
ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE 
 

Nașterea lui Isus 
 
1. Cine i-a spus Mariei că ea va fi mama lui Mesia? 

Îngerul Gavril. (Luca 1:26-33) 
 
2. Cu cine era logodită fecioara Maria? 
            Cu Iosif. (Matei 1:18)   
 
3. Cine erau primele persoane, în afară de Maria şi Iosif, care au aflat că Isus S-a 
născut? 
            Păstorii. (Luca 2:9-16) 
 
4. Care două categorii de oameni s-au închinat Pruncului Isus? 
            Păstorii şi magii. (Luca 2:8-14, Matei 2:1,2) 
 
5. ÎNTREBARE CITAT: Când magii au venit să-L caute pe Isus, ce întrebau ei? 
            Matei 2:2 … ,,Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?…’’    
 
6. Cine era împărat în Iudeea când s-a născut Isus? 
            Irod. (Matei 2:3) 
 
7. Cum au găsit magii pe Isus? 
            I-au urmărit steaua până în locul unde Se afla. (Matei 2:2) 
 
8. Ce daruri au fost aduse de către magi lui Isus? 
            Aur, 
            Smirnă,                       
            Tămâie.  
            (Matei 2:11) 
 

Botezul și ispitirea lui Isus 
 

9. Pe cine a trimis Dumnezeu să pregătească drumul pentru Domnul Isus? 
            Pe Ioan Botezătorul. (Ioan 3:26-28) 
 
10. ÎNTREBARE CITAT: Cu ce cuvinte a prezentat Ioan Botezătorul pe Isus? 
            Ioan 1:29 … ,,Iată Mielul lui Dumnezeu care iartă păcatele lumii.’’ 
 
11. Cum a descris Ioan felul în care va boteza Isus? 
            Cu Duhul Sfânt şi cu foc. (Matei 3:11)  
 
12. Unde a botezat Ioan Botezătorul pe Isus? 
            În Râul Iordan. (Matei 3:13) 
 
13. Cum Şi-a arătat Dumnezeu aprobarea la botezul lui Isus? 

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



14. În timpul ispitirii lui Isus, cât timp a postit El? 
            Patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. (Matei 4:2) 
 
15. Ce dar ciudat i-a dat regele Irod fiicei sale vitrege? 
            Capul lui Ioan Botezătorul. (Matei 14:6-11) 
 

Minunile făcute de Isus 
 
16. Care a fost prima minune a lui Isus? 
            Transformarea apei în vin, la nunta din Cana. (Ioan 2:1-11) 
 
17. Ce revelaţie despre El Însuşi a oferit Isus lui Petru, Iacov şi Ioan pe munte? 
 Isus a fost schimbat la faţă [Şi-a arătat slava] şi a vorbit cu Moise şi Ilie.  

(Matei 17:1-8) 
 
18. Ce a făcut Isus pentru vindecarea orbului din naştere? 
            I-a pus tină pe ochi şi i-a spus să se spele. (Ioan 9:1-7) 
 
19. Cum a hrănit Isus cinci mii de bărbaţi, plus femei şi copii? 
            A înmulţit cinci pâini şi doi peşti din traista cu mâncare a unui băieţel.  
 (Matei 14:13-21; Marcu 6:32-44; Luca 9:10-17; Ioan 6:1-9) 
 

Învățăturile lui Isus 
 
20. Ce conducător evreu a venit la Isus noaptea, în căutarea vieţii veşnice? 
            Nicodim (Ioan 3:1) 
 
21. Cum numim primele fraze ale Predicii de pe Munte care încep cu “ferice”?            

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

(Matei 19:16-22) 
 
24. Ce a profeţit Isus că se va întâmpla cu pietrele Templului? 
            Că nu va mai rămâne piatră peste piatră. (Marcu 13:1, 2) 
 
25. Despre cine a zis Isus că se aseamănă cu nebunul care şi-a construit casa pe 
nisip? 
            Despre aceia care aud învăţăturile Sale, dar nu le împlinesc. (Matei 7:26) 
 

Săptămâna Patimilor 
 
26. Cum a venit Isus la intrarea în Ierusalim? 
            Isus a venit calare pe un măgăruş. (Matei 21:2-5; Luca 19:29-35;  

Ioan 12:14,15) 



27. Cum a învăţat Isus pe ucenicii Săi smerenia, la Cina cea de Taină? 
            Spălând picioarele apostolilor. (Ioan 13:1-17) 
 
28. Unde S-a rugat Isus în noaptea dinaintea răstignirii (crucificării)? 
            În [grădina] Ghetsimani. (Matei 26:36) 
 
29. Care apostol a trădat pe Isus? 
            Iuda Iscarioteanul. (Matei 26:17-25) 
 
30. În trădarea faţă de Isus, cum a arătat Iuda soldaţilor cine era Isus? 
            Sărutându-L. (Matei 26:49) 
 
31. Ce a profeţit Isus lui Petru că va face în noaptea trădării Sale? 
            Că Petru se va lepăda de El de trei ori. (Matei 26:34) 
 
32. Ce persoană a cerut mulţimea să fie eliberată în locul lui Isus? 
            Baraba (Matei 27:15-21) 
 
33. Ce înseamnă cuvântul “Golgota”? 
       Locul Căpăţânii. (Matei 27:33) 
 
34. Ce inscripţie a pus Pilat pe crucea lui Isus? 
            [ISUS DIN NAZARET], REGELE IUDEILOR.  
            (Matei 27:37; Marcu 15:26; Ioan 19:19) 
 
35. Cum a murit Isus? 
            A fost răstignit (crucificat) sau ţintuit pe o cruce. (Matei 27:35) 
 
36. Ce s-a întâmplat cu natura când Isus a fost răstignit (crucificat)? 
            Soarele s-a întunecat pentru trei ore şi a fost un cutremur de pământ.  

(Matei 27:45, 51) 
 
37. Ce a spus ofiţerul roman, care conducea execuţia lui Isus, despre Isus? 
            … Cu adevărat a fost Fiul lui Dumnezeu. (Matei 27:54) 
 
38. Cine a îngropat pe Isus? 
            Iosif din Arimatea şi Nicodim. (Ioan 19:38, 39) 
 

Învierea lui Isus 
 
39. Cine a fost prima persoană care a văzut pe Isus după ce a înviat? 
            Maria Magdalena. (Ioan 20:1-18) 
 
40. Cum au reuşit femeile să intre în mormântul lui Isus? 
            Un înger a dat piatra la o parte. (Matei 28:2) 
 
41. Care a fost ucenicul care s-a îndoit, la început, de învierea lui Isus? 
            Toma. (Ioan 20:24-29) 
 



42. După ce Isus a umblat şi a vorbit cu apostolii Săi timp de patruzeci de zile de la 
învierea Sa, ce s-a întâmplat cu El? 

A fost ridicat la cer şi un nor L-a ascuns de privirile lor. (Fapte 1:1-9) 
 

Isus 
 
43. Unde a copilărit Isus? 
            În Nazaret. (Matei 2:23) 
 
44. Aproximativ câţi ani avea Isus când Şi-a început lucrarea? 
            [Aproximativ] Treizeci de ani. (Luca 3:23) 
 
45. Cam cât timp a predicat Isus până la răstignire (crucificare)? 
            [Aproximativ] Trei ani şi jumătate.  
 
46. ÎNTREBARE CITAT: Ce mare afirmaţie a făcut Petru despre Isus? 
            Matei 16:16 ,,Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.” 
 

ÎNTREBĂRI DE 20 DE PUNCTE 
 

Isus 
 
289. ÎNTREBARE CITAT: A fost Isus întotdeauna Dumnezeu? 

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

 
290. Care este titlul de divinitate al lui Isus? 
           Fiul lui Dumnezeu. 
 
291. Care este titlul de umanitate al lui Isus? 
            Fiul Omului, 
 
292. ÎNTREBARE CITAT: Citează versetul care spune că Isus este acelaşi 
întotdeauna. 
            Evrei 13:8 ,,Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci!’’ 
 
293. Aproximativ câte profeţii diferite au fost împlinite prin viaţa şi prin moartea lui 
Isus? 
            [Peste] Trei sute. 
 
294. Cum s-a împlinit prima promisiune în legătură cu un Mântuitor? 
            Prin moartea şi învierea lui Isus, puterea lui Satan a fost învinsă. 
            (Ioan 12:31; Coloseni 2:15 ) 
  
295. Ce promisiune i-a făcut Dumnezeu lui Avraam? 

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

 
 



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

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

 
299. ÎNTREBARE CITAT: Potrivit Evangheliei după Luca, de ce a venit Isus pe 
pământ?   

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

300. Care este însemnătatea cuvântului “Hristos”? 
            “Unsul Domnului”.  (Psalmi 2:2; Fapte 4:26) 
 
301. Cum L-a uns Dumnezeu pe Isus? 
            Cu Duhul Sfânt şi cu putere. (Fapte 10:38) 
 
302. Care cuvânt evreiesc este corespondentul din greacă pentru “Hristos”? 
            “Mesia” (Ioan 1:41) 
 
303. Unde este Isus acum şi ce face? 
            Isus este la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru cei ce cred în El.  
            (Marcu 16:19; Romani 8:34; Evrei 7:25; 1 Ioan 2:1) 
 
304. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi versetul din Apocalipsa care conţine expresia 
“Eu sunt”. 

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

 
Nașterea lui Isus 

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

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

 
306. De ce i-a spus Dumnezeu lui Iosif să numească pe copilul Mariei “Isus”? 
            Pentru că avea să salveze omenirea din păcat. (Matei 1:21) 
 
307. Care este însemnătatea numelui “Isus”? 
            Domnul este Mântuitorul nostru. (Mate 1:21) 
 
 



Botezul și ispitirea lui Isus 
 
308. Cum a biruit făcut Isus faţă ispitirilor lui Satan? 
            Folosind Cuvântul lui Dumnezeu. (Matei 4:4-10) 
 

Minunile făcute de Isus 
 
309. Ce profeţie a rostit Isaia în legătură cu puterea vindecătoare a lui Isus? 
            El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui. 
            (Isaia 53:4,5; Matei 8:17) 
 
310. Care a fost scopul minunilor făcute de Isus? 
           Au arătat aprobarea lui Dumnezeu faţă de lucrarea Fiului. (Fapte 2:22) 
 

Învățăturile lui Isus 
 
311. ÎNTREBARE CITAT: Cum a spus Isus că botezul dat de El va fi diferit de 
cel al lui Ioan? 

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

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

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

 
Învierea lui Isus 

 
314. Ce a fost dovedit prin învierea lui Isus? 

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

 
315. Cât de importantă este doctrina (învăţătura) despre învierea lui Isus pentru 
credinţa noastră? 
            Dacă Isus nu ar fi fost înviat din morţi, credinţa noastră este fără folos.  
            (1 Corinteni 15:16,17) 
 
316. Aproximativ câţi oameni L-au văzut pe Isus după învierea Sa din morţi? 
           [Peste] Cinci sute. (1 Corinteni 15:6) 
 
317. Cât timp a umblat şi a vorbit Isus cu apostolii după învierea Sa din morţi? 
            Patruzeci de zile. (Fapte 1:1-3) 
 
 
 



Rugăciune 
 
318. Ce înseamnă “mijlocire” [“a mijloci”]? 
            Înseamnă a te ruga pentru altcineva. (1 Timotei 2:1) 
  
319. Cine mijloceşte pentru creştini? 
            Isus şi Duhul Sfânt. (Marcu 16:19; Romani 8:26, 27, 34; Evrei 7:25) 
 
320. Ce spune Pavel în Romani 8:26 că este slăbiciunea principală a rugăciunilor 
noastre? 

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

 
321. ÎNTREBARE CITAT: Ce putere există în rugăciunea unită? 

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

 
ÎNTREBĂRI DE 30 DE PUNCTE 

 
Isus 

 
481. 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.) 
 
482. 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.” 

 
483. 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) 

 
484. ÎNTREBARE CITAT: Ce profeţie 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.’’                                            

 
 



Nașterea lui Isus 
 
485. 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.’’ 

 
486. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi 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”. 

 
Minunile făcute de Isus 

 
487. 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) 
 

Săptămâna Patimilor 
 
488. 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) 
 

Rugăciune 
 
489. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi 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! 

 
 

Evanghelizare 
 
490. 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.’’ 

 
491. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi 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.’’ 



Învățăturile lui Isus 
 
492. ÎNTREBARE CITAT: Ce profeţie 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.’’ 

 
493. 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.’’ 

 
494. 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) 
 
495. 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) 
 
496. 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) 
 


