
ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE 
 

Viața creștinului 
 
140. În Efeseni, ce poruncă dă Pavel copiilor? 
            Copii, supuneţi-vă părinţilor voştri! (Efeseni 6:1) 
 
141. Când trebuie să se bucure creştinii? 
            Întotdeauna. (Filipeni 4:4) 
 
142. De ce Îl iubim pe Dumnezeu? 
            Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. (1 Ioan 4:19) 
 

Israeliții 
 
143. Ce au construit israeliţii ca loc unde să se închine Domnului în pustie? 
           Un cort al întâlnirii. (Exod 26:30) 
 
144. Ce păcat au făcut Aaron şi copiii lui Israel la Muntele Sinai ?  
           Au făcut şi i s-au închinat unui idol, un viţel de aur. (Exod 32:4). 
 
145. Din care seminţie a lui Israel au fost aleşi preoţii? 
           Din seminţia lui Levi. (Numeri 1:17-53) 
 
146. Care era scopul principal al jertfelor şi al darurilor aduse de israeliţi? 
           Ispăşirea păcatelor lor. (Leviticul 5:1-6) 
 
147. Ce a folosit Dumnezeu ca să-i călăuzească pe israeliţi în pustie? 
           Un stâlp de nor ziua şi un stâlp de foc noaptea. (Numeri 9:15-23) 
 
148. De ce au fost trimise cele douăsprezece iscoade de către Moise, în Ţara 
Canaanului?  
           Să vadă ce fel de ţară este aceea şi ce fel de oameni locuiesc în ea.  
 (Numeri 13:16-20) 
 
149. Ce dovadă au adus iscoadele ca să arate ce ţară bună era Canaanul? 
           Au adus fructe de acolo. (Numeri 13:23-24) 
 
150. Cine sunt cei doi oameni, dintre cele douăsprezece iscoade, care au spus că 
israeliţii pot cuceri Ţara Canaanului?  

Iosua şi Caleb. (Numeri 14:1-9) 
 
151. Câţi ani au rătăcit copiii lui Israel prin pustie? 
           Patruzeci de ani. (Numeri 14:33,34) 
 
152. Cum le-a dovedit Dumnezeu copiilor lui Israel că Moise şi Aaron erau 
conducătorii aleşi de El? 
           A făcut ca toiagul lui Aaron să înflorească. (Numeri 17:1-10) 
 



153. Cum a nesocotit Moise pe Dumnezeu când a ieşit apa din stâncă la Meriba? 
           A lovit stânca, în loc să-i vorbească. (Numeri 20:7-13) 
  
154. Cum a adus Dumnezeu vindecare pentru israeliţi atunci când au fost muşcaţi de 
şerpi? 

I-a spus lui Moise să facă un şarpe de aramă, ca oamenii să se poată uita la el şi 
să fie vindecaţi. (Numeri 21:5-9) 

 
155. Pe cine a hotărât Dumnezeu să conducă poporul lui Israel după Moise? 
           Pe Iosua. (Numeri 27:18-23) 
 

Moise 
 
156. Cine era copilaşul pe care fata Faraonului l-a găsit plutind pe râu? 
           Moise. (Exod 2:1-10)  
 
157. De ce a fugit Moise din Egipt? 

Pentru că se aflase că omorâse un egiptean care nedreptăţea un israelit. 
(Exod 2:11-15) 

 
158. Cine era socrul lui Moise şi care era funcţia lui? 
           Ietro, preot în Madian. (Exod 3:1) 
 
159. Unde i S-a arătat Dumnezeu lui Moise printr-un rug aprins? 
           În deşert, aproape de muntele Horeb. (Exod 3:1,2) 
 
160. Ce promisiune i-a făcut lui Moise Domnul, la rugul aprins? 
           Că Dumnezeu va scoate pe copiii lui Israel din Egipt. (Exod 3:8-10) 
 
161. Cum a convins Dumnezeu pe Faraon să-i lase pe israeliţi să plece? 
           Trimiţând zece urgii asupra ţării Egiptului.  
 (Exod 3:17-20; capitolele de la 7 la 11) 
 
162. Pe cine a dat Dumnezeu ca ajutor lui Moise ca să scoată din Egipt pe copiii lui 
Israel? 
           Pe fratele lui Moise, Aaron. (Exod 4:14) 
 
163. Care a fost a zecea – şi ultima – urgie care a căzut asupra Egiptului? 
        Moartea întâiului născut. (Exod 11:1-7) 
 
164. Ce sărbătoare a instituit Dumnezeu pentru a comemora ieşirea israeliţilor din 
Egipt? 
           Paştele. (Exod 12:3-11) 
  
165. Prin ce miracol a părăsit Israel ţara Egiptului? 
           Prin despărţirea Mării Roşii. (Exod 14:13-22) 
 
166. Ce s-a întâmplat cu egiptenii care au încercat să-i urmărească pe israeliţi prin 
Marea Roşie? 

S-au înecat cu toţii. (Exod 14:23-28) 



167. Cine era sora lui Moise? 
           Miriam/Maria. (Exod 15:20)  (Acceptaţi oricare nume)  
 
168. Cum a schimbat Dumnezeu apele de la Mara, din amare, în ape dulci? 
           Spunându-i lui Moise să taie un copac şi să-l arunce în apă. (Exod 15: 24,25) 
 
169. Cum a dat Dumnezeu pâine israeliţilor în pustie? 
           Trimiţând mană. (Exod 16:1-18) 
 
170. Ce miracol a făcut Dumnezeu pentru Moise la Refaidim? 
           Dumnezeu a scos apă din stâncă. (Exod 17:1-6) 
 
171. Cum l-au ajutat Aaron şi Hur pe Moise să câştige în faţa Amaleciţilor? 
           Ţinându-i mâinile ridicate. (Exod 17:8-13) 
 
172. De ce nu a avut voie Moise să intre în Ţara Canaanului? 
           Pentru că nu a ascultat pe Dumnezeu, la Meriba. (Deuteronom 32:48-52) 
 
173. De pe ce munte a văzut Moise Ţara Promisă? 
           De pe muntele Nebo. (Deuteronom 34:1) 
 
174. Câţi ani avea Moise când a murit? 
           120 de ani. (Deuteronom 34:7) 
 

Cele zece porunci 
 
175. Pe ce munte i-a dat Dumnezeu lui Moise Cele Zece Porunci? 
           Pe Muntele Sinai. (Exod 19:1,2) 
 
176. ÎNTREBARE CITAT: Care este prima dintre Cele Zece Porunci? 
           Exod 20:3 ,,Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.’’ 
 
177. ÎNTREBARE CITAT: Care dintre Cele Zece Porunci interzice închinarea la 
idoli? 
           Exod 20:4 ,,Să nu-ţi faci chip cioplit.’’ 
 
178. ÎNTREBARE CITAT: Care dintre Cele Zece Porunci interzice blestemul şi  
jurământul? 

Exod 20:7 ,,Să nu iei în deşert Numele Domnului.’’ 
 

179. ÎNTREBARE CITAT: Care dintre Cele Zece Porunci stabileşte o zi specială 
pe săptămână dedicată lui Dumnezeu? 
          Exod 20:8 ,,Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca să o sfinţeşti.’’ 
 
180. Ce a numit Pavel ca “prima poruncă însoţită de o făgăduinţă”? 
           Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta […]. (Exod 20:12, Efeseni 6:2,3)       
 
181. Care dintre Cele Zece Porunci protejează sfinţenia vieţii? 
           Să nu ucizi. (Exod 20:13) 
 



182. Care dintre Cele Zece Porunci protejează sfinţenia căsătoriei? 
           Să nu preacurveşti. (Exod 20:14) 
 
183. Care dintre Cele Zece Porunci protejează dreptul de a păstra ceea ce este al 
tău? 
           Să nu furi. (Exod 20:15) 
 
184. Care dintre Cele Zece Porunci interzice minciuna? 
           Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. (Exod 20:16) 
 
185. Care dintre Cele Zece Porunci interzice dorinţele greşite? 
           Să nu pofteşti lucrurile aproapelui tău (casa, nevasta). (Exod 20:17) 
 
186. În ce carte şi în ce capitol din Biblie găsim scrise Cele Zece Porunci? 
           Exod [capitolul] 20. 
 

Peroiada de robie  și întoarcerea în Isreal 
 
187. În ce oraş erau mulţi dintre oamenii din Iuda, luaţi ca robi? 
        În Babilon (2 Împăraţi 24:10-16) 
 
188. Care împărat al Babilonului a cucerit Ierusalimul şi Regatul lui Iuda? 
            Nebucadneţar. (2 Împăraţi 24:10-16) 
  
189. Când oamenii s-au întors în Ierusalim din captivitate, din Babilon, cine  

supraveghea reconstruirea Templului? 
            Zorobabel. (Ezra 3:8) 
  
190. Când oamenii s-au întors în Ierusalim din captivitate, din Babilon, cine  

supraveghea reconstruirea zidurilor cetăţii? 
Neemia. (Neemia 2:4-8) 
  

191. Cine era fata evreică ce a devenit nevasta împăratului Persiei? 
            Estera. (Estera 2:16,17) 
 
192. Cum a salvat Estera viaţa poporului evreu? 
            Cerându-i bărbatului ei, regele Persiei, să-i protejeze. (Estera 7:1-6) 
 

ÎNTREBĂRI DE 20 DE PUNCTE 
 

Viața creștinului 
 
387. Ce instrucţiuni a dat Pavel creştinilor pentru a trăi în bună înţelegere cu ceilalţi 
oameni? 
            Trăiţi în armonie, 
            Nu fiţi mândri, 
            Nu umblaţi după lucruri înalte, 
            Să nu vă credeţi superiori. 
            (Romani 12:16) 



388. Dacă suntem salvaţi prin ceea ce a făcut Isus şi nu prin ceea ce am făcut noi, de 
cetrebuie să facem în continuare lucruri bune? 
 Pentru că El trăieşte în noi şi noi facem ceea ce ne învaţă El, arătând astfel 
 dragostea noastră pentru Dumnezeu. (Efeseni 2:10) 
 
389. ÎNTREBARE CITAT: Care sunt cele trei mari virtuţi creştine? 
            1 Corinteni 13:13 ,,Acum rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar 
 cea mai mare dintre ele este dragostea.’’ 

          
390. ÎNTREBARE CITAT: Care a spus Isus că este prima şi cea mai importantă 
poruncă? 
            Marcu 12:30  “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
 sufletul tău, cu tot cugetul tău  şi cu toată puterea ta”. 
 
391. ÎNTREBARE CITAT: Care a spus Isus că este a doua poruncă importantă? 
            Marcu 12:31 …”Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”… 
 
392. ÎNTREBARE CITAT: Care a spus Isus că este cea mai mare dovadă de 
dragoste? 
          Ioan 15:13 ,,Nu este dragoste mai mare decât să-şi dea viaţa cineva pentru 
 prietenii săi.” 
 
393. ÎNTREBARE CITAT: Cum a spus Isus că ne putem arăta dragostea noastră 
pentru El? 
            Ioan 14:15 ,,Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.’’ 
 
394. ÎNTREBARE CITAT: Ce a spus Isus că va face ca lumea să ştie faptul că noi 
suntem ucenicii Săi? 

Ioan 13:35 ,,Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii.’’ 

 
395. ÎNTREBARE CITAT: Este necesar ca un creştin să iubească pe cei din jur? 
            1 Ioan 4:8 ,,Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu 
 este dragoste.’’ 
 
396. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi versetul care spune că este necesar să trăim o viaţă 
în pace şi în sfinţenie. 
      Evrei 12:14 ,,Urmăriţi pacea cu toţii şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea 
 pe Domnul.’’ 
 
397. De ce ar trebui să avem grijă ceea ce gândim? 
            Pentru că devenim ceea ce gândim. (Proverbe 4:23-27; Matei 12:34,35) 
 
398. De ce trebuie ca un creştin să se păstreze curat în trup şi în conştiinţă, înainte şi 
după căsătorie? 
            Deoarece comportamentul imoral distruge puritatea şi fericirea pe care 
 Dumnezeu le vrea să existe în căsătorie. (1 Corinteni 6:18-20; Evrei 13:4) 
 
 



399. ÎNTREBARE CITAT: Ce spune Iacov că trebuie să facem ca să nu ne înşelăm 
singuri? 
            Iacov 1:22 ,,Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă 
 singuri.  
 
400. De ce se spunea despre creştinii din Berea că au o inimă aleasă? 
            Deoarece au primit Cuvântul cu râvnă şi studiau Scripturile [Biblia] zilnic.  
            (Fapte 17:10-12) 
 
401. ÎNTREBARE CITAT: Potrivit textului din 1 Tesaloniceni, capitolul cinci, când 
trebuie un creştin să fie recunoscător Domnului? 

1 Tesaloniceni 5:18 ,,Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci 
 aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.’’         
 
402. Conform textului din Eclesiastul 12:1, când trebuie să începem să-L căutăm pe 
Dumnezeu? 
            În zilele tinereţii noastre. (Eclesiastul 12:1) 
  
403. Ce a spus Pavel lui Timotei că este adevărata prosperitate? 
            Evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. (1 Timotei 6:6) 
 
404. ÎNTREBARE CITAT: Care este regula de aur? 
            Matei 7:12 ,,Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în 
 aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.’’ 
 
405. ÎNTREBARE CITAT: Ce regulă găsim în Proverbe pentru evitarea problemelor 
cu ceilalţi oameni? 
            Proverbe 15:1 „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă 
 mânia.” 
 
406. Cum trebuie să respectăm învăţătorii [profesorii] de la şcoală, poliţiştii şi alţi 
oameni cu autoritate? 
    Trebuie să ne supunem lor, deoarece autoritatea lor vine de la Dumnezeu.  

(Romani 13:1,3) 
 

407. Cum trebuie să respectăm învăţătorii de şcoală duminicală, păstorii şi ceilalţi 
lideri ai bisericii? 
            Trebuie să ne supunem lor, deoarece ei sunt responsabili în faţa lui Dumnezeu 
 pentru sufletele noastre. (Evrei 13:17) 
         
408. De ce nu ar trebui să se căsătorească un creştin cu o persoană care nu este 
creştină? 
            Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu trebuie să ne unim cu 
 necredincioşii. (2 Corinteni 6:14) 
 
409. Este un păcat înaintea Domnului să fii ispitit? 
            Nu, este păcat atunci când nu rezistăm ispitei. (Iacov 1:12-15) 
 
410. Potrivit versetului din 1 Ioan, care sunt cele trei ispite cel mai des întâlnite? 
            Pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii. 1 Ioan 2:16 



411. Care sunt principalele trei cauze ale ispitei? 
            Satan, 
            Lumea, 
            Dorinţele noastre păcătoase. 
            (Matei 4:1; Ioan 16:33; Iacov 1:14; 1 Ioan 2:16)                              
 
412. Care sunt dovezile continue ale unei vieţi pline de Duhul Sfânt? 
            Bucurie şi mulţumire sufletească. (Galateni 5:22,23) 
           Victorie asupra păcatului. (Romani 8:13) 
            Puterea [îndrăzneala] de a vesti Evanghelia. (Fapte 1:8) 
          Dorinţa de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi Cuvântul Său.  
 (Efeseni 1:17; Romani 8:5,6) 
 
413. ÎNTREBARE CITAT: Conform spuselor lui Zaharia, cum putem face lucrarea 
Domnului? 
 Zaharia 4:6  ,,Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie. ” 
 
414. De ce nu pot puterile celui rău să controleze un creştin? 
            Deoarece Cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lumea aceasta.  
           (1 Ioan 4:4) 
 
415. Care trebuie să fie atitudinea unui creştin privind spiritismul, astrologia şi alte 
practici oculte? 
           Creştinii trebuie să evite practicile oculte, deoarece Biblia le interzice în mod 
 special. (Isaia 47:12-15) 
 

Israeliții 
 
416. Care erau îndatoririle preoţilor Vechiului Testament? 
            Să mijlocească la Dumnezeu pentru popor şi să ofere jertfe pentru ispăşirea 
 păcatelor. (Evrei 5:1) 
 

ÎNTREBĂRI DE 30 DE PUNCTE 
 

Viața creștinului 
 
531. ÎNTREBARE CITAT: Care sunt cele două versete din Matei 6 care ne spun 
unde trebuie să strângem comori, şi de ce? 
            Matei 6:20,21 ,,Ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi 
 rugina, şi unde hoţii nu le săpa, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara 
 voastră, acolo va fi şi inima voastră.’’ 
 
532. ÎNTREBARE CITAT: Potrivit textului din Romani 12:1, ce doreşte Dumnezeu 
de la fiecare creştin? 

Romani 12:1 ,,Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să 
 aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va 
 fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.’’ 
              



533. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi versetul din Filipeni unde ni se spune ce să 
facem în loc să ne îngrijorăm. 

Filipeni 4:6 ,,Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre 
 la cunoştinţa lui Dummnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri.’’ 
 
534. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi versetul din Filipeni care ne spune la ce trebuie 
noi să ne gândim. 

Filipeni 4:8 „Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, 
 tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic 
 de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” 
 
535. De ce nu ar trebui să bem băuturi alcoolice? 

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu 
este  înţelept. (Proverbe 20:1; 23:29-33) 

 
536. ÎNTREBARE CITAT: Cum ar trebui să ne rugăm pentru vorbele şi gândurile 
noastre? 

Psalmi 19:14 ,,Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii 
 mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu!’’ 
 
537. Cum pot fi creştinii biruitori asupra păcatului? 
           Prin a servi pe Dumnezeu, declarând identificarea cu moartea şi învierea lui Isus, 
 şi permiţând Duhului Sfânt să ne conducă. (Romani 6:11; 8:13,14) 
 
538. ÎNTREBARE CITAT: De unde ştim că putem rezista ispitei? 
           1 Corinteni 10:13 ,,Nu v-a ajuns nicio ispită, care să nu fi fost potrivită cu 
 puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi 
 ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi 
 din ea, ca s-o puteţi răbda.’’ 
 
539. ÎNTREBARE CITAT: Ce spune un Proverb din vechiul Testament despre 
ascunderea păcatelor? 

Proverbe 28:13 ,,Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le 
 mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.’’ 
 
540. ÎNTREBARE CITAT: Potrivit cu 1 Ioan, ce trebuie să facă creştinii dacă au 
păcătuit? 
            1 Ioan 1:9 ,,Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne 
 ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.’’ 
 
541. ÎNTREBARE CITAT: Ce verset din Psalmi ne îndrumă în legătură cu 
televizorul, calculatorul, filmele, etc.? 
            Psalmi 101:3 ,,Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei;…’’     
 
542. ÎNTREBARE CITAT: Aşa cum sunt enumerate în Galateni, care sunt roadele 
Duhului Sfânt? 

Galateni 5:22,23 ,,Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea,  
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea  
poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.’’ 

 



543. Din Proverbe 6, spuneţi cinci lucruri pe care le urăşte Domnul. 
            Ochii trufaşi, 
           Limba mincinoasă, 
            Mâinile care varsă sânge nevinovat, 
            Inima care urzeşte planuri nelegiuite, 
            Picioarele care aleargă repede la rău, 
 Martorul mincinos, 
           Cel ce stârneşte certuri între fraţi. 
           (Proverbe 6:17-19) 
 (Acceptați oricare cinci răspunsuri.) 
 

Cele zece porunci 
 
544. Care dintre Cele Zece porunci au de-a face cu relaţia noastră cu Dumnezeu? 
            Să nu ai alţi dumnezei în afara de Mine. 
            Să nu-ţi faci idol. 
            Să nu iei Numele Domnului în deşert. 
           Să ţii ziua de Sabat. 
            (Exod 20:1-11). 
 
545. Care dintre Cele Zece Porunci au de-a face cu relaţia noastră cu semenii 
noştri? 
           Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. 
           Să nu ucizi. 
           Să nu comiţi adulter. 
           Să nu furi. 
           Să nu mărturiseşti strâmb. 
            Să nu râvneşti la aproapele tău. 
            (Exod 20:12-17)       
 
 
 


