
ÎNTREBĂRI DE 10 PUNCTE 
 

Biblia 
 
193. Ce este Biblia? 

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

194. Câte cărţi are Biblia? 
          66 de cărţi.  
 
195. Care sunt cele două părţi ale Bibliei? 
          Vechiul Testament şi Noul Testament. 
 
196. Ce înseamnă „testament”? 
           Legământ (contract sau înţelegere). 
 
197. Câte cărţi are Vechiul Testament? 
           39 de cărţi. 
 
198. În ce limbă a fost scrisă cea mai mare parte a Vechiului Testament? 
           Ebraică. 
  
199. Câte cărţi are Noul Testament? 
       27 de cărţi. 
 
200. În ce limbă a fost scrisă cea mai mare parte a Noului Testament? 
           Greacă  
 
201. Cam câţi oameni a inspirat Dumnezeu să scrie Biblia? 
           [Aproximativ] 40. 
 
202. Aproximativ câţi ani a durat scrierea Bibliei? 
           [Aproximativ] 1600 de ani. 
 
203. Care dintre cărţile din Biblie ne spune despre începutul lumii? 
           Geneza. 
 
204. Care sunt cele patru Evanghelii? 
           Matei, 
           Marcu, 
           Luca, 
           Ioan. 
 
205. Ce înseamnă cuvântul „Evanghelie”? 
           „Vestea bună”. 
 
206. Care este tema celor patru Evanghelii? 
           Viaţa şi învăţăturile lui Isus. 
 



207. Cine a scris cele mai multe cărţi din Biblie? 
           Apostolul Pavel. 
  
208. Ce carte din Biblie ne spune despre începuturile Bisericii? 
           Faptele Apostolilor. 
 
209. Ce carte din Noul Testament este alcătuită aproape în întregime din profeţii 
despre viitor? 
           Apocalipsa. 
 
210. Ce carte din Vechiul Testament este o colecţie de imnuri şi cântece? 
           Psalmii.  
 
211. Cine a scris cei mai mulţi psalmi? 
           Regele David.  
 
212. Ce este o epistolă? 
           O scrisoare trimisă de un apostol. 
 
213. Care este cea mai lungă carte a Bibliei? 
           Psalmii. 
 
214. Care este cel mai scurt capitol din Biblie? 
           Psalmul 117. 
 
215. Care este cel mai lung capitol din Biblie? 
           Psalmul 119. 
 
216. Cărui tânăr slujitor i-a scris Pavel două scrisori care sunt cărţi în Biblie? 
            Lui Timotei.  
 

Mântuirea 
 
217. De ce a dat Dumnezeu legea? 
            Ca să arate tuturor oamenilor ce este păcatul. (Romani 3:20) 
 
218. 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.’’ 

 
219. De ce a murit Isus pe cruce? 
            A murit pentru păcatele noastre. (1 Corinteni 15:3) 
 

Termeni teologici 
 
220. Ce este un apostol? 
            Un mesager special, trimis de Dumnezeu. 
 
221. Ce este credinţa? 
            Este încrederea completă în Dumnezeu. 



222. Ce este doctrina? 
            Doctrina este o învăţătură din Biblie.  
 
223. 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) 
 
224. 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.  
 
225. Ce este răscumpărarea? 
         Răscumpărarea este preţul pe care Isus l-a plătit pentru mântuirea noastră.  

(Efeseni 1:7, Coloseni 1:13, 14) 
 
226. Ce este moartea? 
            Moartea este separarea trupului de suflet. (Luca 12:20; Matei 10:28) 
 
227. 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) 
 
228. Cine sunt îngerii? 
            Făpturi spirituale create de Dumnezeu. (Evrei 1:14) 
 
229. La ce ne referim când spunem că Dumnezeu este neschimbător? 
            Dumnezeu nu se schimbă. Este mereu acelaşi. (Iacov 1:17) 
 
230. Ce este un ucenic? 
            Un ucenic este un “elev” [urmaş] al lui Isus. 
 
231. Ce este rugăciunea? 
            Rugăciunea este o stare de vorbă cu Dumnezeu. 
  
232. 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. 
 
233. Ce este închinarea? 
            Închinarea este lauda şi adorarea faţă de Dumnezeu. 
 
234. Ce înseamnă “pocăinţă”? 
            Pocăinţă înseamnă o schimbare a minţii, a inimii şi a direcţiei.  
 (Fapte 17:30;  20:21) 
 
235. Ce este neprihănirea? 

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

 



236. 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)       
 

ÎNTREBĂRI DE 20 DE PUNCTE 
 

Biblia 
 
417. 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) 

 
418. 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) 
  

419. 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) 
 
420. 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) 
 
421. ÎNTREBARE CITAT: Cât timp va dăinui Biblia? 
            Matei 24:35 ,,Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.’’ 
 
422. 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!’’ 
 
423. 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. 
 
424. Care capitol din Biblie este cunoscut ca fiind „capitolul dragostei”? 
 1 Corinteni 13 
 
425. Cine a scris primele cinci cărţi ale Bibliei? 
            Moise.  
 
426. Cine sunt cei patru mari profeţi? 
            Isaia, 
            Ieremia,               
            Ezechiel, 
            Daniel. 
 
427. Care sunt doi dintre apostoli care au scris câte o evanghelie? 
            Matei şi Ioan. 
 



428. Care sunt cele patru mari diviziuni ale Vechiului Testament? 
            Legea, 
            Istoria, 
            Poemele, 
            Profeţii. 
 
429. Care împărat foarte înţelept a scris mare parte a cărţii Proverbe? 
            Solomon. 
 
430. 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) 

 
431. Care Evanghelie dovedeşte că Isus este Mesia, arătând împlinirea a mai multor 
profeţii din Vechiul Testament? 
            Evanghelia după Matei. 
 
432. Care două cărţi din Vechiul Testament relatează istoria evreilor după întoarcerea 
din robia din Babilon? 
          Ezra şi Neemia.  
 
433. Ce spune Biblia că este începutul înţelepciunii? 
            Frica de [respectul faţă de] Domnul. (Proverbe 9:10) 
 
434. Care capitol din Biblie este cunoscut drept “Capitolul învierii”? 
           1 Corinteni 15. 
 

Termeni teologoci 
 
435. Ce este o pildă? 

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

 
436. Ce definiţie a păcatului se găseşte în 1 Ioan 3:4? 
          Păcatul este nesupunere faţă de poruncile lui Dumnezeu. (1 Ioan 3:4) 
 
437. 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) 
 
438. Ce este Raiul? 

Raiul este locul bucuriei eterne pe care Dumnezeu îl pregăteşte pentru cei care-L 
iubesc şi care acceptă pe Isus [Hristos] ca Mântuitor personal. (Matei 25:34) 

 
Botezul în apă și Cina Domnului 

 
439. Care sunt cele două acte de cult ale Bisericii? 
           Botezul în apă şi Cina Domnului.       
 
440. Care este însemnătatea sau ilustraţia botezului în apă? 
           Moartea vechii naturi păcătoase şi viaţa nouă în Isus Hristos. (Romani 6:4-6) 



441. Cine trebuie să fie botezat în apă? 
           Orice persoană care crede în Isus [Hristos] ca Mântuitor personal. (Fapte 2:41) 
 
442. Care este modalitatea biblică pentru a fi botezat în apă? 
           Scufundarea în apă. (Fapte 8:38) 
 
443. În Numele Cui trebuie botezaţi creştinii? 
           În Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. (Matei 28:19) 
 
444. 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) 
 
445. ÎNTREBARE CITAT: Citaţi 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.’’ 
 
446. 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) 
 

ÎNTREBĂRI DE 30 DE PUNCTE 
 

Biblia 
 
546. ÎNTREBARE CITAT: Toată 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.’’ 

 
547. 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.) 
 
548. 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.’’ 

 
549. 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.”  

 
 
 



550. 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.” 

 
551. Care cinci cărţi ale Bibliei sunt numite “Pentateuhul”? 
          Geneza,                       Numeri,           
          Exodul,                        Deuteronom.         
           Leviticul,  
 
552. Care sunt cele douăsprezece cărţi ale istoriei Vechiului Testament? 
          Iosua,                           1 & 2 Samuel,               Ezra, 
          Judecători,                   1 & 2 Împăraţi,              Neemia,   
           Rut,                              1 & 2 Cronici,               Estera. 
 
553. Care sunt cele cinci cărţi poetice ale Vechiului Testament? 
          Iov,                              Eclesiastul,        
           Psalmii,                        Cântarea Cântărilor.    
           Proverbe,         
 
554. Care sunt cele cinci cărţi din Vechiul Testament care sunt scrise de marii profeţi? 
          Isaia,    Ezechiel,                                    
            Ieremia,   Daniel.    
           Plângerile lui Ieremia,       
 
555. Care sunt cele douăsprezece cărţi ale Vechiului Testament care sunt scrise de 
micii profeţi? 
          Osea,                            Iona,                           Ţefania,                    
          Ioel,                              Mica,                          Hagai,     
            Amos,                           Naum,                        Zaharia,       
           Obadia,                         Habacuc,                   Maleahi. 
 
556. Care sunt cele cinci cărţi ale istoriei Noului Testament? 
           Matei,                           Ioan,       
           Marcu,                          Faptele Apostolilor.   
          Luca,             
 
557. Care sunt cele treisprezece epistole scrise de Pavel? 
          Romani,   Coloseni,          
          1 & 2 Corinteni,  1 & 2 Tesaloniceni,     
           Galateni,   1 & 2 Timotei,     
          Efeseni,   Tit,         
          Filipeni,   Filimon. 
 
558. Care sunt cele opt epistole generale? 
           Evrei,                             1, 2, & 3 Ioan,        
          Iacov,                             Iuda.      
          1 & 2 Petru,                
 
 



559. Care sunt cele cinci cărţi ale Noului Testament scrise de Ioan? 
          Evanghelia după Ioan, 
          1, 2 & 3 Ioan, 
          Apocalipsa. 
 

Termeni teologici 
 
560. ÎNTREBARE CITAT: Ce definiţie 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.’’ 
 

Botezul în apă și Cina Domnului 
 
561. 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) 
 


