
ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE 
 

Creația și începutul lumii 
 
93. ÎNTREBARE CITAT: De unde a apărut Universul? 
           Geneza 1:1 „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.” 
 
94. Cine au fost primul bărbat şi prima femeie? 
           Adam şi Eva. (Geneza 3:20) 
 
95. Ce îi face pe oameni diferiţi de animale? 
           Dumnezeu a creat pe om după chipul Lui. (Geneza 1:27)  
 
96. Cine au fost primii doi fraţi? 
           Cain şi Abel. (Geneza 4:1, 2)  
 
97. Cine a fost primul ucigaş? 
           Cain. (Geneza 4:8) 
 
98. Cum a intrat păcatul în lume? 
           Prin neascultarea lui Adam şi a Evei. (Geneza 3:1-19; Romani 5:14) 
  
99. Cum se numeau cei doi pomi care au legătură cu primul păcat al omului? 
           Pomul cunoştinţei binelui şi răului; 
           Pomul vieţii. 
           (Geneza 2:17; 3:24) 
 
100. Ce om a umblat cu Dumnezeu până când Dumnezeu l-a luat la El, fără ca acesta 
să moară? 
           Enoh. (Geneza 5:24) 
 
101. Cine a trăit mai mult decât oricine altcineva şi câţi ani a trăit? 
           Metusala – 969 de ani. (Geneza 5:27) 
 

Potopul și perioada următoare 
 
102. De ce a trimis Dumnezeu un potop pe Pământ? 
           Pentru că oamenii erau foarte răi şi gândul lor era îndreptat numai înspre rău. 

(Geneza 6:5) 
 
103. Pe cine a salvat Dumnezeu la Potop? 
           Pe Noe şi familia lui. (Geneza 7:7) 
 
104. Cine erau cei trei fii ai lui Noe? 
           Sem, Ham şi Iafet. (Geneza 7:13) 
 
105. Când a venit Potopul, cât timp a plouat? 
           40 de zile şi 40 de nopţi. (Geneza 7:12) 
 



106. Care este însemnătatea primului curcubeu? 
           A fost promisiunea lui Dumnezeu că lumea nu va mai fi distrusă de un potop. 

(Geneza 9:15) 
 
107. După Potop, cum s-au mai răzvrătit oamenii împotriva lui Dumnezeu?  
           Construind un turn care să ajungă până la ceruri. (Geneza 11:4) 
 
108. Cum i-a judecat Dumnezeu pe oamenii care au construit turul Babel? 
           Încurcându-le limbile, astfel încât să nu se mai înţeleagă unul cu celălalt.  

(Geneza 11:7) 
 

Iov 
 
109. Cine a pierdut tot ce avea, împreună cu sănătatea lui, dar a rămas cu Dumnezeu? 
            Iov. (Iov 1:7-22) 
  
110. Cum l-a răsplătit Dumnezeu pe Iov pentru credincioşia lui? 

Dumnezeu i-a dat de două ori mai mult decât avea şi la fel de mulţi copii ca 
înainte de încercare. (Iov 42:10-13)     

 
Avraam și familia sa 

 
111. Cum a pus Dumnezeu la încercare credinţa lui Avraam atunci când i-a cerut să 
părăsească cetatea Ur? 
           Cerându-i lui Avram să-L urmeze, fără să-i spună unde avea să-l ducă.  
 (Evrei 11:8)  
 
112. Cine era nepotul lui Avraam? 
           Lot. (Geneza 12:4,5) 
 
113. Care era numele ţării pe care o promisese Domnul lui Avraam? 
           Canaan. (Geneza 12:5) 
  
114. Care era numele nevestei lui Avraam? 
           Sara. (Geneza 17:15) 
 
115. În ce ţară s-a dus Avraam în timpul foametei? 
           Egipt. (Geneza 12:10) 
 
116. De ce nu era bine pentru Lot să locuiască în Sodoma? 
           Pentru că oamenii din Sodoma erau foarte răi şi păcătoşi. (Geneza 13:13) 
 
117. Cine era Melhisedec? 
           Preot al lui Dumnezeu şi împărat al Salemului. (Geneza 14:18) 
 
118. Cum îl chema pe fiul lui Avraam şi al lui Agar? 
           Ismael. (Geneza 16:16) 
 
 



119. Care erau cele două cetăţi pe care Dumnezeu le-a distrus cu foc, datorită răutăţii 
lor? 
           Sodoma şi Gomora. (Geneza 19:24) 
 
120. Cum îl chema pe fiul lui Avraam şi al Sarei? 
           Isaac. (Geneza 21:1-3) 
 
121. Câţi ani aveau Avraam şi Sara când li s-a născut Isaac? 
           Avraam avea 100 de ani, iar Sara 90 de ani. (Geneza 17:17, 21; 21:1-5) 
 
122. Cine era nevasta lui Isaac? 
           Rebeca. (Geneza 24:67)  
 

Iacov 
 
123. Cine erau cei doi fii gemeni ai lui Isaac şi ai Rebecăi? 
           Esau şi Iacov. (Geneza 25:20-26)  
 
124. Ce a vândut Esau lui Iacov? 
           Dreptul său de întâi născut (dreptul de a moşteni ,,promisiunea” lui Dumnezeu 
 dată lui Avraam). (Geneza 52:29-34)  
 
125. Cum a obţinut Iacov binecuvântarea întâiului născut în locul lui Esau? 
           Făcându-l pe tatăl său, Isaac, să creadă că el este Esau. (Geneza 27:1-29) 
 
126. Unde a avut Iacov visul în care era o scară ce ajungea la ceruri? 
           La Betel. (Geneza 28:10-19) 
 
127. Cine era mama lui Iosif şi-a lui Beniamin? 
           Rahela. (Geneza 30:22-24; 35:16-18) 
 
128. Ce nume nou i-a dat Dumnezeu lui Iacov şi ce înseamnă acest nume? 
           Israel care înseamnă “cel care luptă cu Dumnezeu” [Prinţul lui Dumnezeu]. 
           (Geneza 32:28) 
 

Iosif 
 
129. Ce însemnătate specială a avut visul lui Iosif? 

Că într-o zi el va deveni un mare conducător, iar familia lui i se va închina.  
(Geneza 37)  

 
130. Cum şi-a arătat Iacov dragostea specială faţă de Iosif? 
           Dându-i o haină frumos colorată. (Geneza 37:3) 
 
131. În ce ţară a fost vândut Iosif ca sclav? 
           În Egipt. (Geneza 37:36) 
 
132. Cine a fost primul stăpân al lui Iosif în Egipt? 
           Potifar. (Geneza 39:1) 
 



133. Ce s-a întâmplat cu Iosif atunci când a refuzat să păcătuiască cu nevasta 
stăpânului său? 
           A fost pus în închisoare. (Geneza 39:20) 
 
134. Căror oameni le-a tălmăcit Iosif visele? 
           Brutarului şi paharnicului faraonului. (Geneza 40:5)  
 
135. Care a spus Iosif că este tălmăcirea visului lui Faraon? 
           Că după şapte ani, vor urma şapte ani de foamete. (Geneza 41:25-27)  
 
136. Pe cine a ales Faraon să pregătească ţara pentru foamete? 
           Pe Iosif. (Geneza 41:33-46) 
 
137. Care sunt numele celor doi fii ai lui Iosif? 
           Efraim şi Manase. (Geneza 41:50-52) 
 
138. De ce au venit fraţii lui Iosif în Egipt? 
           Ca să cumpere mâncare. (Geneza 41:57) 
 
139. Unde s-au aşezat Iacov şi familia lui în Egipt? 
           În ţinutul Gosen. (Genza 46:34) 
 

ÎNTREBĂRI DE 20 DE PUNCTE 
 

Dumnezeu 
 
355. Care sunt cele trei persoane ale Trinităţii? 
            Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt.  
            (Matei 28:19; Fapte 10:38; 2 Corinteni 13:14) 
 
356. La ce ne referim când spunem că Dumnezeu este veşnic? 
            Dumnezeu nu are nici început, nici sfârşit; a fost şi va fi întotdeauna. 
 
357. La ce ne referim când spunem că Dumnezeu este omniprezent? 
            Dumnezeu este peste tot în acelaşi timp. 
 
358. La ce ne referim când spunem că Dumnezeu este omnipotent? 
            Dumnezeu este atotputernic. 
 
359. La ce ne referim când spunem că Dumnezeu este omniscient? 
            Dumnezeu este atotînţelept şi atotştiutor. 
 
360. Ce fel de închinare doreşte Dumnezeu? 
            Dumnezeu doreşte ca noi să ne închinăm în duh şi în adevăr. (Ioan 4:24) 

 
 
 
 
 



Creația și începutul lumii 
 
361. Ce rol a avut Dumnezeu Tatăl în creaţie? 

Dumnezeu Tatăl a dat ordin ca lucrurile să ia fiinţă, iar lumea vizibilă a fost 
creată din nimic.  (Evrei 11:3) 

 
362. ÎNTREBARE CITAT: Ce rol a avut Isus în creaţie? 

Ioan 1:3 ,,Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a 
fost făcut fără El.’’ 

 
363. Care a fost prima promisiune a lui Dumnezeu în legătură cu un Mântuitor? 
            Dumnezeu a spus şarpelui că unul dintre urmaşii femeii îl va înfrânge. 
 
364. Cum l-a creat Dumnezeu pe om? 
            L-a făcut pe om din ţărâna pământului şi i-a suflat în nări suflare de viaţă.  
 (Geneza 2:7)  
 
365. Cum a creat-o Dumnezeu pe femeie? 
            Dumnezeu a făcut-o pe femeie din una din coastele lui Adam. (Geneza 2:21, 22) 
 
366. Cum au fost creaţi oamenii după chipul lui Dumnezeu? 

Oamenii au fost creaţi cu o natura spirituală care le permite să raţioneze, să facă 
alegeri, să-L cunoască şi să-L iubească pe Dumnezeu. (Geneza 1:27) 

 
367. Când Adam şi Eva au păcătuit, cum le-a dat Dumnezeu îmbrăcăminte? 
            Le-a făcut nişte haine din piei de animale. (Geneza 3:21) 
 
368. Ce se înţelege prin “păcat originar”? 

Pentru că Adam şi Eva au ales să păcătuiască, toţi oamenii sunt născuţi în păcat 
şi au tendinţa de a păcătui. (Romani 5:12) 

 
369. Unde se găsea Duhul Sfânt în creaţie? 
           Duhul Sfânt se mişca pe deasupra apelor. (Geneza 1:2) 
 

Iov 
 
370. Care este marea lecţie pe care trebuie s-o învăţăm din cartea lui Iov? 
          Că nu toate relele care ni se întâmplă sunt o pedeapsă a păcatelor. 
 
371. Ce mărturisire a credinţei sale în viaţa veşnică şi a învierii a făcut Iov? 
           Iov a spus că, indiferent cum va muri şi chiar dacă pielea i se va nimici şi nu va 
 mai avea carne, tot va fi înviat de Dumnezeu. (Iov 19:25,26) 
 

Mântuirea 
 
372. De ce a fost absolut necesar, pentru mântuirea noastră, faptul că Isus a trăit o viaţă 
fără păcat? 

Dacă Isus ar fi păcătuit, atunci moartea Sa ar fi fost pedeapsa pentru păcatul Său 
şi nu ar fi avut puterea să ispăşească păcatele noastre. (Evrei 4:14,15) 



373. ÎNTREBARE CITAT: Toţi oamenii au păcătuit? 
            Romani 3:23 ,,Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.’’ 
 
374. La ce se referă Pavel când spune că toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu? 
            Oamenii, prin puterea lor, nu pot obţine neprihănirea lui Dumnezeu.  
 (Romani 3:23) 
 
375. ÎNTREBARE CITAT: Ce i-a spus Isus lui Nicodim că este necesar pentru ca un 
om să vadă Împărăţia lui Dumnezeu? 

Ioan 3:3 ,,Drept răspuns, Isus i-a zis: “Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă un 
om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu”. 
 

376. Ce înseamnă să fii născut din nou? 
Să devii o fiinţă nouă prin înnoirea Duhului Sfânt [natura noastră spirituală să fie 
înnoită]. (2 Corinteni 5:17) 

 
377. Este dorinţa lui Dumnezeu ca toţi oamenii să fie mântuiţi? 
          Da, Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi, dar trebuie ca fiecare să 
 aleagă  pe Isus Hristos ca Mântuitor personal. (Romani 10:9-13; 1Timotei 2:4;  
 2 Petru 3:9) 
 
378. Care este singurul păcat ce nu va fi iertat? 
          Hula împotriva Duhului Sfânt. (Marcu 3:29) 
 
379. Împotriva cui stă Dumnezeu şi cui dă El har? 
          Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi. (Iacov 4:6) 
 
380. În istorisirea lui Isus despre fariseul şi vameşul care se suiau la Templu, care era
 rugăciunea vameşului? 
           …Doamne, ai milă de mine, păcătosul. (Luca 18:13) 
 
381. Cât de important este Sângele lui Isus pentru mântuirea noastră? 
           Fără vărsarea sângelui, nu este iertare de păcate. (Evrei 9:22)    
 
382. Ce se înţelege prin ispăşire făcută pentru altcineva? 
           Isus Hristos a luat asupra Sa pedeapsa pentru păcatele noastre când a murit la 
 Calvar şi, dacă-L acceptăm ca Domn şi Mântuitor, nu vom fi pedepsiţi de către 
 Dumnezeu. (1 Petru 2:24) 
  
383. ÎNTREBARE CITAT:  Din Romani capitolul întâi, citaţi versetul în care se 
spune despre puterea Evangheliei. 
            Romani 1:16 ,,Căci mie nu-mi e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este 
  puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, 
 apoi a Grecului.’’ 
 
384. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi din Efeseni, capitolul doi, versetul care ne spune 
cum suntem mântuiţi. 

Efeseni 2:8 „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de 
 la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” 



385. În legătură cu mântuirea noastră, ce se înţelege prin “înfiere”? 
A fi înfiat de Dumnezeu înseamnă să ai toate drepturile de copil al Său, inclusiv 
viaţa veşnică. (Romani 8:15-17) 

 
386. Potrivit textului din Evrei 11:6, cei care vin la Dumnezeu ce trebuie să creadă? 
  Ei trebuie să creadă că Dumnezeu există şi că răsplăteşte pe cei ce Îl caută.  

(Evrei 11:6) 
 

ÎNTREBĂRI DE 30 DE PUNCTE 
 

Dumnezeu 
 
512. ÎNTREBARE CITAT:  Citaţi versetul din 2 Corinteni unde se vorbeşte despre 
cei trei membri ai Sfintei Treimi. 

2 Corinteni 13:14 ,,Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi 
împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi! Amin.’’ 

 
Iacov 

 
513. Care au fost cei doisprezece copii ai lui Iacov? 
            Ruben,           Isahar,         Dan,    
            Simeon,         Zabulon,      Neftali, 
            Levi,              Iosif,            Gad,   
            Iuda,              Beniamin,    Aser.       (Geneza 35:23-26) 
 

Viața creștinului 
 
514. ÎNTREBARE CITAT: Cum putem să aflăm voia lui Dumnezeu pentru vieţile 
noastre? 
 Proverbe 3:5,6 ,,Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe 
 înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.’’ 

 
515. ÎNTREBARE CITAT:  De ce este important să aparţii unei biserici? 
 Evrei 10:25 ,,Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne 
 îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.’’ 
 
516. Care sunt câteva dovezi că o persoană este într-adevăr creştină? 
            Dragostea faţă de alţi creştini. (1 Ioan 3:14) 
           Mărturia Sfântului Duh. (Romani 8:16) 
            Roadele. (Ioan 15:5; Galateni 5:22,23) 
 
517. Este posibil să încetezi să mai fii creştin? 
            Da, de aceea trebuie să continuăm în credinţă şi în harul Domnului pentru a 
 putea rămâne copii ai Săi.  

(Matei 13:21; Luca 8:13; Coloseni 1:23; 2 Petru 2:20; 1 Ioan 1:6,7) 
 
 
 



518. ÎNTREBARE CITAT:  Potrivit Filipeni 1, ce asigurare avem că Dumnezeu e în 
stare să ne ţină lângă El? 
            Filipeni 1:6 ,,Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, 
 o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.’’ 
 
519. ÎNTREBARE CITAT: Cum ar trebui să facă un creştin toate lucrurile? 
           Coloseni 3:17 ,,Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele 

Domnului Isus şi multumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 
 
520. ÎNTREBARE CITAT: Cum trebuie un creştin să trateze pe cei ce se poartă 
urât cu el? 
           Matei 5:44 … ,,Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă bleastămă, 
 faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă 
 prigonesc.’’ 
 
521. ÎNTREBARE CITAT: Potrivit textului din Efeseni 4, cum trebuie să-i tratăm 
pe cei din jur? 
            Efeseni 4:32 ,,Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertati-vă unul pe altul, 
 cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.’’ 
 
522. Care sunt cele patru lucruri pe care trebuie să le facem pentru a fi mai mult 
asemenea lui Isus? 
           Să învăţăm Cuvântul. (Psalmi 119:11) 
          Să ne rugăm în fiecare zi. (Psalmi 5:3) 
           Să venim la serviciile bisericii. (Evrei 10:25) 
           Să urmăm îndrumările Duhului. (Romani 8:4) 
 
523. Care sunt trei sfaturi ale lui Pavel cu privire la mânie? 
            Nu folosi mânia ca o scuză pentru a păcătui. 
           Nu ţine duşmănie. 
           Nu asculta de diavolul. 
           (Efeseni 4:26,27) 
 
524. Numiţi şapte caracteristici ale dragostei creştine adevărate. 
            Dragostea: 
 Este îndelung răbdătoare,  
            Este plină de bunătate, 
           Nu pizmuieşte, 
           Nu se laudă, 
           Nu se umflă de mândrie, 
           Nu se bucură de nelegiuire, 
           Suferă totul. 
            Se bucură în adevăr…. 1 Corinteni 13:4-8   

(Acceptaţi oricare şapte răspunsuri corecte.) 
                               
525. ÎNTREBARE CITAT: Toate lucrurile, care se întâmplă unui creştin, au un scop 
anume? 
            Romani 8:28. ,,De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre 
 binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi 
 după planul Său.’’ 



526. ÎNTREBARE CITAT: Care ar trebui să fie cel mai mare scop al vieţii noastre? 
            Matei 6:33 ,,Căutaţi mai întâi Împăraţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi 
 toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.’’ 
 
527. Ce spune Biblia că avem de făcut atunci când alţi oameni fac presiuni asupra 
noastră, ca să nu ascultăm de Dumnezeu? 
            Nu vă luaţi după ceilalţi să faceţi ce este rău. (Exod 23:2; Proverbe 1:10) 
 Ascultaţi mai mult de Dumnezeu decât de oameni. (Faptele apostolilor 5:29) 
 
528. ÎNTREBARE CITAT: Din primul psalm, citaţi definiţia omului binecuvântat. 
           Psalmi 1:1 ,,Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe 
 calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori.’’                                  
        
529. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi versetul din Psalmi care ne spune de ce 
credincioşii nu trebuie să se teamă de moarte.   

Psalmi 23:4 ,,Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de 
 niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.’’ 
 
530. ÎNTREBARE CITAT: De ce nu putem să ne încredem în propria noastră 
judecată atunci când este vorba să alegem felul în care să trăim? 
            Proverbe 14:12 ,,Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la 
  moarte.’’ 
 


