
Întreb ări de pregătire Nivel Cercetator(întrebări de 30 puncte din seturile 3 şi 4, respectiv 10 

şi 20 puncte din seturile 5 şi 6) 
ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE 
 
1. ÎNTREBARE CITAT: De unde  a apărut Universul? 

           Geneza 1:1 „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.” 
 
2.  Cine au fost primul bărbat  şi prima femeie? 

           Adam şi Eva. (Geneza 3:20) 
 
3.  Ce îi face pe oameni diferiţi de animale? 

           Dumnezeu a creat pe om după chipul Lui. (Geneza 1:27)  
 
4.  Cine au fost primii doi fraţi? 

           Cain şi Abel. (Geneza 4:1, 2)  
 
5.  Cine a fost primul ucigaş? 

           Cain. (Geneza 4:8) 
 
6. Cum a intrat păcatul în lume? 

           Prin neascultarea lui Adam şi a Evei. (Geneza 3:1-19; Romani 5:14) 
  
7.  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) 
 
8.  Ce om a umblat cu Dumnezeu până când Dumnezeu l-a luat la El, fără ca acesta să moară? 

           Enoh. (Geneza 5:24) 
 
9.  Cine a trăit  mai mult decât oricine altcineva şi câţi ani a trăit? 

           Metusala – 969 de ani. (Geneza 5:27) 
 
10.  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) 

 
11.  Pe cine a salvat Dumnezeu la Potop? 

           Pe Noe şi familia lui. (Geneza 7:7)  
 



 
12.  Cine erau cei trei fii ai lui Noe? 

           Sem, Ham şi Iafet. (Geneza 7:13)  
  
13.   Când a venit Potopul, cât timp a plouat? 

           40 de zile şi 40 de nopţi. (Geneza 7:12)  
 
14.  Care este însemnătatea primului  curcubeu? 

           A fost promisiunea lui Dumnezeu că lumea nu va mai fi distrusă de un potop. 
(Geneza 9:15) 

 
15.  După Potop, cum s-au mai răzvrătit oamenii împotriva lui Dumnezeu?  

           Construind un turn care să ajungă până la ceruri. (Geneza 11:4) 
 
16.  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) 

 
17.  Cine a pierdut tot ce avea, împreună cu sănătatea lui, dar a rămas cu Dumnezeu? 

            Iov. (Iov 1:7-22) 
  
18.  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)     

 
19.  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)  
 
20.  Cine era nepotul lui Avraam? 

           Lot. (Geneza 12:4,5) 
 
21.  Care era numele ţării  pe care o promisese Domnul lui Avraam? 

           Canaan. (Geneza 12:5) 
  
22.  Care era numele nevestei lui Avraam? 

           Sara. (Geneza 17:15) 
 
23.  În ce ţară s-a dus Avraam în timpul foametei? 



           Egipt. (Geneza 12:10 
24.  De ce nu era bine pentru Lot să locuiască în Sodoma? 

           Pentru că oamenii din Sodoma erau foarte răi şi păcătoşi. (Geneza 13:13) 
 
25.  Cine era Melhisedec? 

           Preot al lui Dumnezeu şi împărat al Salemului. (Geneza 14:18) 
 
26.  Cum îl chema pe fiul lui Avraam şi al lui Agar? 

           Ismael. (Geneza 16:16) 
 
27.  Care erau cele două cetăţi pe care Dumnezeu le-a distrus cu foc, datorită răutăţii lor? 

           Sodoma şi Gomora. (Geneza 19:24)  
 
28.  Cum îl chema pe fiul lui Avraam şi al Sarei? 

           Isaac. (Geneza 21:1-3) 
 
29.  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) 
 
30.  Cine era nevasta lui Isaac? 

           Rebeca. (Geneza 24:67)  
 
31.  Cine erau cei doi fii gemeni ai lui Isaac şi ai Rebecăi? 

           Esau şi Iacov. (Geneza 25:20-26)  
 
32.  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)  
 
33.  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) 
 
34.  Unde a avut Iacov visul în care era o scară ce ajungea la ceruri? 

           La Betel. (Geneza 28:10-19) 
 
35.  Cine era mama lui Iosif şi-a lui Beniamin? 

           Rahela. (Geneza 30:22-24; 35:16-18) 
 
36.  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) 
 
37.  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)  

 
38.  Cum şi-a arătat Iacov dragostea specială faţă de Iosif? 

           Dându-i o haină frumos colorată. (Geneza 37:3) 
 
39.  În  ce ţară a fost vândut Iosif ca sclav? 

           În Egipt. (Geneza 37:36) 
 
40.  Cine a fost primul stăpân al lui Iosif în Egipt? 

           Potifar. (Geneza 39:1) 
 
41.  Ce s-a întâmplat cu Iosif atunci când a refuzat să păcătuiască cu nevasta stăpânului său? 

           A fost pus în închisoare. (Geneza 39:20) 
 
42.  Căror oameni le-a tălmăcit Iosif visele? 

           Brutarului şi paharnicului faraonului. (Geneza 40:5)  
 
43.  Care a spus Iosif că este tălmăcirea visului lui Faraon? 

           Că după şapte ani, vor urma şapte ani de foamete. (Geneza 41:25-27)  
 
44.  Pe cine a ales Faraon să pregătească ţara pentru foamete? 

           Pe Iosif. (Geneza 41:33-46) 
 
45.  Care sunt numele celor doi fii ai lui Iosif? 

           Efraim şi Manase. (Geneza 41:50-52) 
 
46.  De ce au venit fraţii lui Iosif  în Egipt? 

           Ca să cumpere mâncare. (Geneza 41:57) 
 
47.  Unde s-au aşezat Iacov şi familia lui în Egipt? 

           În ţinutul Gosen. (Genza 46:34)  
 
ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE 
 
48.  În Efeseni, ce poruncă dă Pavel copiilor? 

            Copii, supuneţi-vă părinţilor voştri! (Efeseni 6:1) 



 
 
49.  Când trebuie să se bucure creştinii? 

            Întotdeauna. (Filipeni 4:4) 
 
50.  De ce Îl iubim pe Dumnezeu? 

            Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. (1 Ioan 4:19) 
 
51.  Ce au construit israeliţii  ca loc unde să se închine Domnului în pustie? 

           Un cort al întâlnirii. (Exod 26:30) 
 
52.  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).  
 
53.  Din care seminţie a lui Israel au fost aleşi preoţii? 

           Din seminţia lui Levi. (Numeri 1:17-53) 
 
54.  Care era scopul principal al jertfelor şi al darurilor aduse de israeliţi? 

           Ispăşirea păcatelor lor. (Leviticul 5:1-6) 
 
55.  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) 
 
56.  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) 
 
57.  Ce dovadă au adus iscoadele ca să arate ce ţară bună era Canaanul? 

           Au adus fructe de acolo. (Numeri 13:23-24) 
 
58.  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) 

 
59.  Câţi ani au rătăcit copiii lui Israel prin pustie? 

           Patruzeci de ani. (Numeri 14:33,34) 
 
60.  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) 
 
61.  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) 
  
62.  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) 

 
 
63.  Pe cine a hotărât Dumnezeu să conducă poporul lui Israel după Moise? 

           Pe Iosua. (Numeri 27:18-23) 
 
64.  Cine era copilaşul pe care fata Faraonului l-a găsit plutind pe râu? 

           Moise. (Exod 2:1-10)  
 
65.  De ce a fugit Moise din Egipt? 

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

 
66.  Cine era socrul lui Moise şi care era funcţia lui? 

           Ietro, preot în Madian. (Exod 3:1)  
 
67.  Unde i S-a arătat Dumnezeu lui Moise printr-un rug aprins? 

           În deşert, aproape de muntele Horeb. (Exod 3:1,2) 
 
68.  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) 
 
69.  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) 
 
70.  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) 
 
71.  Care a fost a zecea – şi ultima – urgie care a căzut asupra Egiptului? 

        Moartea întâiului născut. (Exod 11:1-7) 
 
72.  Ce sărbătoare a instituit Dumnezeu pentru a comemora ieşirea israeliţilor din Egipt? 

           Paştele. (Exod 12:3-11) 
  
73.  Prin ce miracol a părăsit Israel ţara Egiptului? 

           Prin despărţirea Mării Roşii. (Exod 14:13-22) 
 
74.  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)  
 

75.  Cine era sora lui Moise? 
           Miriam/Maria. (Exod 15:20)  (Acceptaţi oricare nume)  
 



76.  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) 
 
77.  Cum a dat Dumnezeu pâine israeliţilor în pustie? 

           Trimiţând mană. (Exod 16:1-18) 
 
78.  Ce miracol a făcut Dumnezeu pentru Moise la Refaidim? 

           Dumnezeu a scos apă din stâncă. (Exod 17:1-6) 
 
79.  Cum l-au ajutat Aaron şi Hur pe Moise să câştige în faţa Amaleciţilor? 

           Ţinându-i mâinile ridicate. (Exod 17:8-13) 
 
80.  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) 
 
81.  De pe ce munte a văzut Moise Ţara Promisă? 

           De pe muntele Nebo. (Deuteronom 34:1) 
 
82.  Câţi ani avea Moise când a murit? 

           120 de ani. (Deuteronom 34:7) 
 
83.  Pe ce munte i-a dat Dumnezeu lui Moise Cele Zece Porunci? 

           Pe Muntele Sinai. (Exod 19:1,2) 
 
84.  ÎNTREBARE CITAT: Care este  prima dintre Cele Zece Porunci? 

           Exod 20:3 ,,Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.’’ 
 
85.  ÎNTREBARE CITAT: Care dintre Cele Zece Porunci interzice închinarea la idoli? 

           Exod 20:4 ,,Să nu-ţi faci chip cioplit.’’ 
 
86.  ÎNTREBARE CITAT: Care dintre Cele Zece Porunci interzice blestemul şi  

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

87.  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.’’ 
 
88.  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)       
 
89.  Care dintre Cele Zece Porunci protejează sfinţenia vieţii? 

           Să nu ucizi. (Exod 20:13)  
 
90.  Care dintre Cele Zece Porunci protejează sfinţenia căsătoriei? 

           Să nu preacurveşti. (Exod 20:14) 



 
91.  Care dintre Cele Zece Porunci protejează dreptul de a păstra ceea ce este al tău? 

           Să nu furi. (Exod 20:15) 
 
92.  Care dintre Cele Zece Porunci interzice minciuna? 

           Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. (Exod 20:16) 
 
93.  Care dintre Cele Zece Porunci interzice dorinţele greşite? 

           Să nu pofteşti lucrurile aproapelui tău (casa, nevasta). (Exod 20:17) 
 
94.  În ce carte şi în ce capitol din Biblie găsim scrise Cele Zece Porunci? 

           Exod [capitolul] 20. 
 
95.  În ce oraş erau mulţi dintre oamenii din Iuda, luaţi ca robi? 

        În Babilon (2 Împăraţi 24:10-16) 
 
96.  Care împărat  al Babilonului a cucerit Ierusalimul şi Regatul lui Iuda? 

            Nebucadneţar. (2 Împăraţi 24:10-16) 
  
97.  Când oamenii s-au întors în Ierusalim din captivitate, din Babilon, cine  

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

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

99.  Cine era fata evreică ce a devenit nevasta împăratului Persiei? 
            Estera. (Estera 2:16,17) 
 
100.  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 

101. Care sunt cele trei persoane ale Trinităţii? 

            Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt.  

            (Matei 28:19; Fapte 10:38; 2 Corinteni 13:14) 

102.  La ce ne referim când spunem că Dumnezeu este veşnic? 

            Dumnezeu nu are nici început, nici sfârşit; a fost şi va fi întotdeauna. 

103.  La ce ne referim când spunem că Dumnezeu este omniprezent? 



            Dumnezeu este peste tot în acelaşi timp.  

 

104.  La ce ne referim când spunem că Dumnezeu este omnipotent? 

            Dumnezeu este atotputernic. 

105.  La ce ne referim când spunem că Dumnezeu este omniscient? 

            Dumnezeu este atotînţelept şi atotştiutor. 

106.  Ce fel de închinare doreşte Dumnezeu? 

            Dumnezeu doreşte ca noi să ne închinăm în duh şi în adevăr. (Ioan 4:24) 

107.  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) 

108.  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.’’ 

109.  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. 

110.  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)  

111.  Cum a creat-o Dumnezeu pe femeie? 

            Dumnezeu a făcut-o pe femeie din una din coastele lui Adam. (Geneza 2:21, 22) 

112.  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) 

113.  Când Adam şi Eva au păcătuit, cum le-a dat Dumnezeu îmbrăcăminte? 

            Le-a făcut nişte haine din piei de animale. (Geneza 3:21) 

114.  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) 

 

115.  Unde se găsea Duhul Sfânt în creaţie? 

           Duhul Sfânt se mişca pe deasupra apelor. (Geneza 1:2) 

116.  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. 

117.  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) 

118.  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) 

119.  ÎNTREBARE CITAT: To ţi oamenii au păcătuit? 

            Romani 3:23 ,,Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.’’ 

120.  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) 

121.  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”. 

122.  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) 

123.  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) 

124.  Care este singurul păcat ce nu va fi iertat? 



          Hula împotriva Duhului Sfânt. (Marcu 3:29)  

125.  Împotriva cui stă Dumnezeu şi cui dă El har? 

          Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi. (Iacov 4:6) 

126.  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) 

127.  Cât de important este Sângele lui Isus pentru mântuirea noastră? 

           Fără vărsarea sângelui, nu este iertare de păcate. (Evrei 9:22)    

128.  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) 

129.  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.’’ 

130.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi 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.” 

131.  În legătur ă 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) 

132.  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)   
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133.  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)   
 
 
134.  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) 
 
135.  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.’’ 

          
136.  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”. 
 
137.  ÎNTREBARE CITAT: Care a spus Isus că este a doua poruncă importantă? 

            Marcu 12:31 …”Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”… 
 
138.  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.” 
 
139.  ÎNTREBARE CITAT: Cum a spus Isus că ne putem arăta dragostea noastră pentru 

El? 
            Ioan 14:15 ,,Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.’’ 
 
140.  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.’’ 

 
141.  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.’’ 
 
142.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi 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.’’ 
  
 
143.  De ce ar trebui să avem grijă ceea ce gândim? 

            Pentru că devenim ceea ce gândim. (Proverbe 4:23-27; Matei 12:34,35) 
 



144.  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) 
 
 
145.  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.  
 
146.  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) 
 
147.  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.’’         
 
148.  Conform textului din Eclesiastul 12:1, când trebuie să începem să-L căutăm pe 

Dumnezeu? 
            În zilele tinereţii noastre. (Eclesiastul 12:1) 
  
149.  Ce a spus Pavel lui Timotei că este adevărata prosperitate? 

            Evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. (1 Timotei 6:6) 
 
150.  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.’’ 
 
151.  ÎNTREBARE CITAT: Ce regul ă găsim în Proverbe pentru evitarea problemelor cu 

ceilalţi oameni? 
            Proverbe 15:1 „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă  mânia.” 
 
152.  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) 
 

153.  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) 
         
154.  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) 
 
155.  Este un păcat înaintea Domnului să fii ispitit? 

            Nu, este păcat atunci când nu rezistăm ispitei. (Iacov 1:12-15) 
156.  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  
 
157. 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)                              
 
158.  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) 
 
159.  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. ” 
 
160.  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) 
 
161.  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) 
 
162.  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 
 
163.  ÎNTREBARE CITAT: Toat ă Biblia este inspirată? 

2 Timotei 3:16 ,,Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.’’ 

 
164.  Care sunt patru dovezi naturale sau logice ale faptului că Biblia este inspirată? 

          Dovezile arheologice, 
          Unitatea ei, 



          Rezistenţa ei, 
           Longevitatea ei, 
           Influenţa ei asupra oamenilor şi a naţiunilor, 
           Multele profeţii împlinite. 
           (Acceptaţi oricare patru răspunsuri.) 
 
165.  ÎNTREBARE CITAT: De ce trebuie  să studiem Biblia? 

2 Timotei 2:15 ,,Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un 
lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.’’ 

 
166.  ÎNTREBARE CITAT:  Care a  spus Ioan că a fost scopul pentru scrierea Evangheliei 

lui?     
Ioan 20:31 „Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.”  

 
167.  ÎNTREBARE CITAT: Cât de puternic  este Cuvântul Domnului? 

Evrei 4:12 „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât o sabie cu 
două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, 
judecă simţirile şi gândurile inimii.” 

 
168.  Care cinci cărţi ale Bibliei sunt numite “Pentateuhul”? 

          Geneza,                       Numeri,           
          Exodul,                        Deuteronom.         
           Leviticul,  
 
169.  Care sunt cele douăsprezece căr ţi ale istoriei Vechiului Testament? 

          Iosua,                           1 & 2 Samuel,               Ezra, 
          Judecători,                   1 & 2 Împăraţi,              Neemia,   
           Rut,                              1 & 2 Cronici,               Estera. 
 
170.  Care sunt cele cinci căr ţi poetice ale Vechiului Testament? 

          Iov,                              Eclesiastul,        
           Psalmii,                        Cântarea Cântărilor.    
           Proverbe,         
 
171.  Care sunt cele cinci căr ţi din Vechiul Testament care sunt scrise de marii profeţi? 

          Isaia,    Ezechiel,                                    
            Ieremia,   Daniel.    
           Plângerile lui Ieremia,       
 
172.  Care sunt cele douăsprezece căr ţi ale Vechiului Testament care sunt scrise de micii 

profeţi? 
          Osea,                            Iona,                           Ţefania,                    
           Ioel,                              Mica,                          Hagai,     
            Amos,                           Naum,                        Zaharia,       
           Obadia,                         Habacuc,                   Maleahi. 



 
173.  Care sunt cele cinci căr ţi ale istoriei Noului Testament? 

           Matei,                           Ioan,       
           Marcu,                          Faptele Apostolilor.   
          Luca,             
 
174.  Care sunt cele treisprezece epistole scrise de Pavel? 

          Romani,   Coloseni,          
          1 & 2 Corinteni,  1 & 2 Tesaloniceni,     
           Galateni,   1 & 2 Timotei,     
          Efeseni,   Tit,         
          Filipeni,   Filimon. 
 
175.  Care sunt cele opt epistole generale? 

           Evrei,                             1, 2, & 3 Ioan,        
          Iacov,                             Iuda.      
          1 & 2 Petru,                
 
176.  Care sunt cele cinci căr ţi ale Noului Testament scrise de Ioan? 

          Evanghelia după Ioan, 
          1, 2 & 3 Ioan, 
          Apocalipsa. 
 
177.  ÎNTREBARE CITAT: Ce defini ţie a credinţei se găseşte în Evrei 11:1? 

            Evrei 11:1 ,,Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o 
 puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.’’ 
 
178.  Care sunt cele patru lucuri pe care trebuie să le facem când participăm la serviciul de 

Cină? 
           Să ne amintim de Moartea Domnului Isus. 
           Să privim spre revenirea Sa. 
           Să ne examinăm relaţia noastră cu Dumnezeu. 
           Să ne bucurăm de comuniunea cu Dumnezeu şi cu credincioşii. 
           (1 Corinteni 11:22,23)  
ÎNTREBĂRI DE 30 DE PUNCTE 
 
179.  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.’’ 

 
180.  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.’’ 



 
181.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi 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.’’ 
 

182.  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) 
 

183.  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.’’ 
 
184.  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) 
 
185.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi invita ţia 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.’’ 
 
186.  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.’’ 
 
187.  ÎNTREBARE CITAT: Ce vorb ă 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.’’ 

 
188.  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 fi ţi şi voi.’’ 
 
189.  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.” 
  
 
 
190.  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) 
 
191.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi 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.’’ 
 
192.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi 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.’’ 
 
193.  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. 
 

 

 
 
 


