
Întreb ări pentru pregătirea Nivelului  EXPLORATOR (întreb ări de 10 şi 20 puncte din 
seturile 1/2) 

ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE  
1. Cine i-a spus Mariei că ea va fi mama lui Mesia? 

Îngerul Gavril. (Luca 1:26-33)  
 

2. Cu cine era logodită fecioara Maria? 
            Cu Iosif. (Matei 1:18)    
 
3. Cine erau primele persoane, în afară de Maria şi Iosif, care au aflat că Isus S-a 
născut? 
            Păstorii. (Luca 2:9-16) 
 
4. Care două categorii de oameni s-au închinat Pruncului Isus? 
            Păstorii şi magii. (Luca 2:8-14, Matei 2:1,2) 
 
5. ÎNTREBARE CITAT: Când  magii au venit să-L caute pe Isus, ce întrebau ei? 
            Matei 2:2 … ,,Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?…’’    
 
6. Cine era împărat  în Iudeea când s-a născut Isus? 
            Irod. (Matei 2:3) 
 
7. Cum au găsit magii pe Isus? 
            I-au urmărit steaua până în locul unde Se afla. (Matei 2:2) 
8. Ce daruri au fost aduse de către magi lui Isus? 
            Aur, 
            Smirnă,                       
            Tămâie.    (Matei 2:11) 
 
9. Pe cine a trimis Dumnezeu să pregătească drumul pentru Domnul Isus? 
            Pe Ioan Botezătorul. (Ioan 3:26-28) 
 
10. ÎNTREBARE CITAT: Cu ce cuvinte  a prezentat Ioan Botezătorul pe Isus? 
            Ioan 1:29 … ,,Iată Mielul lui Dumnezeu care iartă păcatele lumii.’’ 
 



 
11. Cum a descris Ioan felul în care va boteza Isus? 
            Cu Duhul Sfânt şi cu foc. (Matei 3:11)  
 
12. Unde a botezat Ioan Botezătorul pe Isus? 
            În Râul Iordan. (Matei 3:13) 
 
13. Cum Şi-a arătat Dumnezeu aprobarea la botezul lui Isus? 

Duhul Sfânt s-a pogorât peste El şi Tatăl a spus: „Acesta este Fiul Meu 
preaiubit; în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:16, 17)  
 

14. În timpul ispitirii  lui Isus, cât timp a postit El? 
            Patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. (Matei 4:2) 
 
15. Ce dar ciudat i-a dat regele Irod fiicei sale vitrege? 
            Capul lui Ioan Botezătorul. (Matei 14:6-11) 
 
16. Care a fost prima minune a lui Isus? 
            Transformarea apei în vin, la nunta din Cana. (Ioan 2:1-11) 
 
17. Ce revelaţie despre El Însuşi a oferit Isus lui Petru, Iacov şi Ioan pe munte? 
 Isus a fost schimbat la faţă [Şi-a arătat slava] şi a vorbit cu Moise şi Ilie.  

(Matei 17:1-8) 
 
18. Ce a făcut Isus pentru vindecarea orbului din naştere? 
            I-a pus tină pe ochi şi i-a spus să se spele. (Ioan 9:1-7) 
 
19. Cum a hrănit Isus cinci mii de bărbaţi, plus femei şi copii? 
            A înmulţit cinci pâini şi doi peşti din traista cu mâncare a unui băieţel.  
 (Matei 14:13-21; Marcu 6:32-44; Luca 9:10-17; Ioan 6:1-9) 
 
20. Ce conducător  evreu a venit la Isus noaptea, în căutarea vieţii veşnice? 
            Nicodim (Ioan 3:1) 
 
21. Cum numim primele fraze ale Predicii de pe Munte care încep cu “ferice”?            



Fericirile. (Matei 5:2-11) 
 
 
22. Cum şi-a arătat Isus puterea asupra naturii? 
            Prin faptul că a liniştit furtuna de pe Marea Galileii. (Matei 8:23-27) 
 
23. De ce a eşuat tânărul bogat în a-L urma pe Isus? 
            Iubea bogăţiile pe care le avea, mai mult decât Îl iubea pe Isus.  

(Matei 19:16-22) 
 
24. Ce a profeţit Isus că se va întâmpla cu pietrele Templului? 
            Că nu va mai rămâne piatră peste piatră. (Marcu 13:1, 2) 
 
25. Despre cine a zis Isus că se aseamănă cu nebunul care şi-a construit casa pe 
nisip? 
            Despre aceia care aud învăţăturile Sale, dar nu le împlinesc. (Matei 
7:26) 
 
26. Cum a venit Isus la intrarea în Ierusalim? 
            Isus a venit calare pe un măgăruş. (Matei 21:2-5; Luca 19:29-35;  

Ioan 12:14,15) 
27. Cum a învăţat Isus pe ucenicii Săi smerenia, la Cina cea de Taină? 
            Spălând picioarele apostolilor. (Ioan 13:1-17) 
 
28. Unde S-a rugat Isus în noaptea dinaintea răstignirii (crucificării)? 
            În [grădina] Ghetsimani. (Matei 26:36) 
 
29. Care apostol a trădat pe Isus? 
            Iuda Iscarioteanul. (Matei 26:17-25) 
 
30. În tr ădarea faţă de Isus, cum a arătat Iuda soldaţilor cine era Isus? 
            Sărutându-L. (Matei 26:49) 
 
31. Ce a profeţit Isus lui Petru că va face în noaptea trădării Sale? 
            Că Petru se va lepăda de El de trei ori. (Matei 26:34) 



 
32. Ce persoană a cerut mulţimea să fie eliberată în locul lui Isus? 
            Baraba (Matei 27:15-21) 
 
33. Ce înseamnă cuvântul “Golgota”?  
       Locul Căpăţânii. (Matei 27:33) 
 
34. Ce inscripţie a pus Pilat pe crucea lui Isus? 
            [ISUS DIN NAZARET], REGELE IUDEILOR.  
            (Matei 27:37; Marcu 15:26; Ioan 19:19) 
 
35. Cum a murit Isus? 
            A fost răstignit (crucificat) sau ţintuit pe o cruce. (Matei 27:35) 
 
36. Ce s-a întâmplat cu natura când Isus a fost răstignit (crucificat)? 
            Soarele s-a întunecat pentru trei ore şi a fost un cutremur de pământ.  

(Matei 27:45, 51) 
 
37. Ce a spus ofiţerul roman, care conducea execuţia lui Isus, despre Isus? 
            … Cu adevărat a fost Fiul lui Dumnezeu. (Matei 27:54) 
 
38. Cine a îngropat pe Isus? 
            Iosif din Arimatea şi Nicodim. (Ioan 19:38, 39) 
 
39. Cine a fost prima persoană care a văzut pe Isus după ce a înviat? 
            Maria Magdalena. (Ioan 20:1-18) 
 
40. Cum au reuşit  femeile să intre în mormântul lui Isus? 
            Un înger a dat piatra la o parte. (Matei 28:2) 
 
41. Care a fost ucenicul care s-a îndoit, la început, de învierea lui Isus? 
            Toma. (Ioan 20:24-29) 
 
42. După ce Isus a umblat şi a vorbit cu apostolii Săi timp de patruzeci de zile de 
la învierea Sa, ce s-a întâmplat cu El? 



A fost ridicat la cer şi un nor L-a ascuns de privirile lor. (Fapte 1:1-9) 
 
 
43. Unde a copilărit Isus? 
            În Nazaret. (Matei 2:23) 
 
44. Aproximativ câţi ani avea Isus când Şi-a început lucrarea? 
            [Aproximativ] Treizeci de ani. (Luca 3:23) 
 
45. Cam cât timp a predicat Isus până la răstignire (crucificare)? 
            [Aproximativ] Trei ani şi jumătate.  
 
46. ÎNTREBARE CITAT: Ce mare  afirmaţie a făcut Petru despre Isus? 
            Matei 16:16 ,,Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.”  
ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE  

47. Despre cine a zis Isus că se aseamănă cu înţeleptul care şi-a construit casa pe 
stâncă? 

 Despre aceia care aud învăţăturile Sale şi le împlinesc. (Matei 7:24) 

48. În pilda lui Isus, cine a ajutat pe acel om care fusese bătut şi jefuit? 

            Bunul samaritean. (Luca 10:30-37) 

49. În pilda  semănătorului, cu ce anume a comparat Isus sămânţa? 

            Cu Cuvântul lui Dumnezeu. (Marcu 4:14) 

50. Ce ne învaţă Isus despre lucrurile materiale? 

            Nu fiţi lacomi. Căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui. (Luca 
12:15) 

51. Care dintre pildele lui Isus ne spune că Dumnezeu iartă şi înnoieşte pe cel 
rătăcit, dacă acesta se pocăieşte? 

Pilda fiului risipitor. (Luca 15:11-32) 



52. Cum a răspuns Isus celor ce întrebau dacă este bine să plăteşti taxe 
Cezarului?  

        Daţi Cezarului ce-i al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu. 

 

53. Cine s-a urcat într-un copac pentru a-L vedea pe Isus? 

            Zacheu. (Luca 19:1-6) 

54. Aproximativ câţi oameni aşteptau împreună, în camera de sus, venirea 
Duhului Sfânt? 

            [Aproximativ] O sută douăzeci. (Fapte 1:15) 

55. Ce dar a fost dat Bisericii în Ziua Cincizecimii? 

            Darul Duhului Sfânt. (Fapte 2:1-4) 

56. Ce profet din Vechiul Testament a profeţit despre revărsarea Duhului Sfânt? 

            Ioel. (Fapte 2:16) 

57. Care dintre ucenici era vameş? 

            Matei. (Matei 10:3) 

58. După ce Andrei L-a cunoscut pe Isus, ce a spus el fratelui său, Simon? 

         …Am găsit pe Mesia. (Ioan 1:40-41) 

59. Care erau primii patru  apostoli pe care i-a chemat Isus ca să-L urmeze? 

            Petru, Andrei, Iacov, Ioan.     (Matei 4:18-22) 

60. Care trei ucenici erau cei mai apropiaţi prieteni ai lui Isus? 

            Petru, Iacov, Ioan. (Matei 17:1)  

61. Cine a fost ales ca înlocuitor al lui Iuda, ca apostol? 

            Matia. (Fapte 1:23-26)  



 

62. Aproximativ câţi oameni au fost mântuiţi, ca rezultat al predicii lui Petru, în 
Ziua Cincizecimii? 

[Aproximativ] Trei mii. (Fapte 2:41)  

63. ÎNTREBARE CITAT: Ce a spus Petru ologului de la poarta Templului? 

Fapte 3:6…,,Argint şi aur n-am; dar ce am îţi dau: În Numele lui Isus 
Hristos din   Nazaret, scoală-te şi umblă!’’ 

64. Care a fost păcatul lui Anania şi Safira? 

            Au minţit pe Duhul Sfânt. (Fapte 5:3) 

65. De ce s-au bucurat apostolii după ce au fost bătuţi pentru că au predicat 
Evanghelia? 

       Pentru că au fost învredniciţi să sufere pentru Numele lui Isus. (Fapte 5:40-42) 

66. Care a fost primul martir creştin? 

            Ştefan. (Fapte 7:59) 

67. Potrivit istoriei Bisericii,  care a fost singurul apostol care nu a fost martirizat 
pentru credinţa sa în Isus cel înviat? 

            Ioan. 

68. De ce se ducea Saul din Tars la Damasc? 

            Să-i aresteze pe creştini. (Fapte 9:1,2) 

69. Ce s-a întâmplat cu Saul din Tars în apropiere de Damasc? 

Isus [Hristos] I s-a arătat într-o lumină puternică, şi Saul L-a acceptat ca 
Domn al vieţii sale. (Fapte 9:3-9)  

70. Cine a fost înviată din morţi ca răspuns la rugăciunea lui Petru? 

            Dorca [Tabita]. (Fapte 9:36-41)  



 

71. Cine era sutaşul roman care a trimis după Petru să vină şi să-i predice 
Evanghelia? 

            Corneliu. (Fapte 10:1)  

72. Ce s-a întâmplat când Petru predica în casa lui Corneliu? 

 Duhul Sfânt s-a revărsat peste cei care ascultau Cuvântul.  

 (Faptele apostolilor 10:44-48) 

73. În ce oraş au fost urmaşii lui Isus numiţi pentru prima dată “creştini”? 

            Antiohia. (Fapte 11:26) 

74. Cum a scăpat Petru din închisoare în noaptea dinainte zilei în care Irod 
planificase să îl ucidă? 

            Un înger a deschis uşa închisorii. (Fapte 12:6-11)  

75. Cine a ajutat pe Pavel în prima lui călătorie misionară? 

            Barnaba. (Fapte 13:1-4) 

76. Ce s-a întâmplat cu Pavel la Listra după ce oamenii au crezut că este un zeu? 

            A fost împroşcat cu pietre şi lăsat să moară, dar Dumnezeu l-a 
vindecat.  

(Fapte 14:11-20) 

77. Cum a ştiut Pavel că trebuia să predice în Macedonia? 

            Dumnezeu i-a arătat o vedenie în care un om din Macedonia cerea 
ajutor.  

            (Fapte 16:9, 10)  

78. Cine erau ajutoarele de bază ale lui Pavel în a doua sa călătorie misionară? 

            Sila şi Timotei. (Fapte 15:40; 16:1)  



 

79. Cine a scris cartea Faptele Apostolilor [Fapte]? 

            Luca. (Luca 1:3; Fapte 1:1) 

80. Care era profesia lui Luca? 

            Doctor. (Coloseni 4:14) 

81. ÎNTREBARE CITAT: Ce a spus Pavel temnicerului din Filipi ca să fie 
mântuit? 

            Fapte 16:31 …,,Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”  

82. Cine erau persoanele care făceau corturi şi care l-au ajutat pe Pavel în 
Corint?   

Acuila şi Priscila. (Fapte 18:1-3) 

83. Ce au făcut oamenii din Efes cu cărţile lor de magie ca să arate faptul că s-au 
întors la Dumnezeu? 

            Le-au ars (Fapte 19:18, 19) 

84. Cine era sclavul pe care Pavel l-a câştigat pentru Dumnezeu cât timp era în 
închisoare? 

            Onisim. (Filimon 10-13) 

85. De ce trebuie să purtăm toată armura lui Dumnezeu? 

            Ca să rezistăm la atacurile diavolului. (Efeseni 6:11) 

86. În armura creştinului, ce este în jurul mijlocului? 

            Adevărul. (Efeseni 6:14) 

87. În armura creştinului, care este platoşa? 

            Neprihănirea. (Efeseni 6:14). 

88. În armura creştinului, care este încălţămintea? 



            Râvna Evangheliei păcii. (Efeseni 6:15) 

89. În armura creştinului, ce este scutul? 

            Credinţa. (Efeseni 6:16) 

90. În armura creştinului, ce este coiful? 

            Mântuirea. (Efeseni 6:17) 

91. Ce trebuie să folosească creştinii pentru a se proteja de săgeţile otrăvite ale lui 
Satan? 

            Scutul credinţei. (Efeseni 6:16)   

92. Ce este sabia Duhului? 

            Cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6:17)  

ÎNTREBĂRI DE 20 DE PUNCTE 

93. Isus a spus că Duhul Sfânt va condamna sau va dovedi lumea vinovată  pentru 
care trei lucruri? 

           Păcatul,  Neprihănirea,  Judecata.      (Ioan 16:8-11) 

94. De ce condamnă Duhul Sfânt (sau dovedeşte vinovată) lumea de păcat? 

           Deoarece lumea a refuzat să creadă în Isus. (Ioan 16:8,9) 

95. Pe cine proslăveşte Duhul Sfânt? 

 Pe Isus Hristos. (Ioan 16:14)  

96. Spre ce îi călăuzeşte Duhul Sfânt pe creştini? 

 Adevăr (Ioan 16:13) 

97. Ce rol are Duhul Sfânt în mântuirea noastră? 

          Duhul Sfânt condamnă păcatul şi face din păcătosul, care se pocăieşte, o  

persoană nouă. (Tit 3:5; Ioan 16:9)  



 

98. Locuieşte Duhul Sfânt în orice creştin? 

            Da, Duhul Sfânt vine în inimile noastre atunci când credem în Isus.  

 (Romani 8:9) 

99. Ce a spus Pavel efesenilor că este o dovadă a moştenirii noastre cereşti? 

           Duhul Sfânt promis. (Efeseni 1:13,14) 

100. De ce a spus Isus că era necesar ca El să plece? 

           Pentru ca Duhul Sfânt să poată veni. (Ioan 16:7) 

101. Când i-a botezat Dumnezeu pentru prima dată pe credincioşi cu Duhul Sfânt? 

           În ziua Cincizecimii. (Fapte Apostolilor 2:1-4) 

102. ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi versetul din Fapte, capitolul doi, care îi 
descrie pe ucenicii lui Isus primind revărsarea Duhului Sfânt. 

            Fapte 2:4 ,,Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să 
vorbească în alte limbi, după cum le dă Duhul să vorbească.’’ 

103. Ce făceau ucenicii lui Isus când au fost botezaţi cu Duhul Sfânt? 

 Se rugau. (Faptele Apostolilor 1:14)  

104. ÎNTREBARE CITAT: Ce a spus Petru oamenilor în Ziua Cincizecimii să 
facă, pentru a primi darul Duhului Sfânt (în ordine)? 

Fapte 2:38 “Pocăiţi-vă”… „ şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui 
Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh”.          

105. Este Botezul cu Duhul Sfânt acelaşi lucru cu mântuirea? 

        Nu, Pavel i-a întrebat pe efeseni dacă au primit Duhul Sfânt după ce au crezut.  

            (Fapte 19:2)  

 



 

106. Care sunt scopurile Botezului cu Duhul Sfânt? 

           Să ne ajute să-L cunoaştem pe Hristos [Isus] mai bine. (Ioan 15:26) 

           Să ne ajute în înţelegerea Cuvântului Domnului. (Ioan 16:13) 

           Să ne dea putere să mărturisim. (Fapte 1:8) 

107. Care este dovada fizică iniţială a Botezului cu Duhul Sfânt?          

           Vorbirea în alte limbi după cum Duhul împuterniceşte [sau dă]. (Fapte 2:4) 

108. De ce credem că vorbirea în limbi este dovada fizică iniţială a Botezului cu 
Duhul Sfânt? 

           Deoarece este modelul [exemplul] Bisericii nou testamentale.  

109. Ce este Biserica? 

           Un trup [o adunare, o echipă] format din oameni născuţi din nou care au fost 
 chemaţi din lume; care au credinţă şi care dau ascultare Domnului Isus 
Hristos.  

           (Coloseni 1:18-24; 1 Petru 2:9) 

110. Care sunt cele trei lucruri despre care spune Pavel că formează Împărăţia lui 
Dumnezeu? 

           Neprihănirea, pacea şi bucuria în Duhul Sfânt. (Romani 14:17)   

111. Cine este capul bisericii? 

 Isus [Hristos] (Efeseni 4:15) 

112. Cine este Temelia Bisericii?                            

          Isus [Hristos]. (1 Corinteni 3:11) 

113. Cine sunt sfinţii? 

 Creştinii născuţi din nou. (1 Corinteni 1:2) 



114. ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi versetul din Romani, capitolul doisprezece 
unde  Biserica este comparată cu un trup.  

Romani 12:5 ,,Tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în 
 Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora…’’ 

115. Cine zideşte Biserica? 

          Isus [Hristos]. (Matei 16:18)   

116. ÎNTREBARE-CITAT. Care este misiunea Bisericii? 

            Marcu 16:15 …,,Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia 
la orice făptură. 

117. Pentru ce a spus Isus că trebuie folosită Casa lui Dumnezeu? 

           Pentru rugăciune [Să fie o casă de rugăciune]. (Matei 21:13). 

118. De ce dă Dumnezeu Bisericii diferiţi lucrători? 

          Pentru a-i ajuta pe creştini să crească astfel încât să ajute şi pe cei din jur. 

            (Efeseni 4:11-13). 

119. La ce ne referim când spunem “chemare în lucrare”? 

O persoană trebuie să aibă o chemare specială a Duhului Sfânt pentru a sluji 
 Domnului într-un anumit domeniu de lucrare. (1Timotei 1:12).  

120. Cum trebuie o biserică să fie susţinută material? 

         Prin plata zeciuielii şi prin darurile de bună voie oferite de cei păstoriţi. 

            (Maleahi 3:10; 1 Corinteni 16:2). 

121. Ce este zeciuiala? 

           O zecime din venitul oricărui om care aparţine lui Dumnezeu, şi ar trebui 
dată 

  Bisericii pentru a o susţine în diferitele lucrări. (Levitic 27:30-32; Maleahi 
3:10). 



122. Cine a fost prima persoană care a plătit o zeciuială şi cui a plătit-o?                      

            Avraam lui Melhisedec. (Geneza 14:18-20). 

123. Ce sunt darurile de bună voie? 

           Sunt bunuri date din dragoste sau din închinare faţa de Dumnezeu, în afara 
 zeciuielii.  (Maleahi 3:8) 

124. De ce se închină creştinii  Duminica şi nu în ziua de Sabat? 

           Pentru că Isus a împlinit Sabatul, noi ne închinăm în ziua învierii Sale.  

           (Coloseni 2:16,17). 

125. Ce ne spune Iacov să facem dacă suntem bolnavi? 

Trebuie să cerem lucrătorilor bisericii să ne facă ungerea cu untdelemn şi să 
se roage Domnului ca să fim vindecaţi. (Iacov 5:14-16) 

ÎNTREBĂRI DE 20 DE PUNCTE 
 
126. ÎNTREBARE CITAT: A fost  Isus întotdeauna Dumnezeu? 

Ioan 1:1 ,,La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi 
Cuvântul era Dumnezeu.’’ 

 
127. Care este titlul de divinitate al lui Isus? 
           Fiul lui Dumnezeu. 
 
128. Care este titlul de umanitate al lui Isus? 
            Fiul Omului, 
 
129. ÎNTREBARE CITAT: Citeaz ă versetul care spune că Isus este acelaşi 
întotdeauna. 
            Evrei 13:8 ,,Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci!’’ 
 
130. Aproximativ câte profeţii  diferite au fost împlinite prin viaţa şi prin moartea 
lui Isus? 
            [Peste] Trei sute. 



 
131. Cum s-a împlinit prima promisiune în legătură cu un Mântuitor? 
            Prin moartea şi învierea lui Isus, puterea lui Satan a fost învinsă. 
            (Ioan 12:31; Coloseni 2:15 ) 
132. Ce promisiune i-a făcut Dumnezeu lui Avraam? 

Dumnezeu a promis lui Avraam că prin sămânţa [urmaşii] lui, toată lumea 
va fi binecuvântată. (Geneza 12:3) 

 
133. Cine a împlinit promisiunea lui Dumnezeu, că sămânţa lui Avraam va  
binecuvânta întreaga lume? 
            [Isus] Hristos. (Galateni 3:16) 
 
134. Care este doctrina (învăţătura)  despre întruparea lui Isus? 
            Dumnezeu Fiul a luat trup de om şi a trăit printre noi. (Ioan 1:1,2,14) 
 
135. ÎNTREBARE CITAT:  Potrivit Evangheliei dup ă Ioan, de ce a venit Isus 
pe pământ? 

Ioan 10:10 ,,Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am 
venit ca oile să aibă viaţa, şi s-o aibă din belşug.’’ 

 
136. ÎNTREBARE CITAT: Potrivit Evangheliei dup ă Luca, de ce a venit Isus 
pe pământ?   

Luca 19:10 ,,Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era 
pierdut.’’ 
 

137. Care este însemnătatea cuvântului “Hristos”? 
            “Unsul Domnului”.  (Psalmi 2:2; Fapte 4:26) 
 
138. Cum L-a uns Dumnezeu pe Isus? 
            Cu Duhul Sfânt şi cu putere. (Fapte 10:38) 
 
139. Care cuvânt evreiesc este corespondentul din greacă pentru “Hristos”? 
            “Mesia” (Ioan 1:41) 
  
 



140. Unde este Isus acum şi ce face? 
           Isus este la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru cei ce cred în El.  
            (Marcu 16:19; Romani 8:34; Evrei 7:25; 1 Ioan 2:1) 
 
141. ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi versetul din Apocalipsa care conţine expresia 
“Eu sunt”. 

Apocalipsa 22:13 ,,Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, 
Începutul şi Sfârşitul.’’ 

 
142. Care este importanţa doctrinei (învăţăturii) despre naşterea lui Isus dintr-o 
fecioară? 

Isus nu a avut un tată pământesc. Datorită naşterii Sale supranaturale, Isus a 
fost în totalitate Dumnezeu şi în totalitate om. (Matei 1:23; Ioan 1:14) 

 
143. De ce i-a spus Dumnezeu lui Iosif să numească pe copilul Mariei “Isus”? 
            Pentru că avea să salveze omenirea din păcat. (Matei 1:21) 
 
144. Care este însemnătatea numelui “Isus”? 
            Domnul este Mântuitorul nostru. (Matei 1:21) 
 
145. Cum a făcut Isus faţă ispitirilor lui Satan? 
            Folosind Cuvântul lui Dumnezeu. (Matei 4:4-10) 
 
146. Ce profeţie a rostit Isaia în legătură cu puterea vindecătoare a lui Isus? 
 El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui. 
            (Isaia 53:4,5; Matei 8:17) 
 
147. Care a fost scopul minunilor făcute de Isus? 
           Au arătat aprobarea lui Dumnezeu faţă de lucrarea Fiului. (Fapte 2:22) 
 
148. ÎNTREBARE CITAT: Cum a spus Isus că botezul dat de El va fi diferit de 
cel al lui Ioan? 

Fapte 1:5 ,,Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi 
botezaţi cu Duhul Sfânt.’’ 

 



149. În pilda  Păstorului cel bun, ce a spus Isus că ar face păstorul cel bun pentru 
oile sale? 
            Şi-ar da viaţa. (Ioan 10:11) 
 
150. Ce a spus fiul risipitor tatălui său când s-a întors acasă? 

Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva ta şi nu merit să mai fiu 
numit fiul tău. (Luca 15:21) 

 
151. Ce a fost dovedit prin învierea lui Isus? 

Faptul că Isus era exact cine spunea că este – Fiul lui Dumnezeu, Mântuitor 
şi Domn. (Romani 1:4; Ioan 8:28) 

 
152. Cât de importantă este doctrina (învăţătura) despre învierea lui Isus 
pentru credinţa noastră? 
            Dacă Isus nu ar fi fost înviat din morţi, credinţa noastră este fără folos.  
            (1 Corinteni 15:16,17) 
 
153. Aproximativ  câţi oameni L-au văzut pe Isus după învierea Sa din morţi? 
           [Peste] Cinci sute. (1 Corinteni 15:6) 
 
154. Cât timp a umblat şi a vorbit Isus cu apostolii după învierea Sa din morţi? 
            Patruzeci de zile. (Fapte 1:1-3) 
 
155. Ce înseamnă “mijlocire”  [“a mijloci”]? 
            Înseamnă a te ruga pentru altcineva. (1 Timotei 2:1) 
  
156. Cine mijloceşte pentru creştini? 
            Isus şi Duhul Sfânt. (Marcu 16:19; Romani 8:26, 27, 34; Evrei 7:25) 
 
157. Ce spune Pavel în Romani 8:26 că este slăbiciunea principală a rugăciunilor 
noastre? 

Faptul că nu ştim să ne rugăm după voia lui Dumnezeu, însă Duhul Sfânt 
mijloceşte pentru noi. (Romani 8:26)  
 

 



158. ÎNTREBARE CITAT: Ce putere  există în rugăciunea unită? 
Matei 18:19 … „Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe  
pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în 
ceruri.” 

 
 


