samuel 10:17-52)  
 
279. De ce a îndepărtat Dumnezeu pe Saul de la tronul lui Israel? 
            Pentru că a refuzat să se supună poruncilor lui Dumnezeu. (1 Samuel 15:23) 
 
280. Pe cine a ales Dumnezeu să-l înlocuiască pe Saul, ca împărat al lui Israel? 
            Pe David. (1 Samuel 16:1-13) 
 
281. Ce uriaş a omorat David? 
            Pe Goliat. (1 Samuel 17:23) 
 
282. Cine era conducătorul armatei lui David? 
            Ioab. (1 Împăraţi 1:19) 
 
283. De ce nu a vrut David  să omoare pe Saul? 
            Deoarece Saul era ales de Dumnezeu să fie rege. (1 Samuel 24:6) 
 
284. Cât timp a fost David rege în Israel? 
            Patruzeci de ani (2 Samuel 2:4,10,11; 5:4,5) 
 
285. Care fiu al lui Saul era cel mai bun prieten al lui David? 
            Ionatan. (1 Samuel 18:1) 
 
286. De ce a arătat David bunătate faţă de Mefiboşet? 
            Pentru că Mefiboşet era fiul lui Ionatan. (2 Samuel 9:1-7) 
 
287. Care fiu al lui David a încercat să-i fure scaunul de domnie? 
            Absalom. (2 Samuel 15:1-12) 
 

Sfârșitul lumii 
 
288. Ce s-a întâmplat cu Ioan în insula Patmos? 
            Dumnezeu i-a arătat ce se va întâmpla în zilele din urmă. (Apocalipsa 4:1) 
 
 
 
 
 



ÎNTREBĂRI DE 20 DE PUNCTE 
 

Dragostea lui Dumnezeu 
 
447. Pavel a spus că, dacă Dumnezeu este pentru noi, nimeni nu poate fi împotriva 
noastră. De unde ştim că Dumnezeu este de partea noastră? 
            Dumnezeu a trimis pe Fiul Său [Isus] să moară pentru noi. (Romani 8:31, 32) 
 
448. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi versetul din Romani capitolul cinci care ne spune 
despre marea dovadă a dragostei lui Dumnezeu pentru noi? 

Romani 5:8 ,,Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe 
când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.’’  

 
Satan și Iadul 

 
449. Ce este iadul? 
          Este un loc de pedeapsă şi suferinţă eternă. (Marcu 9:43-48; Luca 16:23) 
 
450. Pentru cine a pregătit Dumnezeu iadul? 
          Pentru diavol şi pentru îngerii săi. (Matei 25:41) 
 
451. De unde a apărut diavolul? 

Diavolul, Satan, era un înger creat de Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pedepsit, 
deoarece a vrut să devină mai mare decât El.  
(Isaia 4:12-15; Ezechiel 28:11-18) 

 
452. De ce nu este diavolul aşa de puternic cum este Dumnezeu? 
 Diavolul a fost creat de Dumnezeu şi a fost înfrânt de moartea şi învierea 
 Domnului Isus. (Ioan16:11; Coloseni 1:16) 
 

Viața și moartea 
 
453. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi versetul din Filipeni care exprimă cum ar trebui să 
fie atitudinea creştinului în viaţă şi în moarte. 
            Filipeni 1:21 ,,Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.’’ 
 
454. Cum a intrat moartea în lume? 

Moartea a intrat pentru prima oară în lume ca o consecinţă a păcatului săvârşit 
 cu bună ştiinţă. (Romani 5:12; 8:18-23) 
 
455. Ce se întâmplă cu sufletul şi cu duhul unui creştin, imediat după moarte? 
          Sufletul şi duhul unui creştin se duc imediat la Domnul ca să fie împreună cu El. 
            (2 Corinteni 5:8) 
 
456. Ce pildă a Domnului Isus arată faptul că şi sfinţii şi păcătoşii sunt conştienţi după 
ce au murit? 
            Pilda lui Lazăr şi a bogatului. (Luca 16:19-31) 
 
 



Sfârșitul lumii 
 
457. Care este speranţa binecuvântată a creştinilor? 
            Întoarcerea lui Isus [Hristos]. (Tit 2:13) 
 
458. Ce este Răpirea? 

Când Isus [Hristos] se va întoarce să-şi ia la El biserica – pe sfinţii Săi- morţi în  
Hristos, cât şi pe cei în viaţă. (1 Tesaloniceni 4:16) 

 
459. Cine ştie când va fi Răpirea? 
           Numai Dumnezeu Tatăl. (Matei 24:36) 
 
460. De ce creştinii nu trebuie să fie surprinşi de revenirea lui Isus? 
           Deoarece creştinii nu trăiesc în întuneric. (1 Tesaloniceni 5:4) 
 
461. Care sunt cele două evenimente ce se vor petrece în ceruri, la scurt timp după 
Răpire? 
           Judecata şi Nunta Mielului. (2 Corinteni 5:10, Apocalipsa 19:7-9) 
 
462. Ce este Necazul Cel Mare? 

Necazul Cel Mare reprezintă o vreme de necazuri foarte mari şi de turbulenţă 
înainte de judecata finală. (Matei 24:21) 

 
463. La ce [cine] ne referim când vorbim despre Antihrist? 

La omul care va conduce lumea în timpul necazului cel mare şi va încerca să 
 facă pe toţi oamenii să i se închine precum lui Dumnezeu. (2 Tesaloniceni 2:3,4) 
 
464. Ce este Împărăţia de o mie de ani? 
            O perioadă viitoare, de o mie de ani, în care Isus [Hristos] va domni peste 
 pământ. (Apocalipsa 20:4) 
 
465. Ce se va întâmpla cu Satan în timpul celor o mie de ani? 
           Va fi aruncat în adânc ca să nu mai poată înşela pe oameni. 
           (Apocalipsa 20:1-3) 
 
466. Ce se va întâmpla la sfârşitul celor o mie de ani? 

Satan va fi eliberat din adânc pentru puţin timp, apoi Isus [Hristos] îl va arunca 
 în iazul cu foc pentru totdeauna. (Apocalipsa 2:1-3, 7-10)  
 
467. Prin ce le este rânduit oamenilor să treacă? 
            Prin moarte şi prin judecată. (Evrei 9:27) 
 
468. Ce se întâmplă cu fiecare om care are nădejdea în revenirea lui Hristos? 
            Se curăţeşte, după cum şi Isus este curat. (1 Ioan 3:23) 
 
469. Cine va petrece eternitatea în Rai? 

Aceia care-L acceptă pe Isus ca Mântuitor personal şi ale căror nume sunt scrise 
 în Cartea Vieţii Mielului. (Apocalipsa 21:27) 
 
 



470. Numiţi cinci lucruri care nu se vor găsi în ceruri. 
           Lacrimi [plâns], 
            Moarte ,  
            Necaz [mâhnire], 
           Durere, 
           Păcat.  
           (Apocalipsa 21:4,27)      
 
471. Care este vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit? 
           Moartea. (1 Corinteni 15:25,26) 
  
472. Cine îşi va petrece eternitatea în iazul de foc?      
           Toţi cei ce-l refuză pe Hristos [Isus] ca Domn şi Mântuitor şi ale căror nume nu 
 sunt scrise în Cartea Vieţii Mielului. (Apocalipsa 20:15) 
 
473. Cine va fi înviat? 
           Cei buni şi cei răi – cei buni pentru a primi viaţa veşnică, iar cei răi pentru a 
 primi pedeapsa veşnică. (Ioan 5:28,29) 
 
474. În 1 Corinteni capitolul 15, ce exemplu foloseşte Pavel pentru a explica învierea 
creştinilor? 
           Exemplul creşterii unei plante dintr-o sămânţă. (1 Corinteni 15:36-44) 
 
475. Aproximativ câte referiri la a doua venire a lui Hristos sunt făcute în Noul 
Testament? 
            [Peste] trei sute. 
 
476. Când vor fi înviaţi creştinii care au murit? 
           La răpirea Bisericii. (1 Tesaloniceni 4:16,17) 
 
477. Isus a spus că vremea sau timpul întoarcerii Sale vor fi ca în zilele cui? 
           Ca în zilele lui Noe şi Lot. (Luca 17:26-28) 
 
478. La ce ne referim când vorbim despre “Domnia” lui Hristos? 

La reîntoarcerea Sa pe pământ pentru a conduce şi a domni timp de o mie de 
 ani, după Necazul cel Mare. (2 Tesaloniceni 2:8; Apocalipsa 20:4-6) 
 
479. Care două mari evenimente includ a doua venire a lui Isus? 
            Răpirea Bisericii şi domnia de o mie de ani.  
            (1 Tesaloniceni 4:16,17; 2 Tesaloniceni 2:8)                                                     
 
480. Care dintre pildele lui Isus ne spune că unii, care pretind a fi creştini, vor fi 
nepregătiţi pentru venirea Sa? 
           Pilda celor zece fecioare. (Matei 25:1-13) 
 
 
 
 
 
 



ÎNTREBĂRI DE 30 DE PUNCTE 
 

Dragostea lui Dumnezeu 
 
562. ÎNTREBARE CITAT: Potrivit textului din Romani 8, ce lucruri nu ne pot 
separa pe noi de dragostea lui Dumnezeu? 

Romani 8:38,39 ,,Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici 
îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 
nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne 
despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.’’ 

 
Mântuirea 

 
563. ÎNTREBARE CITAT: Cine poate deveni copilul lui Dumnezeu? 

Ioan 1:11,12  ,,A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-
au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai 
lui Dumnezeu.’’ 

 
564. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi versetul unde se spune faptul că doar Isus ne poate 
oferi mântuirea.   

Fapte 4:12 ,,În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt 
Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.’’ 
 

565. Ce se înţelege prin plinătatea ispăşirii în Hristos? 
Faptul că moartea lui Isus ne-a adus iertarea de păcat, cât şi eliberarea de sub 
pedeapsa păcatului.  (Romani 8:32; 1 Petru 2:24) 
 

566. ÎNTREBARE CITAT: De ce a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume? 
            Ioan 3:16,17 ,,Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul 
 Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 
 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca 
 lumea să fie mântuită prin El.’’ 
 
567. Care sunt cele patru lucruri pe care ni le cere Dumnezeu pentru a primi 
mântuirea Sa? 
            Să mărturisim şi să ne pocăim de păcatele noastre. 
            (1 Ioan 1:9; Fapte 20:21) 
            Să-I cerem lui Isus să ne mântuiască.  
            (Romani 10:13; Fapte 2:21) 
            Să credem că Isus Hristos a fost înviat din morţi. 
            (Romani 10:9) 
           Să-L mărturisim pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor. 
            (Romani 10:9,10) 
 
568. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi invitaţia lui Isus care se găseşte în Apocalipsa 3. 
           Apocalipsa 3:20 ,,Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi 
  deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine.’’ 
 
 



569. ÎNTREBARE CITAT: Potrivit textului din Romani 10, ce trebuie să facem ca 
să fim mântuiţi? 
            Romani 10:9 ,,Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi 
 în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.’’ 
 

Viața și moartea 
 
570. ÎNTREBARE CITAT: Ce vorbă a lui Isus, adresată Martei,  ne spune că Isus are 
putere asupra morţii? 

Ioan 11:25 …,,Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi 
murit, va trăi.’’ 

 
Sfârșitul lumii 

 
571. ÎNTREBARE CITAT: Ce mare promisiune a făcut Isus ucenicilor Săi cu privire 
la revenirea Sa? 
 Ioan 14:3 ,,Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă 
 voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.’’ 
 
572. ÎNTREBARE CITAT: La înălţarea lui Isus, ce profeţie a fost făcută cu privire la 
revenirea Sa? 
            Fapte 1:11… „Acest Isus, care S-a înalţat la cer din mijlocul vostru, va veni în 
  acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la Cer.” 
 
573. Care sunt cinci semne diferite ale reîntoarcerii lui Isus? (Oricare cinci răspunsuri.)          
 Creşterea în cunoaştere,                Falşi profeţi şi cristoşi, 
            Creşterea răutăţii,                          Cutremure de pământ,  
            Războaie şi veşti de războaie,       Foamete şi epidemii.    
            Întoarcerea evreilor în Israel,        (Daniel 12:4, Matei 24:6-32) 
 
574. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi cele două versete din 1 Tesaloniceni unde Pavel 
descrie Răpirea Bisericii.  
            1 Tesaloniceni 4:16,17 ,,Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 
 arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia 
 cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi 
 împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi 
 totdeauna cu Domnul.’’ 
 
575. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi versetul din 1 Corinteni 15 unde Pavel descrie ce 
se va întâmpla când va reveni Isus. 

1 Corinteni 15:52 ,, Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă 
 trâmbiţă. Trambiţa va suna, morţii vor învia, nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi 
 schimbaţi.’’ 
 
576. Vor fi judecaţi toţi oamenii? 
 Da, creştinii vor fi judecaţi de  Isus [Dumnezeu] pentru a-şi primi răsplătirea 
 pentru faptele lor bune, în timp ce toţi cei care au refuzat pe Hristos ca Mântuitor 
 vor fi judecaţi nedemni de viaţa veşnică. 
 


