
Întreb ări pentru pregătirea Nivelului  Descoperitor (întrebări de 30 puncte din 
seturile 1 şi 2, iar din seturile 3 şi 4 întrebări de 10 şi 20 puncte)     
ÎNTREBĂRI  DE 10 PUNCTE 
 

1. Ce este Biblia? 
Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu şi revelaţia despre El Însuşi şi a 
planului Său de mântuire pentru toţi oamenii. 
 

2. Câte căr ţi are Biblia? 
          66 de cărţi.  
 

3.  Care sunt cele două părţi ale Bibliei? 
          Vechiul Testament şi Noul Testament. 
 

4.  Ce înseamnă „testament”? 
           Legământ (contract sau înţelegere). 
 

5.  Câte căr ţi are Vechiul Testament? 
           39 de cărţi. 
 

6.  În ce limbă a fost scrisă cea mai mare parte a Vechiului Testament? 
           Ebraică. 
  

7.  Câte căr ţi are Noul Testament? 
       27 de cărţi. 
 

8.  În ce limbă a fost scrisă cea mai mare parte a Noului Testament? 
           Greacă  
 

9.  Cam câţi oameni a inspirat Dumnezeu să scrie Biblia? 
           [Aproximativ] 40. 
 

10.  Aproximativ câţi ani a durat scrierea Bibliei? 
           [Aproximativ] 1600 de ani. 
 

11.  Care dintre căr ţile din Biblie ne spune despre începutul lumii? 
           Geneza. 
 

12.  Care sunt cele patru Evanghelii? 
           Matei, 
           Marcu, 
           Luca, 
           Ioan. 
 

13.  Ce înseamnă cuvântul „Evanghelie”? 
           „Vestea bună”. 
 

14.  Care este tema celor patru Evanghelii? 
           Viaţa şi învăţăturile lui Isus.  
 



 
15. Cine a scris cele mai multe cărţi din Biblie? 

           Apostolul Pavel. 
  

16.  Ce carte din Biblie ne spune despre începuturile Bisericii? 
           Faptele Apostolilor. 
 

17.  Ce carte din Noul Testament este alcătuită aproape în întregime din profeţii 
despre viitor? 

           Apocalipsa. 
 

18.  Ce carte din Vechiul Testament este o colecţie de imnuri şi cântece? 
           Psalmii.  
 

19.  Cine a scris cei mai mulţi psalmi? 
           Regele David.  
 

20.  Ce este o epistolă? 
           O scrisoare trimisă de un apostol. 
 

21.  Care este cea mai lungă carte a Bibliei? 
           Psalmii. 
 

22.  Care este cel mai scurt capitol din Biblie? 
           Psalmul 117. 
 

23.  Care este cel mai lung capitol din Biblie? 
           Psalmul 119. 
 

24.  Cărui tânăr slujitor i-a scris Pavel două scrisori care sunt cărţi în Biblie? 
            Lui Timotei.  
 

25.  De ce a dat Dumnezeu legea? 
            Ca să arate tuturor oamenilor ce este păcatul. (Romani 3:20) 
 

26.  ÎNTREBARE CITAT: Care este  plata păcatului? 
Romani 6:23 … ,,Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al 
lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.’’ 

 
27.  De ce a murit Isus pe cruce? 

            A murit pentru păcatele noastre. (1 Corinteni 15:3) 
 

28.  Ce este un apostol? 
            Un mesager special, trimis de Dumnezeu. 
 

29.  Ce este credinţa? 
            Este încrederea completă în Dumnezeu.        
 

30.  Ce este doctrina? 
            Doctrina este o învăţătură din Biblie.   



 
 

31.  Ce este păcatul? 
        Păcatul este refuzul de a face voia lui Dumnezeu aşa cum ne este revelată de 
 Cuvântul Său şi Duhul Său cel Sfânt. (1 Ioan 3:4, Iacov 4:17) 
 

32.  Ce este harul? 
           Harul înseamnă faptul că Dumnezeu ne oferă dragostea şi iertarea Sa în dar, şi 
 nu pentru că am câştigat-o sau am meritat-o.  
 

33.  Ce este răscumpărarea? 
         Răscumpărarea este preţul pe care Isus l-a plătit pentru mântuirea noastră.  

(Efeseni 1:7, Coloseni 1:13, 14) 
 

34.  Ce este moartea? 
            Moartea este separarea trupului de suflet. (Luca 12:20; Matei 10:28) 
 

35.  Ce este un profet? 
            Un profet este o persoană pe care Dumnezeu a ales-o să vorbească în numele 
 Lui, într-un mod special, prin puterea Duhului Sfânt. (Deuteronom 18:18; 
 Judecători 4:4; 1 Samuel 19:20; Fapte 2:17) 
 

36.  Cine sunt îngerii? 
            Făpturi spirituale create de Dumnezeu. (Evrei 1:14) 
 

37.  La ce ne referim când spunem că Dumnezeu este neschimbător? 
            Dumnezeu nu se schimbă. Este mereu acelaşi. (Iacov 1:17) 
 

38.  Ce este un ucenic? 
            Un ucenic este un “elev” [urmaş] al lui Isus. 
 

39.  Ce este rugăciunea? 
            Rugăciunea este o stare de vorbă cu Dumnezeu. 
  

40.  Ce înseamnă a da slavă lui Dumnezeu? 
Este modul în care ne exprimăm dragostea faţă de Dumnezeu pentru tot ceea 

ce este şi pentru tot ce a făcut. 
 

41.  Ce este închinarea? 
            Închinarea este lauda şi adorarea faţă de Dumnezeu. 
 

42.  Ce înseamnă “pocăinţă”?  
            Pocăinţă înseamnă o schimbare a minţii, a inimii şi a direcţiei.  
 (Fapte 17:30;  20:21) 
 

43.  Ce este neprihănirea? 
Când Îl primim pe Isus ca Mântuitor, Dumnezeu ne acceptă ca şi când nu am 
avea păcat. (Romani 5:1)  
 
 



 
 

44.  Ce este sfinţirea? 
            Sfinţirea înseamnă a fi separat de păcat şi pus de-o parte ca să-L slujeşti pe 
 Dumnezeu. (1 Corinteni 1:2; 6:11; 1 Tesaloniceni 4:3)       
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45.  Se poartă Dumnezeu la fel cu toţi oamenii? 
            Da, toţi oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu.  
 (2 Cronici 19:7; Romani 2:11) 
 

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

47.  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) 
 

48.  Cine erau împăratul şi împărăteasa cei răi ai Israelului în timpul lui Ilie? 
            Ahab şi Izabela. (1 Împăraţi 21:4,5) 
 

49.  Pe cine a luat Dumnezeu la Cer într-un car de foc? 
            Pe Ilie. (2 Împăraţi 2:11) 
 

50.  Care profet a venit după Ilie? 
            Elisei. (2 Împăraţi 2:15) 
  

51.  Ce ofiţer sirian a fost vindecat de lepră, scăldându-se în râul Iordan la porunca 
lui Elisei? 

            Naaman. (2 Împăraţi 5:10-14) 
 

52.  Cine era numit “proorocul care plânge”? 
            Ieremia. (Ieremia 9:1) 
 

53.  Cine a tălmăcit un vis foarte important pentru împăratul Nebucadneţar? 
            Daniel. (Daniel 2:27-29) 
 

54.  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) 
 

55.  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) 
  

56.  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) 
  



57.  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) 
 

58.  Ce s-a întâmplat când Iona a predicat oamenilor din Ninive? 
            Oamenii s-au pocăit şi Dumnezeu i-a iertat. (Iona 3:5-10) 
 

59.  Unde a spus Mica că se va naşte Mesia? 
            În Betleem. (Mica 5:2) 
 

60.  După spusele profetului Zaharia, unde vor sta picioarele lui Isus când Se va 
întoarce pe pământ? 

           Pe Muntele Măslinilor. (Zaharia 14:4) 
 

61.  Cine au fost cei doi bărbaţi, singurii  care au plecat din Egipt şi au ajuns în 
Canaan? 

           Iosua şi Caleb. (Numeri 26:65) 
 

62.  Cine a protejat iscoadele trimise de Iosua, în Ierihon? 
           Rahav. (Iosua 2:1-6) 
 

63.  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)  
 

64.  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) 
 

65.  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) 
 

66.  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) 
 

67.  Păcatul cui a cauzat înfrângerea împotriva cetăţii Ai? 
           Păcatul lui Acan. (Iosua 7:1) 
 

68.  Ce miracol s-a petrecut când Iosua a luptat la Gabaon? 
           Soarele şi luna s-au oprit în loc. (Iosua 10:12,13) 
 

69.  Cine a învins pe Madianiţi cu doar trei sute de oameni? 
           Ghedeon. (Judecători 7:7) 
 

70.  Care dintre judecători  era foarte puternic? 
           Samson. (Judecători 14:5,6)  
 
 



71.  Care femeie l-a păcălit pe Samson să-i spună secretul puterii sale? 
           Dalila. (Judecatori 16:4-21) 
 

72.  Care femeie dintre neamuri s-a decis să-L slujească pe Dumnezeu pentru că-
şi iubea soacra, pe Naomi?  

Rut. (Rut 1:14-19) 
 

73.  Care urmaş al lui Rut a devenit rege în Israel? 
           David. (Rut 4:22) 
 

74.  Care copil a auzit vocea Domnului vorbindu-i în timpul nopţii? 
           Samuel. (1 Samuel 3:2-10) 
 

75.  Împotriva  cărui preot a cerut Dumnezeu lui Samuel să rostească judecata? 
           Împotriva lui Eli. (1 Samuel 3:11-14) 
 

76.  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) 
 

77.  De ce au dorit israeliţii  un împărat, în locul unui judecător? 
            Deoarece au vrut să fie ca celelalte popoare. (1 Samuel 8:4,5) 
 

78.  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)  
 

79.  Ce i-a cerut Solomon lui Dumnezeu, atunci când a devenit rege? 
            Înţelepciune (1 Împăraţi 3:5-14) 
 

80.  Ce construcţie a ridicat Solomon pentru Dumnezeu? 
            Templul [Casa] lui Dumnezeu. (1 Împăraţi 6:2,3) 
  

81.  Ce regină a venit de foarte departe ca să-l viziteze pe Solomon? 
            Împărăteasa din Seba. (1 Împăraţi 10:1) 
 

82.  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) 
 

83.  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) 
 

84.  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)   
 

 



85.  Cine a fost primul împărat  al lui Israel? 
            Saul. (1 Samuel 10:17-52)  
 

86.  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) 
 

87.  Pe cine a ales Dumnezeu să-l înlocuiască pe Saul, ca împărat al lui Israel? 
            Pe David. (1 Samuel 16:1-13) 
 

88.  Ce uriaş a omorat David? 
            Pe Goliat. (1 Samuel 17:23) 
 

89.  Cine era conducătorul  armatei lui David? 
            Ioab. (1 Împăraţi 1:19) 
 

90.  De ce nu a vrut David  să omoare pe Saul? 
            Deoarece Saul era ales de Dumnezeu să fie rege. (1 Samuel 24:6) 
 

91.  Cât timp a fost David rege în Israel? 
            Patruzeci de ani (2 Samuel 2:4,10,11; 5:4,5) 
 

92.  Care fiu al lui Saul era cel mai bun prieten al lui David? 
            Ionatan. (1 Samuel 18:1) 
 

93.  De ce a arătat David bunătate faţă de Mefiboşet? 
            Pentru că Mefiboşet era fiul lui Ionatan. (2 Samuel 9:1-7) 
 

94.  Care fiu al lui David a încercat să-i fure scaunul de domnie? 
            Absalom. (2 Samuel 15:1-12) 
 

95.  Ce s-a întâmplat cu Ioan în insula Patmos? 
            Dumnezeu i-a arătat ce se va întâmpla în zilele din urmă. (Apocalipsa 4:1) 
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96.  Cum ne-a dat Dumnezeu Biblia?  

 Duhul Sfânt a inspirat pe nişte oameni sfinţi, dându-le adevărul şi cuvintele pe care 

să le scrie. (2 Petru 1:21)  

  

97.  La ce ne referim când spunem că Biblia este infailibilă?  
Biblia nu poate da greş şi nu are greşeli. (Psalmi 119:160; 1 Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 

1:23)   

  

98.  La ce ne referim când spunem că Biblia a fost verbal inspirată [dictată]?  

Dumnezeu a inspirat fiecare cuvânt, nu doar gânduri sau idei. (2 Timotei 3:16) 

 
99.  La ce ne referim când spunem că Biblia este legea noastră autoritară de 

credinţă şi călăuzire? 
            Biblia are dreptul să ne poruncească în ce să credem şi ce să facem.  
            (2 Timotei 3:15-17) 



 
100.  ÎNTREBARE CITAT: Cât timp  va dăinui Biblia? 

            Matei 24:35 ,,Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.’’ 
 

101.  ÎNTREBARE CITAT: De ce  este important să memorăm versete biblice? 
            Psalmi 119:11 ,,Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc 
 împotriva Ta!’’ 
 

102.  Susţine Biblia faptul că este inspirată de Dumnezeu? 
            Da. Cuvintele “şi Dumnezeu a zis” se găsesc de mai mult de  2500 de ori în 
 Biblie. 
 

103.  Care capitol din Biblie este cunoscut ca fiind „capitolul dragostei”? 
 1 Corinteni 13 
 

104.  Cine a scris primele cinci cărţi ale Bibliei? 
            Moise.  
 

105.  Cine sunt cei patru mari profeţi? 
            Isaia, 
            Ieremia,               
            Ezechiel, 
            Daniel. 
 

106.  Care sunt doi dintre apostoli care au scris câte o evanghelie? 
            Matei şi Ioan. 
 

107.  Care sunt cele patru mari diviziuni ale Vechiului Testament? 
            Legea, 
            Istoria, 
            Poemele, 
            Profeţii. 
 

108.  Care împărat foarte înţelept a scris mare parte a cărţii Proverbe? 
            Solomon. 
 

109.  Care este tema principală a cărţii Evrei? 
Isus este un preot [mijlocitor] între Dumnezeu şi oameni, mai bun decât erau 
preoţii Vechiului Testament. (Evrei 7:11-28) 

 
110.  Care Evanghelie dovedeşte că Isus este Mesia, arătând împlinirea a mai 

multor profeţii din Vechiul Testament? 
            Evanghelia după Matei. 
 

111.  Care două căr ţi din Vechiul Testament relatează istoria evreilor după 
întoarcerea din robia din Babilon? 

          Ezra şi Neemia.  
 

112.  Ce spune Biblia că este începutul înţelepciunii? 
            Frica de [respectul faţă de] Domnul. (Proverbe 9:10) 



 
113.  Care capitol din Biblie este cunoscut drept “Capitolul învierii”? 

           1 Corinteni 15. 
 

114.  Ce este o pildă? 
O pildă este o povestire [ilustraţie] despre lucruri familiare ce ne ajută să 
înţelegem adevărurile duhovniceşti/spirituale.            

 
115.  Ce definiţie a păcatului se găseşte în 1 Ioan 3:4? 

          Păcatul este nesupunere faţă de poruncile lui Dumnezeu. (1 Ioan 3:4) 
 

116.  Ce definiţie a păcatului se găseşte în Iacov 4:17? 
            Faptul că ştii să faci un bine şi nu-l faci, este păcat. (Iacov 4:17) 
 

117.  Ce este Raiul? 
Raiul este locul bucuriei eterne pe care Dumnezeu îl pregăteşte pentru cei 

care-Liubesc şi care acceptă pe Isus [Hristos] ca Mântuitor personal. (Matei 25:34) 
 

118.  Care sunt cele două acte de cult ale Bisericii? 
           Botezul în apă şi Cina Domnului.       
 

119.  Care este însemnătatea sau ilustraţia botezului în apă? 
           Moartea vechii naturi păcătoase şi viaţa nouă în Isus Hristos. (Romani 6:4-6)  
 

120.  Cine trebuie să fie botezat în apă? 
           Orice persoană care crede în Isus [Hristos] ca Mântuitor personal. (Fapte 2:41) 
 

121.  Care este modalitatea biblică pentru a fi botezat în apă? 
           Scufundarea în apă. (Fapte 8:38) 
 

122.  În Numele Cui trebuie botezaţi creştinii? 
           În Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. (Matei 28:19) 
 

123.  La Cină [Împărtăşire], ce este simbolizat prin pâine şi prin rodul viţei? 
            Pâinea reprezintă trupul lui Hristos, iar rodul viţei reprezintă sângele Lui 
vărsat  pentru păcatele noastre. (1 Corinteni 11:24,25) 
 

124.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi versetul din 1 Corinteni în care Pavel explică 
scopul Cinei Domnului.  

1 Corinteni 11:26 ,,Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi 
 din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.’’ 
  
 

125.  La serviciul de Cină, cine determină dacă un om este vrednic să ia parte la 
Cină? 

            Fiecare persoană trebuie să se cerceteze. (1 Corinteni 11:28) 
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126.  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) 
 

127.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi 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.’’  

 
128.  Ce este iadul? 

          Este un loc de pedeapsă şi suferinţă eternă. (Marcu 9:43-48; Luca 16:23) 
 

129.  Pentru cine a pregătit Dumnezeu iadul? 
          Pentru diavol şi pentru îngerii săi. (Matei 25:41) 
 

130.  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) 

 
131.  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) 
 

132.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi 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.’’ 
 

133.  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) 
 

134.  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) 
 

135.  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) 
 

136.  Care este speranţa binecuvântată a creştinilor? 
            Întoarcerea lui Isus [Hristos]. (Tit  
 

137.  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) 
 



138.  Cine ştie când va fi Răpirea? 
           Numai Dumnezeu Tatăl. (Matei 24:36) 
 

139.  De ce creştinii nu trebuie să fie surprinşi de revenirea lui Isus? 
           Deoarece creştinii nu trăiesc în întuneric. (1 Tesaloniceni 5:4) 
 

140.  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) 
 

141.  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) 

 
142.  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) 
 

143.  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) 
 

144.  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) 
 

145.  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)  
 

146.  Prin ce le este rânduit oamenilor să treacă? 
            Prin moarte şi prin judecată. (Evrei 9:27) 
 

147.  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) 
 

148.  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)  
 

149.  Numiţi cinci lucruri care nu se vor găsi în ceruri. 
           Lacrimi [plâns], 
            Moarte ,  
            Necaz [mâhnire], 
           Durere, 
           Păcat.  
           (Apocalipsa 21:4,27)       
 
 



150.  Care este vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit? 
           Moartea. (1 Corinteni 15:25,26) 
  

151.  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) 
 

152.  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) 
 

153.  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) 
 

154.  Aproximativ câte referiri la a doua venire a lui Hristos sunt făcute în Noul 
Testament? 

            [Peste] trei sute. 
 

155.  Când vor fi înviaţi creştinii care au murit? 
           La răpirea Bisericii. (1 Tesaloniceni 4:16,17) 
 

156.  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) 
 

157. 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) 
 

158.  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)                                                     
 

159.  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)  
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160.  Daţi cinci exemple de declaraţii ale lui Isus în care spune “Eu sunt”, din 
Evanghelia după Ioan. 

        [Eu sunt] Pâinea vieţii. (Ioan 6:35) 
          [Eu sunt] Învierea şi viaţa. (Ioan 11:25)  
           [Eu sunt] Lumina lumii. (Ioan 9:5) 
           [Eu sunt] Calea, adevărul şi viaţa. (Ioan 14:6) 
           [Eu sunt] Uşa (Poarta). (Ioan 10:9) 
            [Eu sunt] Adevărata viţă. (Ioan 15:1) 
           [Eu sunt] Păstorul cel bun. (Ioan 10:11). 
            (Acceptaţi oricare cinci dintre aceste răspunsuri.) 



 
161.  ÎNTREBARE CITAT: Când Toma a întrebat despre calea spre cer, ce a spus 

Isus? 
Ioan 14:6 ,,Isus a zis: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl 
decât prin Mine.” 

 
162.  Ce ne spune Biblia despre viaţa lui Isus, de la doisprezece la treizeci de ani? 

Îşi asculta părinţii, creştea fizic şi intelectual şi a căpătat trecere atât înaintea 
oamenilor, cât şi a lui Dumnezeu. (Luca 2:40, 51, 52) 

 
163.  ÎNTREBARE CITAT: Ce profe ţie a făcut Isaia în legătură cu moartea  lui 

Isus? 
Isaia 53:5 ,,Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi prin rănile 
Lui suntem tămăduiţi.’’                                            

 
164.  ÎNTREBARE CITAT: Care este marea profeţie din Isaia, capitolul 9, cu 

privire la naşterea lui Isus?  
Isaia 9:6 ,,Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe 
umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, părintele 
veşniciilor, Domn al păcii.’’ 

 
165.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi versetul din Evanghelia după Matei care 

vorbeşte despre naşterea supranaturală a lui Isus. 
Matei 1:23 “Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu şi-I vor pune 
numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: “Dumnezeu este cu noi”.  
 

166.  Cine au fost cele trei persoane care au fost înviate din morţi de către Isus? 
            Fiica lui Iair. (Marcu 5:35-43) 
            Fiul unei văduve. (Luca 7:12-15) 
           Lazăr. (Ioan 11:43,44) 
 

167.  Care sunt cele trei profeţii  făcute de Zaharia cu privire la trădarea lui Isus? 
          Trădarea va fi plătită cu treizeci de arginţi;  
            Banii vor fi aruncaţi în Templu; 

Banii vor fi folosiţi pentru a cumpăra terenul olarului. (Zaharia 11:12,13) 
  

168.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi rugăciunea Tatăl Nostru. 
           Matei 6:9-13 ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie 

împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea 
de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi 
noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăveşte-ne de cel 
rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin! 

 



169.  ÎNTREBARE CITAT: Care este prima responsabilitate a creştinului  în 
mărturia lui faţă de cei pierduţi? 

Matei 5:16 … ,,Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor. Ca 
ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în 
ceruri.’’ 

 
170.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi Marea Trimitere din Matei. 

Matei 28:19 ,,Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.’’ 

 
171.  ÎNTREBARE CITAT: Ce profe ţie a făcut Isus lui Nicodim cu privire la 

moartea Sa ca jertfă de ispăşire? 
Ioan 3:14,15 ,,Şi, după cum a înalţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să 
fie înalţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică.’’ 

 
172.  ÎNTREBARE CITAT: În  predica de pe munte, care a spus Isus că este 

legătura Lui cu Legea şi Proorocii? 
Matei 5:17 ,,Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit 
nu să stric, ci să împlinesc.’’  

 
173. În Luca 15, pildele lui Isus au de-a face cu care trei lucruri pierdute? 

          Oaia pierdută;  
           Moneda pierdută; 
           Fiul pierdut. 
          (Luca 15:4,8,24)  
 

174.  Când fiul risipitor a spus tatălui său că este vredinc doar să fie servitor, ce a 
făcut tatăl? 

           L-a îmbrăcat cu cea mai bună haină.  
I-a pus un inel pe deget.  

           I-a pus încălţăminte în picioare. 
            A dat o petrecere în cinstea lui. 
            (Luca 15:22-24)   
 

175.  În  pilda semănătorului, cu care patru tipuri de oameni a comparat Isus 
pământul în care a căzut sămânţa? 

            Cei care permit lui Satan să fure Cuvântul. 
            Cei care renunţă la Isus când vine persecuţia. 
            Cei care permit lucrurilor lumeşti să le conducă viaţa. 
            Cei care primesc Evanghelia şi o împărtăşesc şi celorlalţi. 

(Matei 13:19-23; Marcu 4:15-20; Luca 8:12-15) 
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176.  Care sunt cele trei întâmplări supranaturale care s-au petrecut în Ziua 
Cincizecimii? 

           Sunetul ca vâjâitul unui vânt puternic. 
            Limbile ca de foc împărţite fiecăruia. 
           Ucenicii vorbind în limbi pe care nu le studiaseră. (Fapte 2:2-4) 
 

177.  Care a fost ultima poruncă a Domnului Isus, dată apostolilor înainte de 
înălţarea Sa la cer?   

            Să nu părăsească Ierusalimul până nu vor primi plinătatea Duhului Sfânt. 
            (Fapte 1:4) 
 

178.  ÎNTREBARE CITAT: Cui   îi este dată promisiunea Botezului Duhului 
Sfânt?                   

           Fapte 2:39 ,,Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi 
pentru 

toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul,  
Dumnezeul nostru.’’  

 
179.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi cuvintele Domnului Isus în legătură cu scopul 

Botezului Duhului Sfânt. 
Fapte 1:8 ,,Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, 

 şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la 
marginile pământului.’’   

 
180.  Care sunt cele şapte daruri ale Duhului Sfânt enumerate în Romani 12? 

           Proorocia,                                              Dărnicia,  
            Slujirea,                                                  Conducerea,    
            Învăţătura,                                              Milostenia.      
           Îmbărbătarea,                               (Romani 12:6-8) 
 

181.  Care sunt cele nouă daruri ale Duhului Sfânt enumerate în 1 Corinteni,  
capitolul 12? 
          Cuvânt de înţelepciune,                     Proorocia, 
           Cuvânt de cunoştinţă,                        Deosebirea duhurilor,  
            Credinţa,                                            Vorbirea în felurite limbi,    
            Darul vindecării,                               Tălmăcirea limbilor. 
           Puterea de a face minuni,                  (1 Corinteni 12:8-10)  
 
 
 
 
 



182.  Care erau cei doisprezece apostoli ai lui Isus? 
           Simon Petru,                            Toma, 
            Andrei,                                     Matei,    
           Iacov, fiul lui Zebedei,             Iacov, fiul lui Alfeu,       
           Ioan,                                         Levi zis şi Tadeu,     
           Filip,                                        Simon Zilotul,     
           Bartolomeu,                             Iuda Iscarioteanul 
 

183.  Ce ilustraţii  folosesc autorii biblici pentru a descrie Biserica? 
         Un trup, 
           O clădire, 
           O mireasă, 
          (Efeseni 2:16,21; 5:25-27) 
 

184.  Cum creşte o biserică? 
          Când membrii individuali ai bisericii contribuie cu darurile lor, primite de la 
  Dumnezeu, astfel va fi o biserică sănătoasă şi va creşte în dragoste.  
 (Efeseni 4:16) 
 

185.  Care sunt cele cinci daruri ale misiunii, ce sunt date oamenilor, menţionate 
în Efeseni 4? 

            Apostoli,                       Păstori, 
           Profeţi,                          Învăţători.    
            Evanghelişti,                (Efeseni 4:11) 
 

186.  Care sunt cele două mari reguli  pentru închinarea în biserică, care se găsesc 
în       1 Corinteni 14? 

         Totul trebuie făcut pentru creşterea [întărirea] spirituală a adunării. 
           Totul trebuie făcut cu rânduială şi să se potrivească. 
           (1 Corinteni 14:26,40) 
 

187.  Cine trebuie să devină membru al unei biserici locale?                        
          Cei care:      

- L-au acceptat pe Isus ca Mântuitor personal;                                                             
- au fost botezaţi în apă;      
- sunt de acord cu învăţăturile bisericii;                       
- promit să susţină biserica cu zeciuiala, talentele lor şi prin prezenţă 
şi sunt dispuşi să respecte disciplina bisericii.  

 
 
 
 
 
 
 



188.  După Ziua Cincizecimii, în care patru lucruri continuau credincioşii cu 
fermitate? 

           În:  Învăţătura apostolică, 
            Comuniune, 
           Frângerea pâinilor, 
           Rugăciune.  
 

189. Ce înseamnă să fii un bun ispravnic? 
           Să fii un bun ispravnic înseamnă să recunoşti că tot ceea ce avem şi suntem, 
ne-a fost dat de către Dumnezeu, şi este pentru a fi folosit cu înţelepciune în lucrarea 
lui Dumnezeu. (1 Corinteni 4:2) 
 

190.  ÎNTREBARE CITAT: Cita ţi Versetul din 2 Corinteni care ne spune cum 
să dăruim. 

          2 Corinteni 9:7 „Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere 
de rău, sau cu sila, căci “pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”. 


