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Picurul din faguri 
 
 
 
 
Teste concepute de Szekely Carol pe baza celor 27 de cărți ale Noului 
Testament, lăsat ucenicilor de Domnul nostru Isus Hristos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motto: 
”Frica de Domnul este curată, și ține în vecie; 
Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt 

drepte./ Ele sunt mai de preț decât aurul, 
decât mult aur curat; sunt mai dulci decât 

mierea, decât picurul din faguri.” 
(Psalmul 19:10) 
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Cuvânt înainte 
 
Duhul Sfânt ne avertizează prin profetul Osea: ” Poporul meu piere din lipsă de 
cunoștințe” (Osea 4:6) Această remarcă se referă la cunoașterea lui Dumnezeu și la 
învățăturilor regăsite în Scripturi (2 Tes.1:6-8) 
Într-adevăr, singura posibilitate de a ieși din labirintul ideilor și concepțiilor rătăcitoare 
ale acestei lumi,care afundă progresiv omenirea în pierzare, se zărește în îmbrățișarea 
învățăturilor evanghelice, mult disprețuite de anumite cercuri intelectuale. 
Dacă studiul textelor biblice ne scapă de lanțurile înțelepciunii lumești, el nu se dovedește 
mai puțin folositor nici în detectarea și înlăturarea conceptelor și principiilor false ce se 
furișaseră de-a lungul secolelor în diferitele confesiuni creștine.  Ateii, adepții religiilor 
lumești și creștinii formali au deopotrivă concepții ce contrazic Scripturile, care, odată 
puse în aplicare, îndepărtează pe mulți de voia și de cunoașterea Dumnului. 
Setul de teste pe care le punem acum la dispoziția publicului cititor n-are numai menirea 
de a stimula citirea Noului Testament, ci  și aceea de a fixa pe cărți  învațăturile lui 
Hristos și ale apostolilor săi, puse în contrast cu învățăturile lipsite de baze bibice, ce se 
vehiculează în lume și în mai multe cumunități clasificate drept creștine. 
Testele de față ating punctele esențiale ale doctrinei creștine. Ele constau din întrebări, la 
care adesea se sugerează  răspunsuri divergente, astfel ca mai multe categorii de oameni 
să-și poată alege un răspuns după inima lor. Între paranteze se indică răspunsul corect, cel 
biblic, regăsit într-un loc anume din cartea studiată. 
De exemplu, am putea pune următoarea întrebare pe marginea Evangheliei după Matei: 
”Cine dă pace sufletului nostru în această lume dominată de stres? (11:28,29) 
a) Consilerul psiholog. b) Poliția cumunitară. C) Isus-Hristos. Potrivit indicației dintre 
paranteze, răspunsul cel bun se găsește detaliat în capitolul 11, versetele 28, 29 din 
Evangelia după Matei. 
Nu se acordă puncte decât pentru răspunsurile conforme cu Noul Testament. Media 
tuturor notelor obținute din acest set de teste are valoare revelatoare pentru identitatea 
spirituală a fiecăruia dintre cititori. O medie mai mică decât 5 (cinci) arată că 
suntem străini de creștinism, o medie între 5 (cinci) și 7,99 (șapte 99) ne dă dreptul să ne 
considerăm versați în creștinism, iar o medie de 8(opt), 9 (nouă) sau de 10(zece) dă voie 
la propovăduirea Cuvântului ”la timp și nelatimp”(cf.2 Timotei 4:1,2) 
Prezenta lucrare nu poate înlocui frecventarea unei școli biblice, unde se pregătesc 
predicatori, dar poate fi un auxiliar prețios în mâinile celor chemați la slujba de 
evanghelist. Însă nici școală biblică nu-i deajuns ca predicatorul să poarte cu sine 
mireasma bună a lui Hristos. Un predicator autentic renunță la sine însuși, își ia zilnic 
crucea și-l urmează pe Învățătorul lui, ducând o viață hristică. (cf.Gal.2:20) Cuvântul nu 
este decât o lumină pe cărarea vieții veșnice, umblarea pe această cărare,luminată de 
Evanghelie, ne face adevărați ucenici ai lui Hristos. 
În final, este potrivit să redăm un verset biblic care subliniază că propovăduirea 
Cuvântului nu este totul: ”Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste 
porunci, și va învăța pe oameni așa, va fi chemat mic în Împărăția Cerurilor, dar cine le 
va păzi și va învăța și pe alții să le păzească, va fi mare în Împărăți Cerurilor”. (Matei 
5:19) 
Luduș, 29 ianuarie 2010                                                    Székely Carol 
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Test cu privire la Evanghelia după Matei 
 
1)Îngerul care i s-a arătat lui Iosif l-a anunțat pe acesta că logodnica sa,fecioara Maria, 
avea să nască un fiu de la Duhul Sfânt (1:20,21) Care profet vestise cu mult timp înainte 
că fecioara va naște un fiu cu numele de Emanuel? (Isaia 7:14) A.Iona. B. Mica. C.Isaia. 
2) Cu ocazia botezului Domnului, cine a mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu? 
(3:17)  A.Preotul cel mare. B.Însuși Tatăl din Ceruri. C.Ioan Botezătorul. 
3) Mărturisind despre Isus, Ioan Botezătorul  a arătat că acesta :A.va boteza cu Duhul 
Sfânt, B.va desființa Legea lui Moise, C.va instaura epoca icoanelor. (3:11) 
4.Asupra cui se extinde dragostea propovăduită de Hristos? (5:44) 
A. Asupra familiei. B.Asupra poporului propriu. C. Asupra vrăjmașilor și prigonitorilor. 
5.Cine sunt fericiți din perspectiva lui Hristos? (5:1-12) 
A. Cei cu averi colosale. B. Cei blânzi, milostivi și întristați. C.Cei cu fală. 
6. Îngrijorările se leagă de nevoile acestei lumi materiale. Dar ele nu pot adăuga nici 
măcar un cot la înălțimea noastră. De aceea, Isus ne fixează prioritatea priorităților, care 
este: A.să căutăm Împărăția lui Dumnezeu și neprhănirea lui, B.să ne alegem bine 
conducătorii politici, C.să răspândim horoscoape prin toate mijloacele mass-media. (6:33) 
7.Legat de relațiile noastre cu semenii, Isus fundamentează un principiu mereu actual: 
A.să facem altora exact cum ne-au făcut și ei, bine pentru bine și rău pentru rău, B.să 
răsplătim binele cu rău , C. să facem altora numai ceea ce ne-ar plăcea să ne facă ei. 
(7:12) 
8.Firea adamică contrazice voia lui Dumnezeu. În Împărăția lui Dumnezeu vor intra: A. 
cei ce-și împlinesc propria voie, B.cei ce împlinesc voia lui Dumnezeu, fixată prin 
Cuvânt, C.cei ce îmbrățișează religiile orientale. (7:21) 
9.Domnul ne învață să nu punem un petec de postav nou la o haină veche și să nu punem 
vin nou în burdufuri vechi. (9:16,17) Aici el ne avertizează că: A. amestecul dintre 
princiipile Legii și principiile Harului aduce numai stricăciuni, B. nu-i bine să ne 
amestecăm cu evreii, C. viticultorii au nevoie de modernizare. (Romani 10:4) 
10.În vreme de prigoană, creștinii se înfățișează în fața instanșei de judecată. Cum ne 
putem descurca în fața judecătorilor? (10:19) 
A.Căutând protecție la mai marii zilei. B.Întocmind un discurs de apărare. C.Așteptând 
sugestia DuhuluiSfânt. 
11.Când un creștin botezat la maturitate în moartea și învierea Domnului poate să-și 
piardă vrednicia de ucenic al lui Hristos? (10:38) 
A.Când neglijează citirea Scripturii. B.Când ia în van Numele Domnului. C.Când renunță 
la purtarea crucii. 
12.Jugul care dă odihnă sufletului omenesc este: A.o cruce spirituală aidoma aceleia pe 
care o purta Domnul după botezul său în apă, B. este o cruce materială purtată pe sân, C. 
este o prigonire, o boală, o dificultate oarecare. (11:28,29) 
13.În zilele noastre auzim pe stradă multe cuvinte ușuratice, vulgare și murdare. În 
concepția Domnului Isus, aceste cuvinte nefolositoare: A. nu se vor lua în considerarea în 
ziua judecății, B.se vor întoarce împotriva celor ce le vor fi rostit, C.sunt semne ale 
sfârșitului. (12:36) 
14. Humanitatea lui Hristos, în care se poticniseră mulți, se concretiza în: A.frați și surori 
trupești, B. în veri și verișoare, C.în foame și sete. (13:55) 



 4

15.Umblarea pe apă a lui Isus i-a convins pe ucenici că: A.el este Fiul lui Dumnezeu, 
B.că poate înfăptui minuni, C. că uneori el poate părea o nălucă. (14:33) 
16. Ce spurcă pe om? (15:18-20) A.Mâncările socotite ca necurate. B.Gândurile de 
preacurvie, de hoție și de minciună,îmbrăcate în cuvinte. C.Lipsa igienei. 
17.Când Isus și-a întrebat ucenicii de propria sa identitate, Petru i-a răspuns:”Tu ești 
Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu!” (16:16) Cine i-a descoperit această taină? 
A. Mama Domnului. B. Carnea și sângele. C. Tatăl din Ceruri. (16:17) 
18.Ce ne poate scoate din tagma ucenicilor? A.Renunțarea la cruce. B.Lipsa studiilor 
teologice. C.Lepădarea hainelor preoțești. (16:24) 
19.Pe muntele schimbării la față s-a auzit un glas ceresc identificându-l pe Isus, urmat de 
un îndemn adresat ucenicilor (17:1-5). Tatăl i-a îndemnat pe ucenici: A.să asculte de Isus 
precum ascultă de Moise și de profeți. B.să asculte mai degrabă de Isus decât de Moise și 
de profeți, C.să se țină numai de Moise și de profeți. 
20.Unde se prezintă Domnul Isus? (18:20) A.Unde se adună doi sau trei în Numele Lui. 
B. În case de rugăciune. C.În temple pline de picturi și de sculpturi. 
21.Oamenii se rătăcesc pentru că nu cunosc Scriptuile și: A. nici Constituția țării, B. nici 
puterea lui Dumnezeu, C. nici istoria creștinismului. (22:29) 
22.Ce atitudine se așteaptă din partea cărturarilor, când ei asistă la convertirea vameșilor 
și a curvelor? (21:32) A.Să-i ponegrească pe aceștia. B.Să se căiască și să creadă. C.Să 
adopte o atitudine de indolență. 
23.Cine cunoaște ziua revenirii lui Isus? (24:36) A.Îngerii cei sfinți. B. Fiul. C. Tatăl. 
24.Cui îi  crește credința? A.Aceluia care se folosește de ea. B.Aceluia care umblă în 
vedere. C. Aceluia care cere mai multă credință. (25:29) 
25.După răstignirea și învierea sa, Domnul și-a însărcinat ucenicii să vestească 
Evanghelia și să boteze pe cei ce cred, făcând astfel din toate neamurile:A.ucenici, 
B.creștini, C.simpli enoriași. (28:18-20) 
Se acordă patru puncte pentru fiecare răspuns aflat în concordanță cu versetele indicate 
între paranteze. În total, se pot obține 100 puncte.Pentru aflarea notei, punctajul obținut 
se împarte cu 10. 
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Test privitor la Evanghelia după Marcu 
 
1.Începându-și lucrarea misionară pe Pământ, Isus s-a adresat maselor în 

următorii termeni: A.Să mâncăm și să bem că mâine vom muri. B.Binecuvântat să fie 
omul care se încrede în Domnul, și a cărui nădejde este Domnul! C. Pocăiți-vă, și credeți 
în Evaghelie. (1:15) 
2.Domnul Isus cheamă la pocăință :A. pe cei neprihăniți, B.pe cei păcătoși, C. pe israeliți. 
(2:17) 
3.Pentru a fi purificat de lepra sa, leprosul s-a adesat astfel Domnului:A.Dacă vrei, poți să 
mă curățești. B.Ajută necredinței mele. C.Suferința mă purifcă. (1:40) 
4.Duhurile necurate, când îl vedeau pe Hristos, A. se prefăceau că nu-l cunosc, B.i se 
împotriveau, C.îl dădeau în vileag. (3:11) 
5.Rudele lui Isus :A.se încredeau în el, B.îl calificau drept ieșit din minți, C.nu credeau în 
el. (3:21) 
6.Cine sunt adevărații frați ai lui Isus? (3:35) A.Cei ce fac voia Tatălui, B. Frații săi 
trupești, C. Ucenicii aleși de el. 
7.În ce situație creștinii dau dovadă de lipsă de credință? (4:40) A. Când sunt cuprinși de 
frică. B.Când apelează la ajutorul oamenilor. C.Când fumează. 
8.Cui se datorează vindecarea femeii cu scurgere de sânge? (5:34) A.Domnului Isus. 
B.Credinței sale personale. C.Medicilor. 
9. Primind veștea despre moartea fiicei lui Iair, Isus s-a adresat acestuia prin următoarele 
cuvinte: A. Nu mai plânge. B.Totul este posibil pentru cel ce crede. C.Nu te teme, crede 
numai. (5:36) 
10.La prima înmulțire a pâinilor,Domnul avea la dispoziție:A.patru pești și câteva pâini, 
B.doi pești și cinci pâini, C.șapte pești și zece pâini. (6:38) 
11.Femeii sirofeniciene i s-a aprobat cererea: A.pentru că a strigat după Domnul, 
B.pentru că a insistat pe lângă Isus, C. pentru că străruința sa era însoțită de smerenie. 
(7:27,28) 
12. Prin expresia ”aluatul farzeilor” se înțelege: A.învățătura farizeilor, B. fățărnicia 
farizeilor, C. orgoliul farizeilor. (8:15; Matei 16:12) 
13.La ce reacție ne putem aștepta din partea Domnului Isus, dacă ne rușinăm de el și de 
învțăturile lui? (8:39) A. Va arăta înțelegere față de această slăbiciune. B. Se va rușina și 
el de noi când va veni cu slavă cerească, C.Își va retrage protecția de la noi. 
14.Coborând de pe munte, Isus este întâmpinat de un om însoțit de un copil bântuit de 
demoni. Pentru a-i însufla încredere, Domnul i-a spus:A.Pentru ce te-ai îndoit, puțin 
credinciosule! B.Indrăznește, fiule! C.Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede! 
(9:23) 
15.Prin căsătorie, bărbatul și femeia :A.devin parteneri . B.devin concubini, C. devin un 
singur trup. (10:8,9) 
16. Cum trebuie să primim Împăpăția lui Dumnezeu? A.Ca un om matur. B. Ca un 
copilaș. C. Cu îndoieli și rezerve. (10:15) 
17.Ochii credinciosului ce se roagă văd: A. bogțăiile și distracțiile acestei lumi, 
B.pricinile de îngrijorare, C. lucrul cerut în rugăciune. (11:24) 
18.În epoca deschisă de  învierea morților, oamenii: A. se vor însura și se vor mărita, B. 
vor fi ca îngerii, C.își vor aduna mari bogății de pietre prețioase (12:25) 
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19. Chemat în fața sinedriului, Isus a fost interogat asupra identității sale și asupra 
învățăturilor lui. Cum a răspuns el la întrebarea: Ești tu Hristosul,Fiul Celui 
Binecuvântat? A. Da, sunt. B. Nu sunt. C.Dacă v-o spun, nu mă veți crede.. (14:61,62) 
20. După învierea sa, Ius s-a arătat mai întâi Mariei Magdalenei, din care scosese șapte 
draci. Când s-a arătat celor unsprezece, le- dat sarcina de a propovădui Evanghelia și de a 
boteza pe cei ce vor crede, ca să fie mântuiți. Apoi le-a înșirat semnele care însoțesc pe 
cei ce cred. Potrivit lui, cei ce cred : A.tăgăduiesc lumea duhurilor, B.scot draci în numele 
lui Isus, C.se împotrivesc minunilor. (16:17,18) 
Se acordă cinci puncte pentru fiecare răspuns evanghelic. Astfel se obține un total de o 
sută de puncte. Punctajul realizat se împarte cu zece, pentru aflarea notei. 
 
 
 

Test asupra conoștințelor din Evanghelia după Luca 
 

1.Potrivit îngerului Gavril, Ioan, fiul preotului Zaharia, avea să se nască: A.ca să 
trăiască retras în pustia Iudeii, B. să mustre pe farizei și pe saduchei , C. să întoarcă pe 
Israeliți la Domnul, Dumnezeul lor. (1:16) 
2.Când i s-a vestit Mariei că va naște un fiu de la Duhul Sfânt, ea :A.a contestat această 
veste, B.a acceptat cu umilință buna vestire a îngerului, C.n-a dat nicio importanță 
mesajului transmis de Gavril. (1:38) 
3. Afară de Maria, încă două persoane  au fos anunțate de nașterea lui Isus: Simeon și 
Ana, fata lui Fanuel. Ce fel de viață ducea aceasta din urmă? A.Zi și noapte slujea 
Domnului cu post și cu rugăciuni, B.Se ducea la templu o dată pe săptămână, C.plătea pe 
alții ca să se roage pentru ea. (2:36,37) 
4. La botezul Domnului Isus, la vârsta de 30 ani, din Cer s-a auzit un glas:”Tu ești Fiul 
meu preaiubit:în tine îmi găsesc toată plăcerea mea”. (3:22) Această preferință a Tatălui 
se explică: A.prin natura cerească a Fiului, B.prin frumsețea lui Isus, C prin faptul că Isus 
a dat dovadă de ascultare față de planul Tatălui. (Matei 3:15) 
5.Izbânda lui Isus în lupta cu ispititorul se datorează: A.curajului cu care a abordat lupta, 
B.versetelor biblice folosite în lupta spirituală, C.puterii sale personale. (4:1-13) 
6.Domnul Isus are puterea să ierte păcatele oamenilor:A.după ce aceștia au trecut în 
lumea de dincolo, B.cât timp aceștia trăiesc în trup pe Pământ, C.oricând, indiferent că 
trăim în trup sau am ieșit din trup. (5:24; 1.Ioan 1:9) 
7. După Domnul Isus, noi, ucenicii lui: A. putem deveni desăvârșiți pecum el era 
desăvârșit pe acest pământ, B.nu putem fi desăvârșiți, C.putem să ne îmbunătățim 
necurmat calea, fără să ajungem la desăvârșire (6:40) 
8.Când Isus a înviat fiul văduvei din Nain, publicul: A.cârtea împotriva acestui miracol, 
B. era cuprins de frică și slăvea pe Dumnezeu, C. nu-i acorda nicio importanță. (7:16) 
9. In pilda semănătorului, pământul simbolizează inima omului, iar sămânța, Cuvântul lui 
Dumnezeu. Căte feluri de inimi regăsim în această pildă? A.Trei feluri de inimi. B. Două 
feluri de inimi.C.Patru feluri de inimi. (8:4-8) 
10.Ce s-a întâmplat de fapt la învierea fiicei lui Iair? (8:55) A.Duhul fetei s-a întors în 
trupul ei. B.Inima fetei a reînceput să bată. C.Sângele coagulat al fetei s-a lichifiat iarăși. 
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11. Care este premiza purtării crucii hristice? (9:23) A. Mai înainte de a ne lua 
crucea,trebuie: A.să aprofundăm Scripturile, B.să ne lepădăm de noi înșine, de ”eu”-l 
nostru, C.să renunțăm la consumarea cărnii de porc. 
12. Disprețul față de un ucenic al Domnului: A.nu are nicio consecință pe plan spiritual, 
B.se poate considerea un serviciu adus Creatorului, C echivalează cu nesocotirea lui Isus 
Hristos. (10:16) 
13.Cine poate cunoaște pe Tatăl? A.Cine stăruie în studierea Bibliei. B.Cine are  o 
inteligență și o cultură deosebită. C.Cui Fiul i-l descoperă. (10:21,22) 
14. Cine este fericit în conceția Domnului Isus? A.Cine a purtat și a alăptat pe Fiul lui 
Dumnezu. B.Cine stăpânește comori cerești și comori pământești. C.Cine ascultă și 
păzește Cuvântul lui Dumnezeu. (11:28) 
15. Cărturarii și farizeii: A.nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu și împiedică și pe alții 
să intre, B. vor intra în Împărăție și-i ajută și pe alții să intre, C. Ei intră, dar nu iau cu ei 
pe enoriașii lor. (11:52,Matei5:20) 
16. Pe cine numește nebun Cuvântul lui Dumnezeu?  A. Pe cei ce adună comori 
pământești și neglijează să se îmbogățească în comori spirituale divine. B.Pe cei lipsiți de 
judecată. C. Pe bolnavii psihici. (12:21) 
17. Care este semnificația catastrofelor naturale și a plăgilor sociale? Ele se datorează 
hazardului. B. Prin ele, Dumnezeu cheamă la pocăință. C.Sunt semne ale decadenței și 
ale depravării. (13-1-5) 
18. Care dintre toate felurile de ospețe este recomandată de Isus? A.Ospățul dat săracilor, 
schilozilor, șchiopilor și orbilor. B.Cel dat rudelor apropiate. C. Cel dat în cinstea 
conductorilor de vază. (14:13,14) 
19.După moarte, bogatul nemilosiv a ajuns în chinuri groaznice: A.pentru că , fiind în 
trup, ducea o viață de lux, B. pentru că nu s-a pocăit de păcatele sale, C.pentru că arăta 
dispreț față de săraci. (16:30) 
20. Relatând cazul fiului risipitor, evanghelistul Luca precizează că fiul risipitor a ajuns 
într-o situație de criză ca îngrijitor de porci, și apoi adăugă: ”și-a venit în fire”. Ce 
semnificație are această propoziție? A.Fiul risipitor a fost cuprins de dor după tată. B.El 
s-a trezit dintr-un somn spiritual. C.El și-a recăpătat încredeea în sine. (15:14-19) 
21. Cum trebuie să se considere creștinul care împlinește poruncile lui Isus? A.Ca o 
persoană importantă în lucrarea Domului. B. Ca un rob netrebnic. C.Ca un slujitor 
oarecare. (17:10) 
22. La cea de-a doua venire a Fiului Omului, totul va fi ca în zilele lui Noe. (17:26-30) 
Care era trăsătura caracteristică a epocii lui Noe? B.Oamenii se ocupau cu ospățuri. B.Ei 
își zideau case și plantau viță de vie. C.Erau cuprinși de silnicie. (Geneza 6:11) 
23. Din pilda polilor înțelegem că: A.robul cel bun pune în negoț polul căpătat de la 
stăpânul său. B., că robul cel bun ascunde polul ce i s-a încredințat, C. că robul cel bun se 
angajează în treburile lumii acestia. (19:11-28) 
24. În noaptea arestării lui Isus, Petru  a căzut în isită și s-a lepădat de Domnul său. 
Pentru ce a permis Dumnezeu ca Petru să cadă în ispită? A.Ca, pe urmă, când se va 
întoarce la Dumnezeu, el să-și poată întări frații. B. Pentru că a adormit atunci, când 
trebuia să-l susțină pe Isus în rugăciune. B.Ca să-și piardă încrederea în sine. (22:31,32) 
25. În agonia sa, Isus s-a rugat de pe cruce pentru ucigașii săi:”Tată, iartă-i, căci nu știu 
ce fac” (23:34) În ziua învierii, a stat de vorbă cu doi ucenici care se îndreptau spre satul 
Emaus. Cu această ocazie, le-a explicat că: A.suferințele sale constituiau  condiția  
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înălțării sale nespus de mare, B.el a murit și a înviat ca să stăpânească peste cei morți și 
peste cei vii, C.Împărăția Cerurilor este în inima ucenicilor săi. (24:26) 
Fiecare răspuns exact valorează patru puncte.Se pot face în total 100 puncte. Nota se 
calculează prin împărțirea sumei obținute cu 10. 
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Test cu privire la adevărurile relevate în Evanghelia după Ioan 
 
1. Cuvântul întrupat a luat numele de: A.Ioan Botezătorul, B.Emanuel, C.Isus. (1:14) 
2. Cei ce-l primesc pe Isus în inima lor cunosc: A.multe necazuri, B. nașterea din nou, 
C.lumea invizibilă a duhurilor. (1:12) 
3. Potrivit lui Hristos, dacă cineva nu se naște din apă și din Duh: A.nu va putea intra în 
Împărăția lui Dumnezeu, B.nu poate purta numele de creștin, C.nu va fi înscris în 
registrul vreunei confesiuni creștine. (3:5) 
4..Cum se testează o credință autentică? A.Prin viața de rugăciune, B Prin milostenii. 
C.Prin ascultare față de Isus. (3:36; Matei 28:18-20) 
5. Închinătorii plăcuți Domnului: A.folosesc picturi și sculpturi când se roagă, B.se roagă 
în duh și adevăr, C.recită texte învățate pe de rost. (4:24) 
6. Dumnezeu-Tatăl dorește ca fiul său să fie cinstit:A. ca El însuși, B.ca un înger, C.ca un 
profet. (5:22,23) 
7. Cine poate veni la Isus, Mântuitorul celor ce cred? A.Cine își dă toată silința. B. Cine 
este atras de Tatăl. C.Cine apelează la intervenția Maicii Domnului. (6:44) 
8. Cine poate înțelege dacă învățăturile lui Isus sunt de la Dumnezeu? A.Cine este doctor 
în teologie. B.Cine are dorința să facă voia lui Dumnezeu. C Cine prigonește pe cei ce se 
rătăcesc. (7:17) 
9. Domnul Isus n-a fost părăsit de Tatăl pentru că: A.era născut din Duhul Sfânt, B.se 
ruga neîncetat, C.făcea totdeauna ceea ce era plăcut înaintea Tatălui. (8:29) 
10. Orbul din naștere, care a fost tămăduit de Hristos, a precizat că :A.Dumnezeu ascultă 
rugăciunea celor  ce fac voia sa, B.Dumnezeu ascultă pe preoții cei mari și pe cărturari , 
C.ascultă pe toți oamenii, indiferent de viața pe care o duc. (9:31) 
11. Biblia conține multe mărturisiri despre divinitatea lui Hristos. Isus ne atrage atenția 
asupra: A. mărturisirilor unor oameni ca Simeon, Petru și Ioan Botezătorul, B. 
mărturisirilor unor duhuri pe care le alungase din oameni, C. lucrărilor miraculoase, 
săvârșite în favoarea oamenilor. (10:25) 
12. În capitolul 11, Luca relatează învierea lui Lazăr. Cu această ocazie, Dumnezeu și-a 
manifestat: A.slava, B.îndurarea, C.puterea. (11:38-40) 
13. Cu ce se va alege cel ce-și iubește viața în lumea aceasta? A.Cu multe satisfacții 
sufletești și trupești. B.Cu pierderea vieții veșnice. C.Cu mulți prieteni. (12:25) 
14. După ce semn se pot recunoaște ucenicii lu Isus? A. Ei se iubesc între ei cu o dragoste 
hristică. B.Țin la respectarea zilei de sâmbătă. C.Operează minuni. (13:34,35) 
15. Cine iubesște într-adevăr pe Domnul Isus? A. Cine frecventează regulat slujbele 
religioase. B.Cine dă milostenie. C.Cine cunoaște și aplică zilnic învățăturile Lui. (14:21) 
16. Isus a fost urât de lume. La fel sunt și astăzi ucenicii Lui. Cum se explică ura lumii 
față de Casa lui Dumnezeu? A. Isus și ucenicii lui mărturisesc despre păcatele lumii. 
B.Lumea nu-l cunoaște pe Dumnezeu. C.Lumea nu poate primi Evanghelia. (15:21) 
17. Ce este viața veșnică? A.Este viața de pioșenie. B.O viață aspră față de poftele 
trupului și ale ochiului. C.Cunoașterea Tatălui și a Fiului, dovedită prin fapte de sfințenie 
și de pace. (17:3; Evrei 12:14) 
18. Vorbind de Duhul promis de Tatăl, Hristos anunță că Duhul Sfînt ne va călăuzi în tot 
adevărul Cuvîntului.(16:13) Duhul se poate recunoaște prin faptul că:A. proslăvește o 
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anumită confesiune creștină, B.proslăvește pe Hristos, C. proslăvește pe martirii 
credinței. (16:14) 
19. În fața lui Pilat, Isus recunoaște că a venit în labirintul religiilor acestei lumi ca să 
mărturisească despre adevăr. Făcînd această declarație, Isus s-a gândit la:A..Tatăl, B. la 
Sine,C. la Cuvântul sfânt. (18:37). 
20. Arătând-se Mariei, în ziua învierii sale, Isus i-a încredințat un mesaj :”Du-te la frații  
mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la 
Dumnezeul vostru.”(20:17) De unde vine acest drept al ucenicilor să-l numească pe 
Dumnezeu Tată? A. Acest drept o aveau ca creaturi zidite după înfîțișarea Creatorului. B. 
Acest drept au căpătat-o prin jertfa și învierea Învățătorului lor. C.Acest drept o aveau din 
momentul în care au rostit rugăciunea ”Tatăl nostru”. (20:17) 

Fiecare răspuns corect valorează 5 puncte. Totalul realizat se va împărți cu 10. 
 
 
 

Test cu privire la Faptele Apostolilor 
 
1. La patruzeci de zile după  învierea sa, Domnul Isus s-a înălțat la Cer. Cu acest prilej, el 
a făcut o promisiune legat de coborârea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt s-a dat 
ucenicilor: A. ca ei să poată înfăptui minuni de dragul minunilor, B.ca să iasă victoroși în 
certurile de cuvinte, C.ca să mărturisească până la marginile Pămâtului despre învierea 
Domnului Isus (1:8) 
2. Când Duhul s-a coborât asupra ucenicilor: A. ei n-au avut nicio manifestare specifică, 
B. ei au vorbit în limbi diferite, C. ei au vorbit o singură limbă. (2:4) 
3. Făgăduința Duhului Sfânt: A.a fost valabilă numai pentru  ucenicii din primul secol 
după Hristos, B. este valabilă și astăzi, C.a ținut trei secole. (2:39) 
4. Ologul din naștere a căpătat tămăduire: A.prin credița în Numele lui Isus, B. prin 
puterea apostolilor Ioan și Petru, C. prin cucernicia acestora.(3:16; 4:10) 
5. Dumnezeu dă Duhul Sfânt:A,celor ce ignoră darul Duhului, B. celor ce ascultă de El, 
C. pruncilor ce nu pot încă vorbi. (5:32) 
6. Mântuirea sufletului se dă: A.în Numele Domnului Isus, B. în numele sfinților martiri, 
C. în numele mai multor dumnezei ce se cheamă sub cer. (4:12) 
7. Când diaconul Ștefan a fost omorât cu pietre, el a văzut Cerul deschis și pe: A. Moise, 
B.pe Ilie profetul, C.pe Isus Hristos, la dreapta Tatălui. (7:56) 
8. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, apare un mag convertit cu numele de Simon. De la 
el se trag termenii de simonism și simoniac. Un simoniac este : A. un vrăjitor furișat 
printre creștini, B. un creștin carierst, C.un creștin care încearcă să cumpere darurile 
spirituale cu bani. (8:18,19) 
9. Paul din Tars s-a pocăit în momentul când l-a întâlnit pe Hristos în apropierea orașului 
Damasc. După ce ne dăm seama de convertirea lui?  A. El a renunțat la propria voie ca să 
poată înfăptui voia lui Hristos. B.El a căzut la pământ.C.El și-a pierdut vederea. (9:1-6) 
10. Sutașul Corneliu era un om temător de Dumnezeu, se ruga totdeauna și dădea 
milostenii norodului. El când și-a primit mîntuirea? A.Înainte de a fi auzit Evanhelia din 
gura lui Petru. B.Când a primit mesajul transmis de Petru. C.Când, primind vestea cea 
bună, a fost botezat. (10:34-48; Marc 16:16) 
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11. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de ”creștin”: A. în Antiohia, B.în 
Ierusalim, C. în Atena. (11:26) 
12. De ce îngerul Domnului l-a lovit pe Irod cu o moarte groaznică? A.Pentru că l-a 
omorât pe Iacov. B.Pentru păcatele strămoșilor săi. C.Pentru că nu dădea slavă lui 
Dumnezeu, când a fost lăudat de norod. (12:22,23) 
13. Cu ce a fost pedepsit vrăjitorul Elima pentru că s-a opus răspândirii Evangheliei? A. 
Cu surzenie. B. Cu pierderea vocii. C. Cu pierderea vederii. (13:10,11) 
14. Asistând la o minune de vindecare, locuitorii din cetatea Listra, au decis să aducă o 
jertfă lui Pavel și lui Barnaba. Aceștia din urmă: A. au primit cu plăcere jertfa, B au râs 
de citadini, C. și-au rupt hainele de necaz. (14:14,15) 
15. La sinodul bătrânilor din Ierusalim, s-a hotărât ca neamurile ce se întorc la Dumnezeu 
prin jertfa Domnului Isus: A. să se taie împrejur, B. să țină sâmbăta și să respecte 
restricțiile alimentare, C.să se ferească numai de jerfele idolești, de dobitoacele  
sugrumate, de sânge și de curvie. (15:29) 
16. Eliberând o slujnică de un duh de ghicire, Pavel și Sila au ajuns în temniță la Filipi. 
După miezul nopții, s-au deschis ușile închisorii și au căzut lanțurile deținuților: A pentru 
că Pavel și Sila s-au bocit din pricina biciurilor îndurate, B. ei au cântat laudele 
Domnului, C.ei au adormit în liniște cu picioarele în butuci. (16:25,26) 
17. Care este dovada faptului că Domnul Isus a fost rânduit ca judecător al întregii lumi? 
A.El s-a născut din fecioară. B.El a înviat din morți. C.El era din seminția regelui David. 
(17:30,31) 
18. Văzând miracolele săvârșite de Pavel în Efes, mulți vrăjitori s-au convertit la 
Dumnezeu, arzîndu-și în  public cărțile  de vrăjitorie în valoare de:A. zece mii de arginți, 
B. douăzeci de mii de arginți, C. cincizeci de mii de arginți (19:19) 
19. În localitatea Troa, un tânăr cu numele de Eutih s-a bucurat de asistența lui Pavel. 
Acest tânăr: A.a scăpat de paralizie, B. a fost reînviat, C.a scăpat de muțenie și de 
surzenie. (20:7-12) 
20. La Milet, Pavel și-a luat rămas bun de la prezbiterii Bisericii din Efes. Cu această 
ocazie, i-a anunțat că el nu s-a temut să le vestească tot adevărul lui Dumnezeu. Prin acest 
adevăr total, el a înțeles: A.pocăința față de Tatăl și credința față de Fiul, B.Legea lui 
Moise, C.dragostea față de Dumnzeu și față de semeni. (20:20,21) 
21. La despărțire, bătrânii din Efes s-au rugat împreună cu Pavel: A.punându-se în 
genunchi, B. stând în picioare, C.aplecându-și capetele stând jos pe scaune. (20:36) 
22. Evanghelistul Filip din Cezareea avea: A.trei fete fecioare care prooroceau, B. patru 
fete fecioare care prooroceau, C. cinci fete fecioare care prooroceau. (21:9) 
23. Evanghelia propovăduită de Pavel a trezit animozițăți printre evreii legaliști, care l-au 
și prins în Ierusalim ca să-l ducă la supliciu. Ei l-au acuzat în public că: A.vorbea 
împotriva poporului, a Legii și a Templului, B.că nu se purifică după Lege, C.că se 
spurcă împrietenându-se cu neamurile. (21:28) 
24. Tagma saducheilor, care arătase o ură neâmpăcată față de Pavel, se recunoște prin 
faptul că: A.ei nu cred în înviere, nici în existența duhurilor, B.sunt fățarnici, C. 
promovează prietenia cu lumea de azi. (23:8) 
25. Înaintea împăratului Agripa, Pavel și-a precizat menirea ca apostol. Hristos l-a ales: 
A.ca să sufere pentru Numele Lui, B. să-i poarte mireasma printre neamuri, C.să întoarcă 
neamurile de la întuneric la lumină, și  de la Satana la Dumnezeu. (26:17,18) 

Fiecare răspuns bun valorează 4 puncte. Punctajul realizat se împarte cu 10. 
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Test legat de Epistola apostolului Pavel către Romani 
 
1. Chiar la început, Pavel ține să arate că Isus Hristos este:A. fiul lui David, B, 

Fiul lui Dumnezeu, C.fiul lui David în ce privește trupul și Fiul lui Dumnezeu în ce 
privește Duhul Sfințeniei, dovedit prin invierea din morți. (1:3,4) 

2. Pavel îi slujea lui Dumnezeu: A.cu sufletul lui, B. în duhul său, C.cu trupul său. 
(1:9) 

3. Vorbind despre Evanhelia lui Hristos, Pavel remarcă faptul că: A. în ea se 
descoperă o neprihănire ce se capătă prin credință, B. el se rușinează de ea, C.ea se 
aseamănă cu orice carte concepută de un înțelept oarecare. (1:16,17) 

4. Dumnezeu i-a lăsat pe oameni pradă necurăției și poftelor inimii lor necurate: 
A. pentru că ei s-au născut în păcat, B.pentru că s-au îchinat făpturii în locul Făcătorului, 
C. pentru că s-au fălit că sunt înțelepți. (1:22:25) 

5. Care iudeu își scoate lauda de la Dumezeu, nu de la oameni? A.Care a trecut 
prin tăierea împrejur al inimii, în duh. B.Care este tăiat împrejur în carne. C. Care se 
consideră un ucenic al lui Moise. (2:28,29) 

6. Toți oamenii născuți în trupul lui Adam: A. sunt sfinți, B. sunt păcătoși, C.au o 
oarecare slavă divină. (3:23) 

7. Pavel precizează că Legea vorbește celor ce sunt sub Lege, scopul poruncilor 
fiind :A. dezrădăcinarea păcatelor din viața omului, B.urcarea pe treptele sfințeniei, C. 
astuparea gurii oamenilor  și constatarea vinovăției întregii lumi. (3:19) 

8. Dumnezeu socotește drept neprihăniți: A.pe cei botezați mai înainte să fi auzit 
Evanghelia, B.pe cei ce au auzit și au primit mesajul  Evangheliei, C.pe cei ce cred în 
existența unui Dumnezeu creator fără să acorde vreo importață lui Hristos. (3:28; 
10:9,10) 

9. Avraam, tatăl credincioșilor biblici, s-a încrezut: A.în Dumnezeu care înviază 
morții, B, în Dumnezeu care poartă de grijă, C. în Dumnzeu care-și abadonează creaturile 
ca ele să se descurce de capul lor (4:17). 

10. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, oamenii, atunci: A. cînd noi 
aveam manifestări de vrăjmășie față de El, B. cînd am început să-i căutăm fața, C.când 
am întrat în Noul Legământ. (5:8-10) 

11. Convertiții la Dumnezeu prin credința în jertfa și învierea lui Isus se botează: 
A. ca să fie înscriși în registul unui cult creștin, B.ca să-și însușească simbololic moartea 
și învierea Domnului, C.ca să se spele de păcate. (6:4, Coloseni 2:11,12) 

12. Botezul la vărstă conștientă: A. dotează pe catecumen cu o cruce spirituală ce-
l ajută să se considere mort față de orice stimul al păcatelor, B.înlesnește alegerea unei 
confesiuni după plac, C.se dovedește a fi un motiv de blamă pentru lume. (6:11) 

13. Respectarea Legii prin forțele și capacitățile proprii oferă motive de orgoliu 
religios. Oricine dorește să rămâne sub Legea lui Moise este avertizat că: A.se înjugă la o 
povoară insuportabilă, B. nu va avea cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu, C. rămâne 
sub stăpânirea păcatului. (6:14) 
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14. Cei ce sunt sub Lege sunt în robia păcatului, iar cei ce sunt sub Har sunt în 
robia lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea, iar cei ce s-au dat robi ai lui 
Dumnezeu, dăruindu-se lui Isus, au ca rod sfințirea și ca sfîrșit: A. o fericire de o mie de 
ani într-un Canaan pământean, B.viața veșnică, C.necazul cel mare. (6:20-23) 

15. Care este rodul interacțiunii între Lege și firea pământească? A.Legea ațâță 
patimile păcatelor din fire, aducând roade pentru moarte. B. Legea liniștește patimile 
păcatelor din trup, aducînd izbăvire de păcat. C.Legea lucrează sfințire în fire. (7:4-6) 

16. Care este explicația faptului că omul nu poate realiza binele pe care-l dorește, 
ci răul pe care nu-l dorește? A. Nu are voință fermă. B.Îl trage înapoi anturajul, C. 
Păcatul locuiește în el, în cortul trupul lui. (7:20) 

17. Cine ne poate salva de legea păcatului și a morții ce sălășluiește în mădularele 
creștinilor? A. Păzirea Legii Mosaice. B. Un pastor vestit pentru sfințenia sa. C.Legea 
Duhului de viață în Hristos. (8:2) 

18. Un creștin poate umbla după lucrurile firii sau după lucrurile duhului hristic, 
numit și omul interior. Înainte de convertire nu puteam să nu păcătuim, după convertire 
putem evita păcatul, umblând în duh și ascultând de îndrumările Duhului Sfânt. Poate 
exista vreo osândire pentru cei călăuziși de Duhul? A. Da, atunci când nu respectă ziua a 
șaptea. B. Da, când nu cheamă numele de Iehova. C. Nu există nicio osândire. (8:1-7) 

19. Care dintre creștini sunt călăuziți de Duhul? A.Cei ce fac să moară faptele 
trupului. B. Cei puși în fruntea Bisericii. C. Cei nebăgați în seamă. (8:12-14; Gal.5:19-21) 

20. De cine atârnă mântuirea unui suflet? A. De persoana care dă năvală. B. De 
cei ce mijlocesc pentru acel suflet. C. De Dumnezeu care are milă. (9:15,16) 

21. Credința salvatoare de suflet :A. se moștenește de la strămoși, B.se naște în 
inimă la auzirea Cuvântului. C.Este o abstracție intelectuală cu sediul în minte. (10-17) 

22. Neascultarea de Cuvântul sfânt se numește păcat. Cine a închis pe oamenii în 
neascultare față de Dumnezeu? A.Dumnezeu. B. Satan. C.Omul s-a dat singur rob 
păcatului. (11:32) 

23. Cei ce se întorc la Dumnezeu prin pocăință și prin credină: A.nu înregistrează 
nicio schimbare în funcționarea minții, B. au mintea înnoită, C.se îmbracă mai cuviincios 
după convertire. (12:2) 

24. Dacă spunem sau facem ceva fără convingere personală: A. nu contează în 
viața spirituală creștină, B.poate să ne aducă un benefiiu, C. este păcat.(14:23) 

25. Prin vestirea Evangheliei lui Hristos,Dumnezeu-Tatăl urmărește: A. să alunge 
întunericul religiilor de origine pământeană, B.să asigure opulență și autoritate slujitorilor 
Bisericii, C.să aducă neamurile la ascultare de Cuvântul Lui. (15:18) 

Fiecare răspuns care se conformează versetelor puse între paranteze valorează 
patru puncte. Pentru aflarea notei punctajul realizat se împarte cu zece. 

 
 
 

Test referitor la Întâia Epistolă către Corinteni 
 

1. Cine va întări pînă la sfârșit pe creștini astfel, încât să fie fără vină în ziua venirii 
Domnului nostru Isus Hristos? A.Pastorul adunării. B Maica Domnului. C. Dumnezeu-
însuși. (1:8) 
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2. Întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui 
Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși: A.prin mijlocirea 
sfinților martiri, B.prin pustnici și prin călugări, C. prin nebunia propăvăduirii crucii. 
(1:21) 
3. Propăvăduirea crucii, pentru iudei este o pricină de poticnire, pentru neamuri este o 
nebunie, însă, pentru cei chemați, ea este: A.o învățătură de bază a Evangheliei, B.puterea 
și înțelepciunea lui Dumnezeu, C.subiectul preferat la Paști. (1:23,24) 
4. Pe cine a ales Dumnezeu ca cetățeni ai Împărăției veșnice? A.Pe cei disprețuiți din 
lume, B.pe înțelepții lumii, C.pe cei de neam nobil. (1:26-28) 
5. După ce se recunoaște o predică apostolică? A.După o vorbire înduplecătoare a 
înțelepciunii. B.După un discurs erudit, presărat cu citate lumești, C.După manifesarea 
evidentă a Duhului și a puterii. (2:4,5) 
6. Cine cunoaște lucrurile lui Dumnezeu? A.Îngerii cei sfinți. B. Duhul lui Dumnezeu, C 
Experții în Scripturi. (2:11) 
7. Ce afirmă Pavel despre temelia creștinismului? A.Temelia este apostolul Petru. B. 
Temelia este episcopul din Roma. C. Temelia este Hristos. (3:10,11) 
8. Trupul creștinului este templul Duhului Sfânt. Ce se întîmplă cu  cel ce nimicește acest 
templu? A.Va fi nimicit de Dumnezeu. B.Nu va păți nimic. C.Se va înstrăina de 
creștinism. (3:16,17) 
9. După Pavel, Împărăția lui Dmnezeu stă: A. în vorbe, B. în putere, C. în mâncare și 
băutură. (4:20) 
10. Ce este de făcut cu cei ce păcătuiesc în mod scandalos sub ochii întregii lumi? A. 
Trebuie dați afară din adunare. B.Să nu-i băgăm în seamă. C. Să-i mustrăm din timp în 
timp în fața întregii adunări. (5:13) 
11. Când un frate este păgubit de un alt frate, ce este de făcut? A.Cel păgubit trebuie să 
rabde paguba. B.Cazul trebuie judecat de niște frați în credință. C.Cel păgubit trebuie să 
apeleze la judecătorie. (6:1-7) 
12 Există anumite amusamente și preocupații prin care nu păcătuim împotriva semenilor 
noștri și, în consecință nu pot fi considerate ca păcate. Totuși, ele pot să oprească 
dezvoltrea noastră spirituală pentru că: A se dovdesc a fi preocapații gratuite, B.pun 
stăpânire pe noi, C.ne duc cu gândul spre lucrurile pieritoare. (6:12) 
13.Majoritatea păcatelor se săvârșesc în suflet, nu în trup. Totuși, după Pavel, există un 
păcat săvârșit în trup și împotriva trupului. Care este acela? A.Lăcomia. B. Curvia. C. 
Hoția. (6:18) 
14. O femeie măritată este legată de bărbatul ei:A. cât trăiește bărbatul, B. cât se înțeleg 
bine, C.cât sunt sănătoși amândoi. (7:39) 
15.Pavel se purta aspru cu trupul său, îl ținea în stăpânire: A. ca să nu fie lepădat ca 
ucenic al Domnului, B. ca să nu-și trezească firea la pofte, C. ca să nu se îngrașe. (9:27) 
16. Dumnezeu veghează necurmat și vede când ispititorul se apropie de creștini ca să-i  
ducă în păcat. Domnul :A.lasă să fim ispitiți peste puterile noastre, B. nu lasă să fim 
ispitiți peste puterile noastre, C.rareori permite excese din partea lui Satan.(10:13) 
17. Cum privește Pavel jertfele aduse idolilor? A.Sunt jertfe de mâncare care n-au nicio 
semnifcașie spirituale. B. Sunt niște jertfe aduse dracilor. C.Servesc la îngrășarea 
trupului. (10:20) 
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18. O creștină, când se roagă sau proorocește: A.trebuie să poarte pantaloni strâmți ca să i 
se vadă liniile, B.trebuie să aibă capul acoperit cu un batic, C. trebuie să fie îmbrăcată 
după ultimul răcnet al modei. (11:5,6) 
19. Ce se întâmplă atunci, când un creștin mânâncă din pâinea nedospită și bea din vinul 
nefermentat al cinei în chip nevrednic? A.Scapă de orice consecință. B. Are parte de 
somnolență spirituală și de boli, C.Aruncă ocară asupra confesiunii din care face parte și 
va fi sancționat. (11:27-32) 
20. Cum se intră în Trupul lui Isus? A.Prin naștere trupească într-o familie de creștini, 
B.Prin botezul în apă. C. Prin botezul în Duh. (12:12,13) 
21. În scopul zidirii și al apărării, Dumnezeu a rânduit în Biserică: A.preoți, diaconi și 
cântăreți la strană, B.episcopi, arhiepiscopi și mitropoliți, C.apostoli, prooroci, învățători. 
(12:28) 
22. Dragostea divină se recunoaște după faptul că cel ce o are: A. vorbește în limbi 
îngerești, B. cunoaște toate tainele, C.este îndelung răbdător și suferă totul. (13:4-7) 
23. Cine vorbește în limbi: A.vorbește publicului asculător, B.rostește cuvinte de înțeles, 
trecute prin ciurul minții, C.spune taine în duh lui Dumnezeu, neînțelese de mintea lui 
(14:2) 
24. Schimbarea Evangheliei propovăduite de Pave: A.nu împietează asupra mântuirii 
sufletului, B.zădărnicește lucrarea credinței mîntuitoare, C.contribuie la modernizarea 
Scripturilor. (15:1,2) 
25. Cum se poate califica un creștin care și-a pus nădejdea în Hristos numai pentru 
lucrurile aceastei vieți trecătoare? A Drept un înțelept. B. Drept un necredincios. C. Ca 
cel mai nenorocit dintre toți oamenii. (15:19)        . 
Se acordă patru puncte pentru fiecare răspuns scriptic. Punctajul total se împarte ce zece 
pentru aflarea notei. 
 
 
 

Test legat de Epistola a Doua a lui Pavel către Corinteni 
 
1. Belșugul din suferințele lui Hristos aduce pentru urmașii săi: A.un belșug de angoasă, 
B.un belșug de boli, C. un belșug de mângâiere. (1:5) 
2. Ce atitudine a luat Pavel când a fost apăsat în Asia, așa că nici nu mai trăgea nădejde 
de viață? A.S-a dat înapoi în lucrarea sa de apostol. B.Și-a pus încrederea în Dumnezeu 
care  înviază morții, C. A apelat la ajutorul oamenilor. (1:8,9) 
3. Creștinii luați în carul de biruință al lui Isus răspândesc pentru cei nemântuiți: A o 
mireasmă de la moarte spre moarte, B. o mireasmă de la viață spre viață, C.  mireasma lui 
Hristos. (2:14-16) 
4. Noul Legământ al Domnului nostru Isus Hristos este: A.un legământ al slovei care 
omoară, B. un legământ al Duhului care dă viață, C. un legământ al slovei și al Duhului 
în același timp. (3:5,6) 
5. La citirea Vechiului Testament, oamenii au și astăzi un văl în față, ca să nu înțeleagă 
cele citite. Acest văl este dat laoparte: A.când ne alegem un protector printre sfinți, B. 
când ascultăm prelegerile unui teolog vestit, C.când ne predăm lui Isus. (3:14) 
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6. Un ucenic cum poate să fie schimbat după chipul lui Hristos? A. Însoțându-se cu alți 
ucenici veridici, B. Privind frecvent la o icoană a Domnului, C.Privind ca într-o oglindă 
slava Domnului, descoperită de Duhul Sfânt. (3:17,18) 
7. De ce unii nu pot să vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Isus? A. Din pricina 
că umblă în întuneric. B.Pentru că dumnezeul veacului acestuia le-a orbit mintea 
necredincioasă, C. Pentru că trăiesc în dispreț și în ură. (4:3,4) 
8.Viața lui Isus se arată în trupul ucenicului său cu o condiție precisă. Care? A.Să poarte  
zilnic în trupul lui omorîrea Învățătorului. B.Să citescă  zilnic Noul Testament. C.Să 
postească în mod regulat. (4:10) 
9. Ce concluzie biblică se poate trage asupra unui om care mărturisește la timp și 
nelatimp despre Domnul Isus și despre lucările sale? A.Este un flecar. B.Are mintea 
întunecată. C.Are un duh viu de credință. (4:13; 2 Timotei 4:1,2) 
10. Ce se întâmplă cu un ucenic în momentul morții sale? A.Sufletul se duce în locuința 
morților, iar trupul se nimicește. B.Duhul se duce la Hristos împreună cu zestrea sa 
sufletească. C.Își pierde toată speranța. (5:6-9) 
11. Ce  reacție comportamentală  așteaptă Domnul Isus din partea celor mântuiți prin 
sângele lui? A.Să trăiască mai departe fiecare pentru sine-însuși. B.Să trăiască pentru 
Hristos, renunțând la sine. C.Să trăiască fiecare pentru semenii săi. (5:15) 
12. Trăirea exclusivă pentru sine este vrăjmășie față de Dumezeu, care ne poruncește să 
ne iubim semenii ca pe noi-înșine. Care dintre următoarele afimații legate de opera de 
mântuire  și de împăcare a  omenirii cu Dumnezeu stă în picioare? A.Dumnezeu era în 
Hristos împăcând lumea cu sine. B.Hristos nu avea în el pe Tatăl când și-a dat viața 
pentru oameni, dar avea o natură cerească. C.Isus era  o simplă creatură pământeană, 
neavând nimic divin în el, când a fost sacrificat pe crucea de la Golota. (5:19) 
13. Oamenii se pot întrista pentru pierderea valorilor materiale și se pot întrista pentru 
greșelile și păcatele lor comise pe parcursul vieții. Cea de-a doua poartă numele de 
întristare după voia lui Dumnezeu. Prima poarte numele de întristarea lumii. Ce aduce , 
după Pavel, întristarea după voia lui Dumnezeu? A. Moarte. B.Pocăință ce deschide calea 
mântuirii. C.Boli psihice. (7:10) 
14. Ce datorie are cel mântuit prin credință pentru a putea să-l numească pe Dumnezeu 
Tată? A. Să iasă din cercul necredincioșilor și să părăseacă lucrările Întunericului. B.Să 
înceteze să mânânce carne de porc. C.Să sfințească Sabatul, ziua a șaptea. (6:14-18) 
15. Legat de practicarea dărniciei, Pavel ne învață:A.fiecare să dea cu bucurie după cum 
hotărâse în inima lui, B.fiecare să se răzgândească și să dea mai puțin decât hotărâse în 
inima lui, C.fiecare să dea după cum hotăresc conducătorii. (9:7) 
16. În lupta spirituală împotriva minciunilor, furturilor și tâlhăriilor satanice, creștinul: 
A.recurce la arme materiale, lumești, B. folosește arme spirituale ale lui Dumnezeu, C. își 
mobilizează capacitățile psihice. (10:3-5) 
17. Pavel se temea ca nu cumva Șarpele cel vechi să amăgească adunarea din Corint. 
Această temere apostolică își păstrează și astăzi actualitatea față de orice adunare 
creștină. Pavel se temea : A. ca să nu se furișeze în adunare învățături străine, B.să nu se 
renunțe pe parcurs la unumite principii de bază ale creștinismului, C.ca gândurile 
creștinilor să nu se strice de la curăția și credincoșia față de Hristos.(11:2,3) 
18. Chiar în timpul lui Pavel s-au înmulțit apostolii legaliști, care-l concureau. Pentru a 
contracara atacul acestora, Pavel se decide să se laude: A. cu miracolele săvârșite în 
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numele Domnului, B. cu  adunările întemeiate în Asia, C. cu un om care a fost răpit în al 
treilea Cer. (12:1-5) 
19. Ce răspuns a primit Pavel, când l-a rugat pe Domnul să îndepărteze țepușul din carnea 
lui? A. Harul meu îți este de ajuns. B. Mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. 
C. M-am schimbat,  nu mai tămăduiesc pe nimeni. (12:9; Evrei 13:8) 
20. Pavel ne dă o cheie tuturora pentru a afla dacă suntem în credință. Care este această 
cheie? A. Cei care sunt în credință frecventează regulat serviciile divine. B. Un om al 
credinței nu mai ține nicio sărbătoare biblică. C.Omul de credință își dă seamă cu uimire 
că Domnul Isus trăiește în el.(13:5) 
Fiecare răspuns după Cuvîntul Domnului valorează cinci puncte. Totalul realizat se 
împarte cu zece. 
 
 
 

Test privind Epistola apostolului Pavel către Galateni 
 
1. Un ucenic al Domnului Isus, supranumit creștin, caută: A. să-și placă sieși, B. să placă 
oamenilor din jur, C. să placă lui Dumnezeu. (1:10) 
2. Evanghelia pe care o propovăduia, Pavel :A.a primit-o de la oameni, B.o avea prin 
descoperirea lui Isus Hristos, C.o datora izvodirii minții lui. (1:11,12) 
3. După primirea descoperirilor divine, Pavel:A.s-a consultat legat de ele cu Chifa și cu 
Iacov, fratele de corp al Domnului, B.s-a consultat cu toți apoștolii din Ierusalim, C.nu s-
a consultat cu niciun apostol. (1:18,19) 
4. Chifa, numit și Petru, s-a decis, în urma unei vedenii, să mânânce împreună cu 
persoanele convertite dintre neamuri, considerate ca necurate de Lege  (Fapte 10:9-16). 
Dar într-o zi, în Antiohia, fiind văzut de niște evrei sosiți din Ierusalim, el s-a ferit să 
mânânce cu neamurile. La această dovadă de fățăricie a lui Petru, Pavel: A.l-a imitat la 
rândul lui, B.l-a flatat pentru legalismul lui ortodox, C. i-a stat împotrivă în fața tutorora. 
(2:11-16) 
5. Știind că Legea cere moartea păcătosului, ce semnificație se poate atribui următoarei 
afirmații pauliene:”Căci eu prin Lege am murit față de Lege”? A.În perioada Harului, 
Legea mosaică încetează să acționeze asupra  oamenilor. B.Legea își pierde puterea 
asupra celor ce au murit pentru păcat , în apa botezului. C.Legea și-a pierdut puterea 
asupra celor ce mărturisesc pe Hristos. (2:19; Romani 6:4,23; 10:4) 
6. Sistemul Legii  nu ne poate oferi neprihănirea ce asigură dreptul de întrarea în Sala 
Tronului Ceresc, unde se intră în numele lui Hristos (Filipeni 3:4-11; Efesen 2:18). Totuși 
se semnalează eforturi de rezidire a sistemului legal de sfițire. Cum sunt calificați cei ce 
rezidesc lucrurile demolate de Har? A.Ca niște călcători de lege. B.Ca niște eroi ai 
adevărului biblic, C. Ca niște ucenici ai lui Moise. (2:18; Evrei 8:13) 
7. Dacă neprihănirea lui Dumnezeu se capătă prin Lege: A.atunci n-avem decât să ne 
ținem de Sabat și de interdicțiile alimentare, B.atunci neamurile convertite nu sunt decât 
niște prozeliți ai iudaismului, C. atunci degeaba a murit Hristos. (2:21) 
8. Cum se primește Duhul lui Hristos? A Prin faptele Legii. B.Prin auzirea credinței. 
C.Prin mijlocirea unui episcop. (3:2) 



 18

9. Toți cei ce se bizuiesc pe faptele Legii: A.scapă de blestem, B. sunt sub blestem, 
C.scapă de prigoniri. (3:10) 
10. Cine ne scapă de blestemul Legii? A. Moise. B. Robul credincios de la Brooklyn, 
C.Isus-Domnul. (3:13) 
11. Legea stabilește interdicții și recomandări pentru cei ce doresc să calce pe calea unei 
neprihăniri imperfecte . Prin Lege nimeni n-a ajuns vreodată la desăvârșire. (Evrei 7:19) 
În ciuda orizontului său acoperit de norii neîmplinirii, Legea: A.îndiguiește talazurile 
neleguirii, B.îndrumă spre Hristos, C.dotează cu fală și putere socială pe mulți adepți ai 
ei. (3:24) 
12. Noi, creștinii născuți din nou, de unde știm că Dumnezeu a trimis în inima noastră 
Duhul Fiului său? A.Că, în rugăciunile noastre, nu ne sfiim să-i zicem:„Tată!„ B. Că ne 
adresăm lui totdeauna cu apelativul:„Iehova!” C.Că-l chemăm:„Doamne!„ (4:6) 
13. Care este temerea lui Pavel legat de creștinii care păzesc zile, luni, vremi și ani? 
A. Că sunt ușor de înfluențat. B.Că, în mintea lor, Harul se amesecă cu Legea. C. Că el, 
Pavel, s-a ostenit degeaba pentru ei. (4:10,11) 
14. Avraam a avut copii cu Agar, Sara și Chetura. Ismael s-a născut în chip firesc, iar 
Isaac, prin făgăduință. Cei născuți firește aparțin de Ierusalimul de Jos, iar cei născuți 
prin făgăduință aparțin Ierusalimului de Sus. Creștinul este asemenea:A. lui:Ismael, B.lui 
Isaac, C.fiilor Cheturei. (4:21-31) 
15. Care este urmarea stăruinței unora de a fi socotiți neprihăniți prin Lege? 
A.Căderea din Har. B.O faimă mare în cadrul propriei confesiuni. C.Ajungerea la 
maturitate în Hristos. (5:4) 
16. Ce este mai de preț pentru cei ce sunt în Hristos? A.Tăierea împrejur. B. Netăierea 
împrejur, C.Credința care lucrează prin dragoste. (5:6) 
17. Firea carnală și Duhul sunt lucruri potrivnice între ele. Firea produce certuri, 
zavistiiși, mânii. Ce se întâmplă cu creștinii care se mânâncă între ei? A. Ajung la 
tribunale. B. Se nimicesc reciproc. C. Fac un deserviciu creștinismului. (5:15-21) 
18.Cum trebuie ridicați creștinii care au căzut în vreo greșeală? A.Cu mustrări  
usturătoare. B. Cu duhul blândeții. C.Cu sancțiuni date de autoritîți. (6:6:1) 
19. Creștinul care ascultă de Duhul, semănând în Duh, va secera viața veșnică. Dar ce se 
întâmplă cu creștinul care seamănă în fire? A.Va trece, după moarte, prin focul de 
purificare. B. Va secera putrezirea. C.Acceptă penitența rânduită de superiori. (6:8) 
20. Cum reglează crucea Domnului Isus relația creștinului cu lumea? A.Separă desăvârșit 
pe creștin de obiceiurile și poftele lumești. B. Permite anumite glume și distracții 
nevinovate. C.Unește pe creștin cu tot ce este lumesc. (5:14) 
Fiecare răspuns scriptic valorează cinci puncte. Punctajul  realizat se împarte cu zece. 
Astfel se află nota. 
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Test conceput pe baza Epistolei către Efeseni 
 
1. Dumnezeu ne-a ales în Hristos pe noi, creștinii, ca să fim fără prihană înaintea Lui: 
A.din pântecele mamei, B.în momentul convertirii noastre, C.mai înainte de întemeierea 
lumii. (1:4-6) 
2. Auzirea Evangheliei generează credință prin Harul lui Dumnezeu, iar mărturisirea cu 
gura a credinței în apa botezului înseamnă validarea răscumpărării pentru cel ce se 
botează. Ce este arvuna răscumprării? A.Trecerea noului botezat în registrul adunării. 
B.Duhul Sfânt. C. O Biblie nouă, dăruită noului convertit. (1:3,14) 
3. Prin ce mijloc se poate ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu? A.Prin duhul de 
înțelepciune și de descoperire ce vine de la Dumnezeu. B.Printr-un studiu biblic 
aprofundat. C.Prin studii teologice universitare. (1:17) 
4. În capitolul 2  Pavel relevă starea tristă a omului adamic:„Voi erați morți în greșelile și 
în păcatele voastre„.În această afirmație este vorba: A.de moartea biologică, B. de 
moartea veșnică, C. de moartea spirituală. (2:1; Apocalipsa 20:14) 
5. În lucrarea de mântuire a sufletului uman, primează ceea ce face Dumnezeu. Omul n-
are decât să accepte mîntuirea gata făcută, ce i se oferă. Noi ajungem la mântuire: A.prin 
faptele noastre de neprihănire, B. prin Harul lui Dumnezeu, C.prin mijlocirea sfinților. 
(2:8) 
6. Faptele bune ale firii sunt, înaintea lui Dumnezeu, ca niște haine mânjite de sânge, căci 
poartă amprenta egoismului. Ceea ce suscită aprecierea divină este lucrarea omului 
hristic. Faptele bune pe care ni le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele poartă 
numele de: A.faptele credinței, B. faptele Legii, C. faptele lumii. (2:10; Ioan 6:29) 
7. Jertfa Domnului Isus a surpat zidul care despărțea pe Evrei de Neamuri. Care dintre 
neamuri și care dintre evrei au posibilitatea împăcării? A. Care luptă pentru pace. B. Care 
se ocupă cu comerț. C.Care formează un singur Trup în Hristos. (2:13-15) 
8. Care nume ne asigură acces în Sala Tronului ? A.Sfântul Petru. B. Isus-Domnul. 
C.Maica Domnului. (2:18) 
9. În relația sa cu Casa lui Dumnezeu, creștinul este: A.concetățean cu sfinții, B.oaspete 
al Casei, C.un străin. (2:19) 
10. Capitolol trei al Epistolei către Biserica din Efes se încheie cu o frumoasă rugăciune 
de mijlocire în favorea acestei adunări a lui Dumnezeu.(3:14-21) Care era dorința lui 
Pavel față de Efeseni? A Ca ei să rămâne credincioși Domnului. B. Ca Isus să trăiască în 
în imile lor prin credință. C.Să primească putere de sus. 
11. Ce ne recomandă Pavel pentru momentele când îngrijorarea năpădește sufletul uman? 
A. Să recurgem la ajutorul fraților de credință. B.Să ne aducem starea la cunoștința lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni, cereri, cu mulțumiri. C. Să plătim niște slujbe de izbăvire 
preoților. (4:6) 
12. Ce funcții asigură maturizarea credincioșilor dintr-o biserică locală? A. Cele de 
apostol, profet, evanghelist, păstor și de învățător. B. Cele de preot, diacon și cântăreț. C. 
Episcop, arhiepiscop și mitropolit. (4:11-15) 
13. Pentru a nu fi străin de viața lui Dumnezeu, creștinul are trebuință: A.Să viziteze pe 
călugării ori pe călugărițele care s-au izolat de lume, B.să se dezbrace de omul său cel 
vechi și să se îmbrace cu omul cel nou, C. să țină cu rigurozitate posturile prevăzute și să 
respecte canoanele primite. (4:20-24) 
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14. Cuvintele stricate, amărăciunea, iuțimea, mânia și strigarea: A. n-au niciun efect 
negativ asupra dezvoltării spirituale, B. întristează Duhul Sfânt, determinându-l să plece 
de la noi, C.nu lasă să fim călcați în picioare de anturajul nostru. (4:29-31) 
15. Când asistăm la desfășurarea lucrărilor neroditoare ale Întunericului trebuie: A. să le 
osândim, B. să facem abstracție de ele, C. să ne lăsăm antrenați în ele. (5:11) 
16. Pentru ce trebuie să mulțumim lui Dumnezeu, în numele Domnului Isus ? A.Pentru 
binecuvântările sale. B. Pentru suferințele de care avem parte din pricina păcatului. C. 
Pentru toate lucrurile ce ni se întâmplă. (5:20) 
17. Cum trebuie să-și iubească bărbații soțiile? A.Ca pe trupurile lor. B. Ca pe o străină. 
C.Ca pe o soră. (5:28) 
18. În relațiile lor cu soții, soțiile :A. trebuie să-și împună voința, B.trebuie să adopte o 
atitudine de supunere, C.trebuie să-i provoace în continuu. (5:24) 
19. Cum trebuie să ne întărim în vederea luptei spirituale cu demonii? A. Prin abstinențe 
riguros programate. C. În Domnul și în puterea Domnului. C.Întărăndu-ne sistemul 
imunitar. (6:10) 
20. Armătura Duhului Sfânt cu care suntem chemați să ne îmbrăcăm conține: A.trei arme 
de apărare și de atac, B. șase piese , C. nouă piese. (6:13-17) 
Fiecare răspuns evanghelic valorează 5 puncte. Totalul se împarte cu zece. 
 
 
 

Test asupra cunoștințelor relevate în Epistola către Filipeni 
 
1. Lucrarea de mântuire, curățire și sfințire a aleșilor a început-o  și o isprăvește: A. 
iscusința omenească, B.întemeietorul unei anumite confesiuni,  C.Dumnezeul Cel Viu. 
(1:3-6) 
2. În vederea creșterii în dragostea spirituală, avem nevoie: A.de anturajul oamenilor care 
nu-l cunosc pe Dumnezeu, B. de cunoștiință și pricepere de sus, C.de prieteni devotați 
Domnului. (1:9,10) 
3. Capitolul întâi cuprinde un dicton memorabil al apostolului neamurilor:”Căci pentru 
mine a trăi este Hristos, și a muri este un câștig„ (1:21) Potrivit acestui verset moartea 
este un câștig pentru: A.cel ce duce o viață hristică autentică, B. cel ce afirmă că Duhul 
lui Isus sălășluiește în el, C. cel ce se hrănește zilnic cu Cuvântul Sfânt. (Gal.2:20) 
4. În momentul morții biologice, creștinul: A. trece în neființă, B.își pierde orice speranță, 
C.se mută în duh la Hristos. (1:22-24) 
5. Dacă creștinul nu se înspăimântă de prigonitorii săi, aceasta este o dovadă ; A. că este 
un om curajos, B.de pierzare a  prigonitorilor săi, C.de spirit de sacrificiu. (1:28) 
6. După Pavel, pătimirea pentru a rămâne fidel lui Hristos  este:A.un sacrificiu fără rost, 
B. o ocazie de a-și face o faimă, C.un har din partea lui Dumnezeu. (1:29) 
7. Pavel remarcă cu multă finețe un gând important care era în Hristos, în timpul misiunii 
sale pe Pământ. Care? A.Să se dezbrace de sine și să se facă ascultător față de Tatăl, până 
la moarte. B.Să umble pe apă, dovedind-și Divinitatea. C.Să dea de mâncare noroadelor 
înfometate. (2:5-8) 
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8. Care a fost consecința finală a smereniei și ascultării Fiului față de Tatăl? A. Dispreț și 
ură din partea lumii. B. Suferință și moarte. C.Înălțarea Fiului astfel, ca în Numele lui să 
se plece orice genunchi în Cer, pe Pământ și sub Pământ. (2:9-11) 
9. Pavel îi sfătuiește pe ucenicii din Filipi să-și ducă mântuirea până la capăt, perseverând 
în ascultare față de Cuvântul Domnului, căci: A. ei sunt capabili s-o facă, B.Dumnezeu le 
dă voința și înfăptirea după placul Lui, C.superiorii lor îi vor susține în lupta cea bună a 
credinței. (2:12,13) 
10. Cine sunt copiii curați și fără prihană ai lui Dumnezeu? A. Cei ce fac toate lucrurile 
fără cârtiri și fără sovăiri. B.Cei ce-și petrec viața în sihăstrie. B. Cei îmbrăcați în 
somptuoasele haine preoțești. (2:14,15) 
11. Infidelitatea față de Hristos din timpul lui Pavel a iesit la iveală prin următorul său 
aspect: A. creștinii pactizau cu religiile orientale, B.ei aveau drept dumnezeu stomacul 
lor, C.umblau după foloasele lor, nu după ale lui Hristos. (2:21) 
12. Pericolul cel mare care păștea adevărul Evangheliei, Pavel îl vedea: A.în farizeii care 
urgentau tăierea împrejur și observarea Legii, B.în predicatorii ambulanți, C.în saducheii 
furișați în Biserică. (3:2,3) 
13. Pavel însuși fusese un farizeu înainte de convertire sa consumată la Damasc. El era 
cândva plin de râvnă pentru Lege și pentru obiceiurile strămoșești. Lucrurile pe care el le 
considera altădată câștiguri certe, acum le socotește ca: A. pierderi, B.obiceiuri umane, 
C.valori eterne. (3:4-11) 
14. Cine sunt vrăjmașii crucii lui Hristos? A.Cei ce nu-și fac cruce. B.Cei ce nu sărută 
crucea. C.Cei ce trăiesc exclusiv pentru stomacul lor și se gândesc numai la lucrurile de 
pe Pământ. (3:19,20) 
15. Cetățenia creștinului este:A. în țara sa natală, B.în Ceruri, C.acolo unde se trăiește mi 
bine. (3:20) 
16. Pavel ne îndeamnă astfel:”Bucurați-vă totdeauna în Domnul!” (4:4) Pe ce temei 
putem noi să ne bucurăm totdeauna ? A. Am scăpat de anumite comportamente și 
obiceiuri păcătoase. B.Numele nostru este scris în Ceruri. C. Necazurile acestei vieți sunt 
trecătoare.(Luca 10:20) 
17. Cu ce condiție pacea lui Dumnezeu ne va păzi inimile și gândurile în Hristos? 
A.Dacă, renunțând la îngrijorare, și, în orice lucru, ne aducem cererile la cunoștința lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumri. B. Dacă apelăm la ajutorul fraților de 
credință. C. Dacă ne mobilizîm capacitățile pentru a face față situației de criză. (4:6,7) 
18. Dirijarea gândurilor și intereselor noastre are și ea un rol important în menținerea 
păcii sufletești. În acest sens, ce ar trebuie să ne însuflețească necurmat? A.Nedreptățile 
suferite în ultima vreme. B. Scandalurile ce au loc în jurul nostru. C.Tot ce este vrednic 
de cinste, tot ce-i drept, tot ce-i curat, tot ce-i vrednic de primit și orice faptă bună. (4:8) 
19. Pacea noastră depinde și de tot ce înfăptuim zilnic. Ce ar trebui să facem ca să avem 
pace? A. Tot ce am auzit și am văzut de la apostolul Pavel. B.Tot ce fac prietenii și 
cunoscuții noștri. C. Tot ce fac cei ce disprețuiesc pe Dumnezeu. (4:9) 
20. La ce s-a referit Pavel atunci când a declarat: „ Pot totul în Hristos care mă întărește”? 
(4:13) A. Că poate face minuni de tămăduire. B. Că poate să evanghelizeze toată Asia-
Mică. C.  Că s-a deprins să fie în lipsă și să fie în belșug. 
Fiecare răspuns evanghelic valorează 5 puncte. Totalul se împarte cu 10. 
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Test cu privire la Epistola către Coloseni 
 
1.Pentru ca un creștin să se poarte într-u chip vrednic de Dumnezeu, el trebuie:A. să ceară 
consiliere de la un psiholog creștin, B.să-și ațintească privirea asupra prezbiterilor și să le 
urmeze exemplul, C.să se umple cu cunoștința voii lui Dumnezeu în orice înțelepciune și 
pricepere duhovnicească. (1:9,10) 
2. Dumnezeu i-a izbăvit pe creștini de sub puterea Întunericului și i-a strămutat: A. în 
Împărapția papalității, B. în Împărăția Fiului dragostei sale, C.în Împărția Păcii de o mie 
de ani. (1:13) 
3. Cum se obține iertarea păcatelot noastre? A.Prin apelul la sângele Fiului. B. Prin multe 
penitențe, C. Prin purgatoriu. (1:14) 
4. Cine este chipul Dumnezeului celui nevăzut? A. Avraam. B.Vițelul de aur. C. Isus-
Domnul. (1:15) 
5. Hristos este cel întâi născut din toată zidirea. Prin el au fost făcute toate lucrurile. Ca să 
aibă întâietatea în toate lucrurile, el trebuia să mai fie și: A.întâiul născut dintre cei morți, 
B.primul om așezat pe scaunul de domnie ceresc, C.primul om umblând pe valurile mării. 
(1:18) 
6. Lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, au fost făcute 
pentru:A. Isus, B. oameni, C. îngeri. (1:16) 
7. Omul adamic se manifestă ca un vrăjmaș al lui Dumnezeu prin: A.ocultism, B. egoism, 
C. prin gândurile și faptele sale. (1:21) 
8. Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin trupul de carne al Fiului său, ca să ne putem 
înfățișa înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Ne putem menține în această stare de 
Har: A.dacă stăm neclintiți în credință și nu ne depărtăm de nădejdea Evagheliei, B dacă 
dăm pomană și plătim slujbe după morți, C. dacă mergem de sărbători la biserică și dăm 
cinste conducătorilor religioși. (1:22,23) 
9. Epistola către Coloseni conține o sentință foarte populară:”Hristos în voi, nădejdea 
slavei”. (1:27) Ce semnificație are ea? A.Dacă-l primim în inimă pe Hristos, semenii ne 
vor proslăvi. B. Cine l-a primit pe Hristos are dreptul să se proslăvească. C.Cine are pe 
Hristos în viața lui, va fi proslăvit de Tatăl. (Romani 2:29) 
10. Unde sunt ascunse toate comorile  înțelepciunii și ale științei? A. În cărțile filosofilor 
antici. B. În Hristos. C. În cărțile savanților și teologilor orientali. (2:1-3) 
11. Pavel ne îndeamnă astfel:”După cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa și să 
umblați în el”.Cum concepea Pavel umblarea cu Hristos? A.Purtând un crucifix la gât. 
B.Purtând cu sine o icoană cu chipul unui Isus imaginar. C.Umblând în credință după 
învățăturile pauliene și sporând în ea cu mulțumiri. (2:6,7) 
12. Inclinația creștinilor către filozofie, Pavel o califică drept: A. o amăgire deșeartă, B.o 
șansă de reformă, C. o dovadă de infidelitate. (2:8) 
13. In Hristos locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii.(2:9) Noi avem totul deplin 
în el, prin faptul că: A.îi mărturisim numele, B.luăm cina Domnului, C.am murit și am 
înviat cu El în apa botezului prin credința înjertfa și  învierea lui. (2:10-12) 
14. Cum ne-a adus la viață Dumnezeu pe noi, care eram morți în firea noastră 
pământească netăiată împrejur? A.Împreună cu Hristos . B. Prin păzirea Legii. C.Prin 
mijlocirea sfinților. (  2:13) 
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15. Dacă cineva este în Hristos prin nașterea din nou și prin botez, i se mai poate aduce 
vreo osândire? A. Da, cu prvire la mâncare sau la băutură, B.Nu, nimeni nu-l mai poate 
judeca. C. Da, cu privire la o zi de sărbătoare sau cu privire la o zi de Sabat. (2:16,17) 
16. Creștinul are menirea să se gândească la lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta 
lui Dumnezeu. Cum este calificată lăcomia față de valorile de jos? A. Ca idolatrie. B.Ca o 
tendiță normală. B.Ca resortul îmbogățirii. (3:1-6) 
17. In Biserica Creștină: A.se face diferență între bărbat și femeie, B.se disting grecii de 
iudeii, C. Hristos este totul și în toți. (3:11) 
18. Potrivit lui Pavel, dragostea spirituală :A.este.legătura desăvârșiri, B.este o comoară 
rară, C . caracterizează pe cei simpli. (3:14) 
19. Pavel ne învață să ne îndeplinim sarcinile, și ne povățuiește să facem totul: A. cu 
dăruire, ca pentru oameni, B.în Numele Domnului ca pentru Domnul, C.cu seriozitate ca 
pentru noi-înșine . (3:17,23, 24) 
20. Un creștin trebuie să fie un om al rugăciunii. În calitatea sa de apostol, Pavel: A. n-a 
cerut să se roage pentru el, B. a cerut să se roage pentru el, C. a dat indicația ca cei puși în 
față să se roage pentru cei din spate. (4:3,4) 
Fiecare răspuns bun valorează 5 puncte. Totalul se împarte cu zece. 
 
 
 

Test asupra Primei Epistole către Tesaloniceni 
 

1. Evanghelia a fost vestită Tesalonicenilor nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu 
Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Care a fost urmarea naturală a unei asemenea 
vestiri? A. Cei convertiți continuau să trăiască în obiceiuri păgânești. B.Ei s-au atașat 
formal Bisericii. C.Ei au călcat pe urmele Domnului Isus. (1:5,6) 
2. Pavel ține să arate că mânia lui Dumnezeu planează peste toți oamenii care s-au născut 
în păcat  și nu s-au convertit.  Cine scapă pe oameni de mânia lui Dumnezu? A.Fecioara 
Maria. B.Fiul ei, Isus-Hristos. C.Sfântul Petru. (1:10) 
3. Cu ce intenție vestește Evanghelia un evanghelist cu vocație? A. Să placă lui 
Dumnezeu. B. Să placă auditoriului. C. Să-și placă sieși. (2:4) 
4. Pentru a-și asigura cele necesare traiului, Pavel: A. lucra zi și noapte, B. ridica o leafă 
lunară de la adunările deservite de el, C. conta pe sponsori. (2:9) 
5. Omul lăuntric de esență hristică se oglindește în purtarea noastră zilnică. Pavel își 
îndemna frații de credință: A.să se ferească de scandal, B.să se poarte în chip vrednic de 
Dumnezeu, C.să-și ridice vocea dacă li se face o nedreptate. (2:11,12) 
6. De unde știm dacă cineva pimește Evanghelia drept Cuvântul lui Dumnezeu? A. El are 
plăcerea de a-l asculta. B.Acceptă să fie prigonit pentru Cuvânt. C.Învață multe versete 
biblice pe de rost. (2:13,14) 
7. Vestind Evanghelia împăcării cu Dumnezeu, Pavel avea de înfruntat pe cei din neamul 
său. Cum se manifestau aceștia din urmă față de Pavel? A. Îl ponegreau. B. Îl lingușeau 
în față, dar îi contestau calitățile, în lipsa lui. C.Îl opreau să vorbească popoarelor străine 
despre mântuirea sufletului (2:15,16) 
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8. Pavel se uita la noii convertiți dintre neamuri cu multă satisfacție. Ce vedea el în ei? A. 
Roadele muncii sale. B.Motive de laudă de sine. C.O cunună de slavă în ziua venirii 
Domnului. (2:19) 
9. Poate cineva să zădărnicească lucrarea evanghelistului, stricând roada muncii sale? A. 
Da, ispititorul. B. Da, însuși noul convertit, prin delăsare. C. Nu, nimeni nu poate să 
zădărnicească lucrarea evanghelistului de salvare a sufletelor pierdute. (3:5) 
10. În concepția lui Pavel, credinței mîntuitoare: A. îi mai lipsește un lucru, B. nu-i 
lipsește nimic, C.i se pot adăuga multe lucruri, pănă la atinerea desăvârșrii. (3:10; 2 Petru 
1:5-11) 
11. Voia lui Dumnezeu față de noi, ucenicii Domnului Isus este: A. să practicăm 
meditația transcendentală, B.să ne sfințim, C.să ne permitem anumite ”libertăți„ lumești 
(4:3) 
12.Cine nesocotește chemarea la sfințenie: A.nesocotește pe Pavel, B. nesocotește pe 
Dumnezeu, C. nesocotește o confesiune oarcare. (4:8) 
13. Cei ce nu cred în învierea morților n-au nicio nădejde de dincolo de moarte. Cine 
crede într-adevăr că Isus a înviat din morți: A.crede că Dumnezeu va învia și pe cei ce au 
adormit în Hristos, B. salută de Paști cu formula „Hristos a înviat!”, C.recunoaște că Isus 
a înviat, dar se îndoiește de propria sa înviere. (4:14) 
14. În momentul răpirii Bisericii, Hristos va lua cu sine în Cer: A.numai pe cei vii, care se 
găsesc în trup de carne, B.numai pe cei ce au părăsit acest trup material, C.și pe unii și pe 
alții, căci cu toții vor primi un trup ceresc (4:15-17; 1 Corinteni 15:50-53) 
15.Cei aleși pentru răpire unde vor întămpina pe Hristos ? A. Pe sol, B. în văzduh, C.pe 
ape. (5:17) 
16. Pe creștinii, care veghează în rugăciune, venirea Domnului nu-i va surprinde ca un 
hoț. Cum sunt numiți acești creștini? A.Fiii adevărului. B. Fiii mîntuirii. C. Fiii luminii. 
(5:2-5) 
17. Tesalonicienii, destinatarii acestei epistole, erau rânduiți de Dumnezeu: A. să sufere 
pentru Evanghelie, B.să-și ia partea lor de fericire în această viață, C.să capete mântuire. 
(5:9,10) 
18. Conducătorii adunărilor locale trebuie prețuiți: A. pentru diplomele lor universitare, 
B.din pricină lucrării lor, C. din pricina relațiilor lor. (5:12,13) 
19. Pavel atrage atenția tesalonicienilor ca: B. nimeni să nu se plângă de altul, B. nimeni 
să nu întoarcă altuia rău pentru rău, C.nimeni să nu judece pe altul.(5:15) 
20. Este important ca toate sferele ființei umane să fie păzite întregi și fără prihană la 
venirea Domnului Isus. Însuși Dumnezeu, care ne-a chemat la părtășia cu Fiul său, va 
face aceasta. Din ce se compune ființa umană? A. Din trup. B. Din trup și din suflet. C. 
Din duh, suflet și trup. (5:23,24) 
Fiecare răpuns scriptural valorează 5 puncte. Totalul se împarte cu zece. 
 
 
 

Test asupra Celei de a doua Epistole către Tesaloniceni 
 
1.Pavel mulțumește lui Dumnezeu pentru că credința Tesaloniceilor: A.rămână constant 
la același nivel, B.merge mereu crescând, C.când se ridică, când coboară. (1:3) 
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2. În ce fel anume se va descoperi Domnul Isus ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe 
Dumnezeu și nu ascultă de Evanghelie? A.Într-un cutremur de pământ. B. Într-o flacără 
de foc. C.Într-un potop de ape (1:7,8) 
3. Cei ce se împotrivesc Evangheliei vor avea ca pedeapsă: A.o pierzare veșnică, 
B.stingerea subită a sufletului, C.remușcări eterne. (1:9) 
4. Unele dintre vorbele și faptele noastre se pun pe contul lui Dumnezeu. Ce fel de lucrări 
împlinește Dumnezeu prin noi, ucenicii lui Isus? A.Lucrările izvorite din plăcerile 
trupului. B. Lucrările izvorâte din duhul credinței. C. Lucrările izvorâte din suflet. (1:11) 
5. Încă din timpul lui Pavel, unii propovăduiau că ziua strângerii noastre laolaltă cu Isus a 
și venit. Însă Hristos nu-și va face apariția fără: A. să fi trecut zodia peștilor, B.fără să fi 
venit lepădarea în masă a credinței, C.fără să fi topit chețurile arctice. (2:3) 
6. Venirea Domnului Isus va fi precedată de descoperirea omului fărădelegii. Acesta din 
urmă se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dîndu-se drept: A. preot mare, B. regele lui 
Israel, C Dumezeu. (2:4) 
5. Pavel remarcă faptul că taina fărădelegii a și început să lucreze, dar ea nu-și va atinge 
apogeul decât atunci, cînd cel ce o oprește va fi luat din drumul ei.(2:7) Cine oprește 
corupția în societate? A.Prelații cei înalți. B. Justiția. C. Trupul Domnului. (Mate 5:13-
15; 1 Corinteni 12:13) 
6. Cu ce va nimici Domnul Isus pe omul nelegiuirii? A. Cu sabia Cuvântului. B. Cu 
suflarea gurii sale. C.Cu îngerii puterii sale. (2:8) 
7. Pe cine va amăgi omul nelegiuirii prin minunile și semnele sale mincinoase? A.Pe cei 
ce-și înșală semenii în afaceri. B.Pe savanții atei. C.Pe oamenii adamici  ce sunt pe calea 
pierzării. (2:9,10) 
8. Dumnezeu le permite să cadă în capcana unei lucrări de rătăcire:A.celor ce au slujit 
idolilor, B.celor ce n-au primit adevărul Evangheliei, C. astrologilor. (2:10,11) 
9. Adevărul este Cuvântul lui Dumnezeu. (Ioan 17:17) Nelegiuirea este ansamblul 
învățăturilor ce contrazic Cuvântul sfânt. Ce a decretat Dumnezeu față de cei ce resping 
adevărul  și își găsesc plăcerea în nelegiuire? A.Să aibă parte de o osândă veșnică. B. Să 
aibă parte de iertare. C. Să aibă parte de o fericire veșnică. (2:12;Daniel 12:2) 
10. Pe membrii Bisericii din Tesalonic, Dumnezeu i-a ales : A.pentru mântuire, B. pentru 
ocara veșnică, C. pentru purgatoriu. (2:13) 
11. Cine ne mângâie când suferim din pricina credinței pe care o profesăm? A.Pastorul 
adunării. B.Tineretul credincios. C. Tatăl și Fiul. (2:16,17) 
12. Pavel îi îndeamnă pe tesaloniceni să se roage pentru un scop anume. Care? A. Pentru 
sănătatea lui. B. Ca să se răspândească Cuvântul. C. Ca să scape de prigoniri. (3:1) 
13. Aposolul știa bine că nu toți au credința dintre cei ce mărturisesc pe Hristos ca Domn 
și mântuitor. De unde se pot recunoaște creștinii falși? A. Ei nu restituie banii cu care  
datorează semenilor. B.  Umblă rar la adunare. C Ei sunt nechipzuiți și răi. (3:2) 
14. Pavel a făcut o urare memorabilă la adresa tesalonicnilor: „Domnul să vă îndrepte 
inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre:A.înțelepciunea, B. răbdarea, C. smerenia, 
lui Hristos. (3:5) 
15. Pavel se ridică împotriva celor ce trăiesc în neorânduială. Ce a înțeles el prin acest 
termen? A.Părăsirea domiciliului conjugal. B.Orgiile. C.Un trai fără lucru. (3:6-8) 
16. Legat de excluderea neorânduielii, apostoul ne-a lăsat și o regulă:”Cine nu vrea să 
lucreze să: A.plece, B. nu mânânce, C. să chefuiască. (3:10) 
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17. Ce măsură se impune față de cel ce n-scultă de apostolul Pavel? A.Trebuie rușinat 
prin izolare și mustrare. B. Trebuie exclus din adunare. C.Trebuie sancționat. (3:13-15) 
18. Urarea de bun rămas sună astfel:„A. Dragostea, B.Sprijinul, C. Harul, Domnului 
nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.” (3:18) 
Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu nouă. 
 
 
 

Test cu privire la Epistola Întâi a lui Pavel către Timotei 
 
1. Pavel plecând în Macedonia, Timotei a fost lăsat în Efes ca să poruncească unora: A.să 
se țină de înșirări de neamuri, B. să nu învețe pe alții altă învățătură, C.să împrumute 
anumite elemente din religiile Asiei. (1:3,4) 
2.„Ținta poruncii este:A.dreptatea, B.neprihănirea, C. dragostea, care vine dintr-o inimă 
curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută”. (1:5) 
3. Legea este făcută pentru: A. cei nelegiuiți, B.cei drepți, C.cei umili. (1:9) 
4. Înainte de convertirea sa, Pavel era un hulitor și un batjocoritor. Totuși, el a căpătat 
îndurare pentru că se găsea în stare de neștiință care duce la: A.necredință, B violență, 
C.nefericire. (1:13) 
5. Într-o autocaracterizare a sa, Pavel s-a inclus în tagma: A. sfinților, B. păcătoșilor, C. 
farizeilor. (1:15) 
6. Pentru îndurarea de care a avut parte, Pavel mulțumește: A.nevăzutului, B. bunului, C. 
dreptului,  Dumnezeu. 1:17) 
7. Apostolul îl îndeamnă pe Timotei să păzească credința și un cuget curat, pentru că cei 
care și-au pierdut cugetul curat față de Hristos: A. au căzut în capcana diavolului, B. au 
devenit căldicei în credință, C. au căzut din credință. (1:18,19) 
8. Apostolul ne încurajează să facem rugăcuni pentru toți oamenii, inclusiv pentru cei 
înălțați în dregătorii. Rugăciuile de mijlocire se fac în Numele lui Isus Hristos, având în 
vedere că există: A. un sigur, B.doi, C.nenumărați/ mijlocitori, între Dumnezeu și 
oamenii. (2:5,6; Ioan 14:13,14) 
9. Apostolul era conștient de faptul că el învăța pe neamuri: A. credința, B.Legea, C. 
calea unei anumite denominațiuni . (2:7) 
10. Bărbații sunt chemați să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate fără 
mânie și :A. fără supărare, B.fără îndoieli, C.fără mândrie. (2:8) 
11. Apostolul preconizează ca femeile creștine să se îmbrace: A. cu aur și cu mărgăritare, 
B.în chip cuviincios, cu rușine și sfială, C.după ultima modă a lumii. (2:9) 
12. Pavel nu dă voie femeilor să: A.să se ridice deasupra bărbatului, C.să practice meserii 
bărbătești, C. să-și taie părul. (2:12) 
13. Nu se potrivește unui episcop: A.să-și bată soția, B.să-și dorească un căștig mârșav, 
C. să zică glume deocheate. (3:2,3) 
14. Taina credinței se păstrează:A.în funcții înalte, A.în sărăcie, C.într-un cuget curat. 
(3:9) 
15. Taina evlaviei rezidă într-o persoană, care s-a arătat în trup, a fost dovedit neprihănit 
în Duhul, a fost propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. 
Această persoană este:A.Ilie profetul, B.fecioara Maria, C.Isus-Hristos.(2:16). 
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16. În vremurile de apoi unii se vor lepăda de credință ca să se alipească: A.de idoli, B. de 
animism, C. de învățătura dracilor. (4:1) 
17. Deprinderea trupească este de puțin folos, dar evlavia este folositoare: A. pentru 
promovarea în funcții, B.pentru o faimă confesională, C. pentru viața de acum și pentru 
cea viitoare (4:8) 
18. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui:A. s-a lepădat de credință, B.nu poate fi pastor, 
C.atrage ocară asupra adunării. (5:8) 
19. Ce poate desparți pe tinerele văduve de Hristos? A.Iubirea lumii. B.Pofta. 
C.Limbuția. (5:11) 
20. Iubirea de bani este calificată drept rădăcina tuturor relelor. Cei care au umblat după 
ea: A.s-au îmbogățit, B s-au rătăcit de la credință, C.și-au pierdut pacea. (6:9,10) 
Fiecare răspuns cu acoperire scripturală valorează cinci puncte. Punctajul total realizat se 
împarte cu zece. Astfel se obține nota. 
 
 
 

Test asupra Celei de-a doua Epistole a lui Pavel către Timotei 
 
1. Pavel slujea lui Dumnezeu din moș strămoși: A. ca israelit din tribul lui Beniamin, 
B.cu un cuget curat, C.după învățăturile începătoare ale acestei lumi. (1:3) 
2. Apostolul afirmă că duhul de credință care locuia în Timotei: A.sălășluia mai înainte în 
mama lui, Eunice, B.sălășluia mai înainte în tatăl lui, C.n-a sălășluit în nimeni înaintea 
lui. (1:5) 
3. Apostolul și-a pus mâinile peste Timotei ca să primească un dar siritual. Pavel îl învață 
pe Timotei: A.să înflăcăreze darul primit, B. să desăvârșească acest dar, C. să facă 
abstracție de acesta. (1:6) 
4. Mulți nu se folosesc de darurile spirituale sfinte din frica de a fi batjocoriți de oameni. 
(1. Cor.12:7-10) Un asemenea duh de frică nu provine de la Dumnezeu, căci El ne dă: A. 
un duh de minciună, B. un duh de dragoste, C. un duh de orgoliu. (1:7) 
5. Tatăl ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentu faptele noastre, ci după 
hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos: A.în pântecele mamelor noastre, 
B. în momentul convertirii noastre, C.înainte de veșnicii. (1:9) 
6. Chemarea ca apostol al neamurilor, merge mână-n mână cu suferințele pentru numele 
lui Isus. (Fapte 9:16) Însă suferințele nu-l descurajează și nici nu-l rușinează pe Pavel 
pentru că:A.el își păstează un cuget curat, B.se bazează pe tradițiile strămoșești, C. știe în 
cine s-a încrezut. (1:11,12,) 
7. Modelul învățăturilor sănătoase de factură pauliană se poate menține: A. prin studii 
teologice, B. prin doctorate, C. prin credința și dragostea Domnului. (1:13) 
8. Numele de Figel și de Ermogen au rămas pe paginile Noului Testament pentru 
exemplificarea celor ce: A. au fost botezați de Pavel, B. l-au părăsit pe apostol la necaz, 
C. i-au rămas credincioși (1:15) 
9. Succesiunea generațiilor de creștini aduce cu alergarea atleților care își transmit, 
fiecare la rândul lui, o ștafetă. Această idee reiese din următoarea însărcinare aposolică: „ 
Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos-Isus. Și ce ai auzit de la 
mine, în fața multor martori, înredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să 
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învețe și pe alții.”(2:1,2) Punere în aplicare a acetei însărcinări se numește: A.ucenicizare, 
B. confirmare, C.consacrare. (Matei 28:18-20) 
10. Pentru a ilustra ascultarea pe care o datorăm Domnului Isus, Pavel ne compară pe noi, 
ucenicii, cu: A.un copil, B. un ostaș, C.un rob. (2:4) 
11. Adâncind și mai mult această comparație, Pavel subliniază că noi suntem asemenea 
unui sportiv care :A.respectă, B. calcă, C. neglijează/  anumite reguli în lupta sa pentru o 
cunună de învingător. (2:5) 
12. Pavel acceptă suferințele pricinuite de lanțuri pentru un Hristos: A.înviat din morți, 
B.născut din Fecioară, C.chinuit pentru păcatele omenirii. (2:8,9) 
13.Pentru ca cei aleși să ajungă la mântuire, apostolii și evangheliștii adesea trebuie: A. 
să călătorească, B.facă minuni, C. să rabde. (2:10) 
14. Atitudinile noastre față de Hristos și față de Cuvânt își atrag totdeauna o povoară de  
consecințe, când pozitive , când  negative. Dacă murim pentru lume împreună ce El, vom 
trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, 
și El se leapădă de noi. Dacă suntem necredincioși: A.El rămâne credincios, B.și El este 
necredincios față de noi, C.ne pierdem pacea. (2:11-13) 
15. La ce duc vorbăriile goale și lumești? A. La certuri. B.La scăderea capacității de 
judecață. C. La necinstirea lui Dumnezeu. (2:16) 
16. Care ar fi unul din semnele certe ale copiilor lui Dumnezeu? A.Ei umblă la serviciul 
divin. B.Ei se țin de obiceiurile confesiunii din care fac parte. C. Ei se feresc de 
nelegiuire. (2:19) 
17. Noi, oamenii, suntem ca niște vase într-o casă mare, unele avînd o întrebuințare de 
cinste, iar altele o întrebuințare de ocară. Ce trebuie să facem ca să fim vase de cinste?  
Trebuie:A. să facem donații, B.să sărutăm  mâinile prelaților, C.să ne curățim de orice 
întinăciune a duhului sau a cărnii. (2:20,21; 2.Corinteni 7:1) 
18. Cum putem ajuta pe unii să se desprindă din cursa diavolului în care au fost prinși ca 
să-i facă voia ? A. Să ne certăm cu ei. B.Să ne prefacem că nu-i auzim și nu-i vedem. 
C.Să-i îndreprtăm cu blândețe, și să-i învățăm cu îngăduință răbdătoare. (2:24-26) 
19. În ultimele vremuri, oamenii vor fi iubitori de sine, hulitori, neascultători de părinți, 
neînfrânați și obraznici. Chiar și cei religioși vor iubi mai mult plăcerile trupului decât  
:A.familia, C. cariera, C. pe Dumnezeu. (3:1-4) 
20.Care este partea, pe acest pământ, a celor ce vor să trăiască cu evlavie în Hrstos? 
A.Faima. B. Prigonirea. C. Bogăția. (3:12) 
21. Sfintele Scripturi pot să dea înțelepciunea care duce la mântuire prin: A.Legea 
Mosaică, B. sfânta tradiție, C. Isus Hritos. (3:15) 
22. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe , să mustre, să 
îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
desăvârșit și destoinic: A.pentru orice lucrare de  prigonire a ereticilor, B.pentru orice 
conspirație, C. pentru orice lucrare bună. (3:16,17) 
23. După Pavel, Cuvântul se propovăduiește: A. numai în biserică, B.la timp și nelatimp, 
C.pe stadioane și în săli sportive. (4:1,2) 
24. Apostolul a prevăzut că anumite comunități vor promova predicatori:A. după poftele 
lor firești, B.cu studii academice, C.fără pregătire teologică. (4:3) 
25. Pentru ce scop ducem lupta cea bună a credinței? A. Ca să aducem la pocăință pe cei 
din familia noastră. B.Ca să ne păzim credința până la moarte, C.Ca să pocăim toată 
lumea. (4:7) 
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Fiecare răspuns oglindit în versetele dintre paranteze valorează cinci punte. Pentru a afla 
nota, totalul de puncte realizat se împarte cu zece. 
 
 
 

Test cu privire la Epistola lui Pavel către Tit 
 
1.Rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos, Pavel se ostenește în domeniul 
crediței aleșilor și al cunoștinței adevărului care este potrivit cu: A.fanatismul, B.evlavia, 
C.misticismul. (1:1) 
2. Ce fel de nădejde răspândește lucrarea apostolului? A. Nădejdea bunăstării materiale, 
B.Nădejdea libertății sociale. C. Nădejdea vieții veșnice. (1:2) 
3.Tit a fost lăsat în Creta ca să pună în rânduială treburile adunărilor și să așeze: A. 
prezbiteri, B. vicari, C.protopopi/ în fiecare cetate. (1:5) 
4.Priveghetorul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să aibă copii: A.neascultători, 
B.libertini, C.credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare. (1:6) 
5. El –însuși trebuie să fie: A. cumpătat, B.necumpătat, C.lumesc. (1:8) 
6. El trebuie să se țină de Cuvântul adevărat ca să: A.nu fie dus de orice vânt de 
învățătură, B.să fie în stare să înfrunte pe potrivnici, C.aprofundeze Scriptura. (1:9) 
7.Printre cei tăiați împejur sunt mulți: A.mânioși și bețivi, B.nesupuși și flecari, 
C.necumpătați și lacomi, care trebuie reduși la tăcere. (1:10:11) 
8 Cum trebuie procedat cu cei care sunt ca și cretanii: mincinoși și leneși, ca să se facă 
sănătoși în credință?  A.Trebuie mustrați cu duhul blândeții. B.Trebuie mustați aspru. 
C.Trebuie excluși din adunare. (1:12,13) 
9.În mod curios, cei care sunt nesupuși Cuvântului pot pretinde că-l cunosc pe 
Dumnezeu, dar sunt dați în vileag:A. de familia lor, B.de prezbiterii adunării, C, de 
faptele lor păgâne. (1:16) 
10.Nesupunerea femeilor față de bărbații lor poate avea multe consecințe nedorite. Pe 
care dintre acestea o relevă Pavel? A.Se vorbește de rău Cuvântul lui Dumnezeu. B. Se 
strică armonia familială. C.Se  ajunge la divorț. (2:5) 
11.Apostolul sfătuiește pe robi:A. să conteste autoritatea stăpânilor lor, B.să  fie supuși 
stăpânilor, C.să le întoarcă vorba. (2:9) 
12.Harul aducător de mântuire al lui Dumnezeu a fost arătat:A.ca să-o rupem cu 
păgânătatea și cu poftele lumești, C. ca să ne adâncim în păgânătate și în poftele lumești, 
C.să devenim partizani ai ecumenismului mondial. (2:11,12) 
13. Isus s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răcumpere din orice fărădelege și să-și 
curețe un norod care să fie :A. al Lui, B. al Sfântului Petru, B. al anumitor fondatori de 
confesiuni creștine. (2:14) 
14. El dorește ca poporul curățit prin sângele său să fie plin de râvnă: A.pentru meciurile 
de fotbal, B.pentru ținerea sâmbetei, C. pentru fapte bune. (2:14) 
15. Obiceiul de a vorbi de rău pe alții, înclinația spre ceartă și spre necumpătare acuză, 
după Pavel, :A lipsa de minte, B..lipsa de educație, C.o eredidare nefastă. (3:2,3) 
16.Pe lângă spălarea efectuată de sângele Domnului, Pavel subliniează importanța unui 
alt factor al mântuirii. Care? A. Spălarea hainelor și a trupului în apă curată. B. Spălarea 
nașterii din nou. C. Spălarea minții. (3:4,5) 
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17.Discuțiile în jurul Legii sunt calificate drept: A.folosioare, B. nefolositoare și 
zadarnice, C.esențiale în aprofundarea Scripturilor. (3:9). 
18.Oamenii care aduc dezbinare în adunare sunt:A.stricați și păcătuiesc, B.  drepți și 
neprihăniți, C.sunt plini de sine și nu știu nimic. (3:10,11) 
Fiecare răspuns corect valoreazăcinci puncte. Totalul se împarte cu nouă. 
 
 
Test cu privire la Epistola lui Pavel către Filemon 
 
1. Atunci când s-a adresat lui Filemon  printr-o epistolă, Pavel se găsea:A.în Efes, B. în 
Corint, C.în temniță la Roma. (1:1) 
2. Pavel mulțumea lui Dumnezeu pentru că: A.Filemon a dat dovadă de ospitalitate față 
de sfinți, B. a auzit despre credința și dragostea lui Filemon  C. Filimon a răbdat cu 
seninătate răpirea averii sale. (1:5) 
3. Pavel se rogă Domnului ca această credință a lui Filemon să se arate:A.în fapte, B. în 
cuvinte, C.în prietenia față de religiile lumii. (1:6) 
4. Faptele de dragoste: A.se bucură de aprecierea oamenilor, B.sunt un motiv de 
automulțumire, C.înviorează inimile sfinților (1:7) 
5. Pavel avea toată slobozenia să poruncească lui Filemon: A datorită vocației sale de 
apostol, B.în Hristos, C.datorită alegeri sale democratice în functie de conducere. (1:8) 
6. Renunțând la această slobozenie a sa, Pavel îi cere o favoare pentru un proaspăt 
convertit cu numele de: A. Alexandru, B.Aristarh, C.Onisim. (1:19) 
7. Filemon și-a pierdut robul pentru o scurtă vreme, ca să-l aibă: A. pentru restul vieții, B. 
pentru veșnicie, C.până la eliberarea lui Pavel. (1:15) 
8. Pavel stăruie de Filmon ca să-l reprimească pe cel pierdut: A.ca pe un frate, B ca pe 
Pavel-însuși, C.ca pe un om liber. (1:17) 
9. Cei întorși la Dumnezeu prin predicile unui apostol, își datorează, în bună parte, noua 
lor calitate de copil a lui Dumnezeu: A. apostolului, B. adunării care a trimis apostolul, 
C.pastorului acelei adunări . (1:19) 
10. Apostolul trăgea nădejde că va fi eliberat datorită:A.unor protectori suspuși, 
B.rugăciuilor fraților săi, C.milei Domnului. (1:22) 
Fiecare răspuns bun valorează patru puncte. Punctajul maxim se ridică la numărul 40.  
Pentru calcularea notei, totalul de puncte realizat se împarte cu patru. 
 
 
 

Test asupra Epistolei către Evrei 
 
1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin prooroci, Dumnezeu ne-a vorbit la 
sfârșitul acestor zile: A.prin apostoli, B. prin creațiune, C. prin Fiul său. (1:2) 
2. Fiul este oglindirea slavei Tatălui și întipărirea Ființei Lui. El ține toate lucrurile prin: 
A.prin Cuvântul, B. Duhul, C.înțelepciunea/ Lui. (1:3) 
3. Îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru:A. orice creatură 
umană, B. pentru cei ce vor moșteni mântuirea, C. pentru cei ce vor moșteni osânda. 
(1:14) 
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4. Credința vine prin auzirea Cuvântului Evangheliei. (Romani 10:17) Trebuie să ne 
ținem mult la lucrurile auzite ca să: A.nu cădem în capcana filosofiei, B. ca să nu fim 
cumva îndepărtați de nădejdea Evangheliei, C.să nu cădem în formalism (2:1) 
5. Mântuiea a fost vestită întâi de Domnul, apoi a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în 
timp ce Dumnezeu : A.întăre mărturia lor cu semne și minuni, B.îi contempla fără să 
intervină, C.stârnea împotrivire față de ei. (2:3,4) 
6. De ce Domnului Isus nu-i este rușine să-i numească frați pe creștini? A.Pentru că 
aceștia îi aduc cinste prin comportarea lor sfântă. B. Pentru că ei nu apelează la 
judecătorii atei. C.Pentru că Isus și creștinii sunt dintr-Unul. (2:11) 
7. Cuvântul cel etern s-a îmbrăcat în trup trecător. Omul Isus-Hristos  a fost făcut 
desăvârșit prin: A.înfăptuirea de miracole, B. prin suferințe, C.prin înfruntarea sa 
personală cu Ispititorul. (2:10) 
8. Domnul Isus s-a făcut părtaș al sângelui și al cărnii, pentru ca, prin moarte, să 
nimicească pe cel care are puterea morții, adică :A.pe îngerul morții, B. pe Diavolul, C. 
pe căpetenia Persiei și a Mediei. (2:14) 
9. Izbânda lui Hristos asupra lui Satan scapă pe credincioși de o anumită frică. Care 
anume? A.Frica de moarte. B. Frica de oameni. C.Frica de demoni. (2:15) 
10. Moise a fost slugă în Casa lui Dumnezeu, Isus este Fiu în aceeași Casă. De unde 
putem ști că facem parte din Casa Domnului și ne-am făcut într-adevăr părtași ai lui 
Hristos? A. Că ne-am botezat în moartea și învierea Domnului. B.Că păzim pâna la 
sfârșit încrederea nezguduită de la început. C.Că avem obiceiul de a ne ruga zilnic. 
(3:6,14) 
11. O inimă rea și necredincioasă ne poate despărți de Dumnezeu.(3:12) Cum ne putem 
ajuta unul pe altul, ca inima nimănui să nu se împietrească din pricina păcatului? A. Să ne 
îndemnăm la îmlinirea poruncilor lui Hristos. B. Să venim în ajutorul celor ce duc lipsă. 
C.Să ne mîngâiem reciproc la nevoie. (3:13; Matei 28:1-20) 
12. Ce împiedică intrarea în odihna lui Dumnezeu? A. Abandonarea zilei de sâmbătă. B. 
Neascultarea de Cuvânt.C. Ignorarea numelui de Iehova. (4:6,11) 
13. Care este una din performanțele deosebite ale Cuvântului? A. El desparte sufletul de 
duhul. B. Stimuleză gândirea. B.Mângâie ori rănește sufletul. (4:12) 
14. Isus a fost ascultat de Tatăl din pricina evlaviei sale.(5:7) Prin suferințele la care a 
fost supus, Isus a învățat: A.că această lume a păcatului este guvernată de Satan, B.să 
asculte, C.să compătimească pe oameni. (5:8) 
15. Proaspeții convertiți sunt prunci în Hristos. Fiind știut că Cuvântul este o hrană pentru 
omul lăuntric, pruncilor li se servesc învățături începătoare, un lapte duhovnicesc. Face 
parte din categoria „laptelui” învățătura despre: A.pocăință și credință, B.purtarea crucii 
hristice, C. sfițirea personală.(5:12,13;6:1,2) 
16. Pentru cine este cu neputință să fie înnoiți iarăși și readuși la pocăință? A. pentru cei 
ce se fac vinovați de omor. B.Pentru cei ce au gustat puterile veacului viitor. C. Pentru cei 
ce se fac vinovați de adulter. (6:4-6) 
17. Melhisedec, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt, a fost asemănat 
cu: A. Moise, B. Fiul lui Dumnezeu, C.Aaron. (7:1-3) 
18. Legea este legată de preoția levitică. Harul aduce o nouă preoție prin persoana lui 
Hristos, care este din neamul lui Iuda. Este scris: A. Legea mosaică n-a făcut nimic 
desăvârșit, C. Legea desăvârșește pe legalist. C. Legea este o învățătură începătoare a 
lumii. (7:19) 
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19. Chiar prin folosirea expresiei ”un nou legământ” înțelegem că cel vechi: A.a 
îmbătrânit și este aproape de pieire, B. că cel vechi rămâne în vigoare, C.că cele două 
legământe se utilizează paralel în Biserică (8:13) 
20. După Legea lui Dumnezeu aproape totul se curățește :A.cu fum de tămâie, B. cu 
sânge, C cu isop. (9:22) 
21. Oamenilor le este rânduit să moară o  singură dată, iar după aceea vine: A. judecata, 
B. purgatoriu, C. reîncarnarea (9:27) 
22. Autorul ne îndeamnă să nu ne părăsim încrederea noastră pe care o așteaptă o mare 
răsplătire. Pentru a căpăta ceea ce ne-a fost făgăduit, trebuie să împlinim voia lui 
Dumnezeu cu: A. multă îndrăzneală, B. răbdare, C. încredere în sine. (10:35,36) 
23. Cel nepihănit trăiește prin credință, dar, dacă ne dăm înapoi: A. rămânem mici și 
piperniciți în duh, B. ne pierdem, C. ne expunem batjocurii lumii. (10:38,39) 
24. Credința este o încrdere neclintită în lucrurile nădejduite, o puternică încredințare 
despre lucrurile: A. care se văd, B. care nu se văd, C.închipuite. (11:1) 
25. Cine nu urmărește pacea și sfințirea: A.se va numi un simplu enoriaș, B.nu va vedea 
pe Dumnezeu, C.are intrare slobodă în comitetul de conducere a adunării. (12:14) 
Fiecare răspuns scriptural valorează patru puncte. Pentru aflarea notei, totalul realizat se 
împarte cu zece. 
 
 
 

Test în legătură cu Epistola Sobornicească a lui Iacov 
 
1. Iacov și-a adresat epistola către: A. creștinii dintre neamuri, B. creștinii dintre israeliți, 
C.celor douăprezece seminții ale lui Israel. (1:1) 
2. După Iacov, încercarea credinței lucrează răbdare, iar aceasta din urmă duce spre: 
A.amărăciune, B.desăvârșire, C.prăbușire. (1:2-4) 
3. Ce trebuie să facă un om care-și dă seama că îi lipsește înțelepciunea? A. S-o ceară de 
la Dumnezeu. B.Să studieze Scriptrile. C. Să caute compania înțelepților. (1:5) 
4. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci, după ce a fost găsit bun, va primi: A. felictările 
adunării, B. cununa vieții, C.o funcție de profet.(1:12) 
5. Fiecare este ispitit și momit de: A.oamenii firești, B. propriile poftele  C. Dumnezeu. 
(1:13,14) 
6. Când pofta zămislește dă naștere păcatului; și păcatul, odată înfăptuit, aduce: A. 
întinare, B.desechilibru sufletesc, C. moarte. (1:15) 
7. Orice dar desăvârșit coboară de la Tatăl Luminilor, la care:A. nu este schimbare, B.au 
loc  unele schimbări, C.totul este în transformare. (1:17) 
8. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic:A. la dăruire, B. la 
mânie, C. la ceartă. (1:19) 
9. Ce afirmă apostolul despre cei ce ascultă Cuvântul, dar nu-l împlinesc? A. Sunt slabi la 
minte. B. Se înșală singuri. C.Își zidesc casa pe nisip. (1:22) 
10. Religiunea unora este zadarnică. Cine are o asemenea religiune? A. Cine nu-și 
înfrânează limba. B. Cine nu studiază Scriptura. C. Cine nu caută părtășia cu frații săi de 
credință. (1:26) 
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11. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm pe orfani și pe 
văduve în necazurile lor și să ne păzim:A. de învățăturile altor confesiuni, B.de 
întinăciunile lumii, C.de alimentele necurate. (1:27) 
12. În concepția lui Iacov, Dumnezeu a ales pe cei ce sunt săraci în ochii lumii, ca să-i 
facă : A. să se bucure de rarele plăceri ale clipei, B.bogați în credință, C.să îndure dispeț 
din partea bogaților. (2:5) 
13. Cine păzește toată Legea, și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat: A. de 
călcarea acelei porunci, B. de toate poruncile, C. de cel puțin încă o poruncă. (2:10) 
14. Credința fără fapte este: A. moartă, B. formală, C.o nucă fără miez. (2:26) 
15. Cine poate să-și țină în frâu tot trupul? A.Cine face zilnic exerciții de gimnastică. B. 
Cine face exerciții de yoga. C.Cine nu greșește în vorbire. (3:2) 
16. De ce natură este înțelepciunea însoțită de un duh de  ceartă și de o pizmă amară? A. 
De natură drăcească. B. De natură cerească. C. De natură islamică. (3:14,15) 
17. Cum este calificată prietenia lumii acesteia? A.Drept o atitudine de om cu vederi 
largi. B. Drept vrăjmășie față de Dumnezeu. C. Drept un compromis. (4:4) 
18. Cui dă har Dumnezeu? A. Celor mândri. B. Celor naivi. Celor smeriți. (4:6) 
19. Dacă ne apropiem de Dumnezeu, și El se apropie de noi. Dacă ne împotrivim 
diavolului, el: A. va fugi de la noi, B. ne atacă și mai dur, C.ne va părăsi de tot. (4:7,8) 
20. Ce este de făcut dacă vreunul dintre creștini este bolnav? A. Bolnavul să apeleze la 
văzători și la magi. B. Bolnavul să apeleze la medicina naturistă. C. Bolnavul să cheme la 
sine pe prezbiterii bisericii ca să se roage pentru el.(5:14-16) 
Fiecare răspuns adecvat versetelor dintre paranteze valorează cinci puncte. Punctajul 
realizat se împarte cu zece. 
 
 
 

Test cu privire la Epistola Întâi Sobornicească a lui Petru 
 
1. Cui și-a adresat epistola apostolul Petru? A. Către cele douăsprezece seminții ale 
poporului Israel. B. Către prozeliții dintre neamuri. C.Către aleșii care trăiesc ca străini în 
ținuturile Asiei. (1:1) 
2. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, aleșii sunt predestinați, prin sfințirea lucrată 
de Duhul și prin stropirea cu sângele lui Isus-Hristos: A.la ascultare față de Cuvânt, B. la 
îndestularea poftelor firești, C.la stăpânirea spirituală asupra popoarelor întregului 
pământ. (1:2) 
3. Nașterea din nou a creștinului depinde nemijlocit de: A.nașterea sa trupească într-o 
familie creștină, B. de înviera lui Hristos din morți, C. de botezul în apă. (1:3) 
4. Ce pune în mișcare puterea lui Dumnezeu ca să ne păzească pentru mântuirea gata să 
fie descoperită în vremurile de apoi? A.Rugăciunea. C. Postul. C. Credința.(1:5) 
5. Ce urmare are încercarea credinței noastre? A.Slăbirea ei. B.O stare de frică și de 
dezechilibru. C. Lauda și slava la arătarea lui Hristos. ( 1:6,7) 
6. Creștinii îl iubesc pe Hristos fără să-l vadă și se bucură cu o bucurie negrăită, pentru că 
vor dobândi, ca sfârșit al credinței lor: A.o avere colosală, B.nesfârșite plăceri sensuale, 
C. mântuirea sufletului. (1:8,9) 
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7. Ce înțeles poate avea în context îndemnul următor: purtați-vă cu frică în timpul 
pribegiei voastre? A.Frica de a fi târâți în poftele trupului și ale ochilor poate să ne 
îndrepte spre calea sfințeniei. B. Frica de oameni ne ajută să ne angajăm pe calea 
sfințeniei. C. Fricoșii sunt avantajați în stăruințele lor de autosfințire.(1:14-17) 
8. Noi am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care-l moșteniserăm de la 
părinții noștri prin: A. aur și argint, B. prin sângele taurilor, C, prin sângele lui Hristos, 
Mielul fără cusur și fără prihană. ( 1:18,19) 
9. Duhul curățește și îndrumă sufletele spre o dragoste adevărată, dacă acestea din urmă : 
A. disprețuiesc adevărul Evangheliei, B, ascultă de adevăr, C. ignoră Vestea cea Bună. 
(1:22) 
10. Naștere din nouă are loc prin intermediul: A.duhovnicilor, B.unei semințe ce se poate 
putrezi, C. unei semințe ce nu se poate putrezi: Cuvântul lui Dumnezeu. (1:23) 
11. Ce urmează  ipotezei, „dacă am gustat într-adevăr că bun este Domnul”? A. Trăim în 
răutate și vicleșug. B.Dorim laptele duhovnicesc al Cuvântului ca să creștem spre 
mântuire. C.Arătăm pasiune față de literatura ștințifico-fantastică. (2:1-3) 
12. Hristos este ca o piatră din capul unghiului în care se ține toată construcția. El ajunge 
însă o piatră de poticnire și o stâncă de cădere pentru cei ce nu cred Cuvântul. „ Oricine 
va cădea peste această piatră va fi zdrobit de ea; și pe acela peste care va cădea ea, îl va 
spulbera”. (Luca 20:17,18) Poticnirea în Hristos și spulberarea acelora care nu cred 
Cuvântul: A. a fost rânduită de Dumnezeu, B. n-a fost rânduită de Dumnezeu, C. se 
datorează hazardului. (2:7,8) 
13. Petru poruncește, prin Duhul Sfânt, slugilor să fie supuse stăpânilor, chiar și celor 
greu de mulțumit. Acela care suferă pe nedrept întristare pentru a-și ține cugetul curat 
față de Dumnezeu  aduce o jertfă: A. plăcută, B. neplăcută,C. mediocră. (2:18,19) 
14. Isus a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de 
păcat, să trăim: A. pentru lume, B.pentru neprihănire,C.pentru pofte, (2:24) 
15. Unii bărbați nu ascultă  Cuvântul, dar ei pot să fie câștigați fără cuvânt: A.prin 
donații, B.prin purtarea nevestelor lor, C.prin pelerinaj. (3:1,2) 
16. Iată și un sfat pentru vremea prigonirilor:„N-aveți nicio teamă de ei și nu vă 
tulburați!... Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care 
este în voi”: A. pe un ton ridicat, B. cu blândețe, C. nepăstor. (3:14,15) 
17. Petru a stabilit și un pricipiu de slujire în adunare sau în afara adunării. El ne învață: 
A. dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, B. dacă vorbește cineva, 
să vorbească cuvintele înțelepților acestei lumi, C. dacă vorbește cineva, să vorbească 
cuvintele firii pământești. (4:11) 
18. Încercarea de foc care vine peste noi este persecuția. Atunci suntem batjocoriți și 
maltratați pentru Numele lui Hristos, pe care-l mărturisim. În asemenea situații: 
A.duhurile de ură își primesc satisfacții, B.Duhul slavei se odihnește peste noi, C.corupția 
se găsește la ea acasă. (4:14) 
19. Petru îl asemuiește pe Diavol cu un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. 
Apostolul ne sfătuiește: A. să ne împotrivim celui rău, B. să ne lăsăm târâți în păcat, C. să 
adormim când ispita ne dă târcoale. (5:8.9) 
20. După ce suferim puțină vreme în lupta cu ispititorul: A. ajungem la disperare 
,B.Dumnezeu ne va desăvârși și ne face neclintiți, C.putem veni în ajutorul altora. (5:10) 
Fiecare răspuns cu acoperire scripturală valorează cinci puncte. Pentru aflarea notei suma 
se împarte cu zece. 
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Test cu privire la Epistola a Doua Sobonicească a lui Petru 
 
1. Această epistolă, Petru o adresează:A. celor ce au căpătat o credință de același preț cu  
a sa, B celor care n-au căpătat o crediță de același preț cu a apostolului, C. celor care 
dispețuiesc credință apostolică. (1:1) 
2. Prin însușirea făgăduințelor lui Dumnezeu, care sunt da și amin în Hristos, credincioșii 
se fac părtași: A.firii adamice, B. firii dumnezeiești, C.poporului evreu. (1:4) 
3. Deplina cunoștință a Domnului, în Isus, depinde de asocierea mai multori virtuți 
creștinești: credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și 
iubirea de oameni.(1:5-7) Cine nu are aceste lucruri: A.poate aduce roade bune, B.poate 
fi conducător de adunare, C.este orb și umblă cu ochii închiși. (1:9) 
4. Cine le are:A.poate să alunece încă, B. nu va aluneca niciodată, C.poate fi numărat 
printre sfinți. (1:10) 
5. Petru este gata să ne aducă aminte de adevărurile Evangeliei: A. ca să ne tină treji, B. 
ca să ne ferească de minciunile diavolului, C.ca să ne îndoctrineze. (1:13) 
6. Învățătura apostolică nu conține niște basme mesteșugit alcătuite, ci relatarea măririi 
Domnului de către: A. niște savanți, B. niște doctori în teologie, C. niște martori oculari, 
care au mâncat și au băut cu Isus după învirea Lui. (1:16,17; Fapte 10:41) 
7. Apostolul mărturisește despre glasul ceresc care s-a auzit deasupra lui Hristos:  A. 
acesta este un învățător preaiubit în care-mi găsesc plăcerea, B. acesta este un profet 
preaiubit în care-mi găsesc plăcerea, C. acesta este Fiul meu preaiubit în care-mi găsesc 
plăcerea.(1:17,18; Matei 3:17) 
8. Deoarece nicio proorocie din Scriptură n-a fost adusă prin voia omului, proorociile se 
tâlcuiesc: A. singure, B. în corelație, B.prin înțelepciunea acestei lumi, cea firească. 
(1:20,21) 
9. Învățătorii falși care se furișează în adunări se pot recunoaște prin faptul că: A.se 
leapădă de Stăpânul răscumpărăor, B. tind să capete renume, C.duc o viață strălucită.(2:1) 
10. O altă trăsătură a acestor învățători constă în faptul că: A. sunt itineranți, B. prin 
cuvinte înșelătoare, caută să aibă un câștig de la credincioși, C. se îmbracă în haine 
somptuoase. (2:3) 
11. Ilustrând judecata și mila lui Dumnezeu față de oameni,  prin catastrofele și prin 
salvările din timpul lui Noe și din timpul lui Lot, Petru constată că „Domnul știe să 
izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie 
pedepsiți: A. cât sunt în trup, B. în ziua judecății, C. ori de câte ori greșesc. (2:9) 
12. După Petru, Domnul urmărește în mod special cu pedeapsa sa: A.pe cei ce mint, B. pe 
cei ce înșală, C.pe cei ce nutresc o poftă necurată după trupul altuia. (2:10) 
13. Acești nelegiuiți trăiesc în plăceri: A.în întunericul nopții, B.ziua nămiaza mare, C.dis 
de dimineață. (2:13) 
14. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, 
momesc cu poftele cărnii: A. pe cei tari în neprihănire, B.pe orice făptură umană, C. pe 
cei abia scăpați din rătăcirea păcatului. (2:17,18) 
15. Ce se întâmlă cu cei ce scapă de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului Isus, 
iar ,după ceea, se încurcă și sunt biruiți iarăși de ele? A.Starea lor din urmă se va face mai 
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rea decât cea dintâi, B. starea lor din urmă nu se face mai rea decât cea dintâi, C.vor 
deveni căldicei, nici reci, nici fierbinți. (2:20) 
16.Ce vor contesta batjocoritorii din zilele din urmă? A.Cea de-a doua venire a  
Domnului Isus. B. Nașterea sa din Fecioară. C.Minunile Lui. (3:3,4) 
17. Lumea din timpul lui Noe a pierit înecată în apă. Ce judecată așteaptă lumea de azi? 
A. Un război atomic. B.Focul mistuitor ce coboară din Cer. C.Un nou potop declanșat de 
topirea chețarilor. (3:7,10; Apocalipsa 20:9) 
18. Cum poate influeța evenimentele din vremurile de apoi purtarea sfântă și evlavioasă a 
credincioșilor? Această purtare:a) atrage noi convertiți la Hristos, b) grăbește venirea zilei 
lui Dumnezeu, c) stârnește mânia  îngerilor decăzuți(3:11,12) 
19. Îndelunga răbdare a Domnului Isus față de cei care nu-l cunosc încă ține neîncetat 
deschisă  poarta mântuirii. Zăbava sa este mântuire pentru mulți. Îndelunga răbdare a lui 
Dumnezeu îndeamnă la pocăință, precum ne învață și apostolul Pavel. (Romani 2:4)  
Petru profită de această referire la Pavel ca să includă scrierile aposolului neamurilor: 
A.în Scripturile Sfinte, B în categoria cărților apocrife, C.în literatura iudaică. (3:15,16) 
20. Petru ne avertizează să nu ne amestecăm cu cei ce răstălmcesc Scripturile ca să: A.nu 
ne pierdem tăria, B.nu ne pierdem mântuirea, C. să nu alergăm degeaba. (3:17) 
Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul realizat se împarte cu zece. 
 
 
 

Test cu privire la Epistola Întâi Sobornicească a lui Ioan 
 
1. Ioan vestește ce a văzut, ce a auzit și ce a pipăit cu privire la Cuvântul vieții, ca 
publicul său să aibă părtășie: A. cu un apostol, B. cu capul unei denominațiuni oarecare, 
C. cu Tatăl și cu Fiul. (1:1-3) 
2. Apostolului i s-a descoperit că: A.Dumnezeu este lumină, B.Dumnezeu este întuneric, 
C.Dumnezeu se dezinteresează de creaturile sale. (1:5) 
3. Dacă zicem că avem părtășe cu El, și umblăm în întuneric: A.spunem adevărul, B. 
mințim, C.dăm dovadă de lipsă de judecată. (1:6) 
4. Care este consecința umblării noastre în lumină și a părtășiei cu frații? A.Stârnim 
vrăjmășia întunericului. B. Nu dăm în gropi. C.Sângele lui Hristos ne curățește de orice 
păcat.(1:7) 
5. Păcatul poate exista în stare latentă în mădularele omului, asemenea unui lup care stă 
la pândă. Când el trece la acțiune, atunci produce păcate. (Romani 7:15-17) Păcatele 
săvârșite în prezența noastră ne întinează cugetul. În ce sens trebuie să luăm  conceptul de 
păcat în următorul citat: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu 
este în noi”? A.Ca o intinăciună în urma celor văzute și auzite. B. Ca păcatul ca stă la 
pândă, căutând satisfacții, C. Ca acte nelegiuite comise de noi. (1:8) 
6. Cu ce condiție se iartă păcatele comise ? A.Dacă le mărturisim Domnului. B. Dacă 
uităm de ele. C. Dacă facem penitențe. (1:9) 
7. Prin ce se dovedește cunoașterea lui Dumnezeu? A.Prin frecventarea localului 
Bisericii. B. Prin repetraea stăruitoare a rugăciunii„Tatăl nostru”, C. Prin păzirea 
poruncilor lui Hristos. (2:3) 
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8. Ce se poate spune despre un creștin care urăște pe fratele său? A. Umblă în lumină. B. 
Umblă în întuneric. C. A uitat că a fost spălat de vechile sale păcate. (2:11) 
9. Ce efect poate produce dragostea lumii în inima creștinului? A. Eclipsează învățăturile 
evanghelice, B. Face să crească dragostea lui Dumnezeu. C.Alungă de acolo dragostea lui 
Dumnezeu. (2:15) 
10. În vremurile din urmă se vor ridica mulți antihriști. De unde apar ei? A.Din mijlocul 
adunărilor noastre. B. Din alte religii. C. Din tagma filosofilor.. (2:18,19) 
11. După ce se poate cunoaște duhul lui Antihrist? A. Acest duh tăgăduiește existența lui 
Dumnezeu. B. Acest duh tăgăduiește că Isus este Hristosul. C. Acest duh promovează 
politeismul. (2:22) 
12. Cine învață pe creștini toate lucrurile?  A. Învățătorul de școală duminicală. B. 
Pastorul bisericii locale la ora de consiliere. C. Ungerea din partea Celui Sfânt. (2:20,27) 
13. Credincioșii noutestamentali sunt copii lui Dumnezeu, dar lumea nu-i cunoaște, 
precum nu l-a cunoscut nici pe Domnul. În momentul răpirii Bisericii, când Isus ni se va 
arăta, cum vom fi noi? A. Ca și pământenii, B. Ca îngerii, C. Ca Isus. (3:2) 
14. Păcatul este fărădelege, o invenție a diavolului. (3:4) Cine rămâne în Hristos nu 
păcătuiește. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat: A. ca să nimicească lucrările diavoluli, B. ca să 
instaureze Împărăția de o mie de ani, C.Ca să aducă fericirea eternă pe pământ. (3:8) 
15. Ura l-a adus pe Cain până la omorârea fratelu său, Abel.. Ce dovedește acest fapt? A. 
Cain era un pământean obișnuit. B. Cain era de la Dumnezeu. C. Cain era de la Cel Rău. 
(3;11,12) 
16. Din ce pricină nu poate rămâne în noi dragostea lui Dumnezeu? A. Pentru că nu citim 
îndeajuns Scripturile. B.Pentru că ne închidem inima față de frații noștri suferinzi. C. 
Pentru că ajungem în plasa vorbăriilor goale. (3:17) 
17. Pentru ce nu avem îndrăzneala să cerem lucruri mari de la Dumnezeu, Tatăl nostru? 
A.Pentru că vremea miracolelor a trecut. B.Pentru că nu suntem învățați în acest sens. C. 
Pentru că ne osândește inima din pricina încălcărilor de Cuvânt. (3:21) 
18.”Orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este 
plăcut înaintea Lui” (3:22) După această lămurire, Ioan ne și arată ce porunci sunt în 
vigoare în perioada Harului. A.Să păzim ziua a șapta și interdicțiile alimentare. B.Să 
practicăm circumciziunea și să aducem jertfe pentru păcate. C.Să credem în Numele 
Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții precum ne-a poruncit El 
(Hristos). (3:23; Ioan 13:34) 
19. Ce dovedește păzirea acestor porunci? A.Că suntem niște creștini serioși. B.Că avem 
Duhul Sfânt și profităm de căluzirea Lui. C. Că niște sfinții mijlocesc pentru noi. (3:24) 
20. Duhul lui Antihrist neagă faptul că Hristos a venit în trup. Această orientare are mulți 
adepți în lume. Noi i-am biruit când am venit la Hristos, și-i putem birui și mai departe, 
ca să rămânem în credință, pentruc că: A.suntem oameni de caracter, B.stăruim în 
rugăciune, C.Duhul din noi este mai mare decât duhul care este în lume. (4:4) 
21. După ce putem să ne dăm seama dacă cineva are duhul rătăcirii?  Are duhul rătăcirii : 
A. cine ne ascultă pe noi, B. cine nu ne ascultă pe noi, C. cine se ocupă exclusiv cu cele 
trecătoare. (4:6) 
22. Dumnezeu este dragoste, și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu 4:16). Unii 
afirmă că-l iubesc pe Dumnezeu, însă ei își urăsc frații. Ce zice Ioan despre asemenea 
creștini? A. Că sunt niște mincinoși. B. Că se amăgesc singuri. C. Că sunt ipocriți. (4.20) 
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23. În ce constă dragostea de Dumnezeu? A.În declamarea acestei dragoste. B.În 
sentimente de stimă și respect față de Dumnezeu. C. În păzirea poruncilor sale. (5:3) 
24. Prin ce anume putem birui lumea care ne îmbie spre căi rătăcitoare? A.Prin fermitae 
și curaj. B.Prin credința în Isus. C. Prin ajutorul duhovnicului. (5:5) 
25. Cine are viața veșnică? A.Cine o dorește și aleargă după ea. B. Cine are pe Fiul. C. 
Cine face minuni. (5:12) 
Fiecare răspuns potrivit înseamnă patru puncte. Punctajul total se împarte cu zece. 
 
 
 

Test cu rivire la Epistola a Doua a lui Ioan 
 
1. Această epistolă a lui Ioan se adresează:A.legiuitorului Zena, B.lui Tihic, C. unei 
creștine alese (1:1) 
2.Ioan își declară dragosea pe care o are în adevăr față de persoana căreia i se adresează. 
Acest adevăr rămâne în noi și și va fi cu noi în veac. (1:2) Ce a înțeles Ioan prin adevăr? 
(1.Ioan 5:6) A. Realitatea care se percepe prin cele cinci simțuri. B Duhul Sfânt. C.Ideile 
care au acoperire în realitate. 
3. Apostolul a aflat  că unii din copiii destinatarei umblă: A.în adevăr, B. la adunare, C. la 
jocurile de obște. (1:4) 
5. Ioan lansează o chemare la :A.sărutarea crucii , B. pelerinaj pe la mănăstiri, B. 
dragoste. (1:5) 
6. Potrivit lui Ioan, dragostea constă: A în închinarea la icoane, B.în viețuirea după 
poruncile lui Hristos, C.în sărutarea mâinii „părintelui”.(1:6;Matei 23:9) 

7. În lume s-au răspândit mulți amăgitori. Aceștia nu mărtuisesc că: A.Maria, 
maica Domnului, a fost deja glorificată, B.că mântuirea vine prin mjlocirea preoților, C. 
că Isus Hristos  vine în trup. (1:7) 

8. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, ci învață alte lucruri 
ce n- au acoperire în Noul Testament: A.îl are pe Dumnezeu, B. nu-l are pe Dumnezeu, 
C.nu merită bagat în seamă. (1:9) 

9. Ce să facem cu persoanele care ne vizitează fără să ne aducă învățăturile lui 
Hristos și ale apostolilor săi? A.Să nu-i primim în casă și să nu le zicem:„Bun venit!, 
B.Să-i primin cu mult respect și cu daruri. C.Să-i primim cu răceală. (1:10) 

10. Ce se întâmplă cu creștinii care zic:„Bun venit!” predicatorilor care n-au 
rămas în învățăturile lui Hristos? A Nu li se întâmplă nimic. B. Ei se fac părtași faptelor 
rele ale celor ce strică Evanghelia lui Hristos. C.Se vor rătăci de la adevăr (1:11) 

Fiecare răpuns bun valorează cinci puncte. Totalul realizat se împarte cu cinci. 
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Test cu privire la Epistola a Treia a lui Ioan 
 
1. Această epistolă Ioan o adresează unui frate cu numele de: A.Onisifor, B. Tihic, 

C. Gaiu. (1:1) 
2. În preambul, Ioan folosește umătoarea urare de bine:„Preaiubitule, doresc ca 

toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește: 
A.averea ta, B. sufletul tău, C.bunul tău renume. (1:2) 

3. Apostolul nu avea mai mare bucurie decât să audă că cei întorși la Domnul prin 
slujba lui că umblau: A.în adevăr, B. după lucrurile pieritoare, C.în minciună. (1:3) 

4. Gaiu lucra: A.cu șiretenie, B.cu superficialitate, C. cu credincioșie, în tot ce 
făcea pentru frați și pentru străini totodată. (1:5) 

5. Gaiu s-a îngrijit de :A. hainele, B.călătoria, C.escorta/ fraților care au plecat în 
slujbă pentru dragostea numelui lui Dumnezeu. (1:7) 

6. Cei care primesc pe misionari lucrează:A. împreună cu adevărul, B.contra 
adevărului, C.pentru a-și face relații. (1:8) 

7. Diotref căruia îi plăcea :A. falsa smerenie, B.întâietatea, C.vorbăria goală/ nu 
vroia să știe de apostolul Ioan. (1:9) 

8. Acest Diotref se complăcea în: A. a-l linguși pe Ioan, B.a-i manipula pe frați, 
C. a-l cleveti pe Ioan, apostolul. (1:10) 

9. Diotref nu primea vizitatori în adunare, iar pe aceia care îndăzneau să-i 
primească : A.îi dădea afară din biserică, B.îi ocărea, C.îi bătea. (1:10) 

10. Cât despre Dimitrie, toți mărturisesc bine despre el, chiar și :A.Epafra. B. 
Apolos, C. Adevărul. (1:12) 

Fiecare răspns corect valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu cinci. 
 
 
 

Test legat de Epistola Sobornicească a lui Iuda 
 
1. Iuda se prezintă ca rob al lui Isus Hristos și ca frate al lui Iacov, măcar că este 

frate de corp cu amândoi. (Matei 13:55) Această diferență de relaționare la cei doi frați ai 
săi se datorează faptului că, Isus , după învierea lui, s- a prezentat viu și fraților săi, care 
au încetat să se mai îndoiască de identitatea sa divină. (1.Corinteni 15:7) Cui și-a adresat 
Iuda epistola? A.Celor douăsprezece seminții ale poporului Israel. B.Prozeliților dintre 
neamuri. C.Celor chemați și păstrați pentru Isus Hristos. (1:1) 

2. Scriind despre mântuirea de obște a evreilor și a neamurilor, Iacov se vede silit 
să ne îndemne să luptăm pentru: A.răspândirea învățăturilor confesionale, B. credința 
care a fost dată sființilor odată pentru totdeauna, C.cucerirea lumii. (1:3) 

3. Ioan relevă că s-au strecurat printre noi oameni neevlavioși, care schimbă în 
desfrânare harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc: A. pe Domnul Isus, B. tradițiile „sfinte”, 
C.că Maria „face parte” din Dumnezeire. (1:4) 

4. După ce Domnl și-a izbăvit poporul din țara Egiptului, în urmă a nimicit: A.pe 
cei  nemulțumiți, B.pe cei mânați de pofte, C.pe cei ce n-au crezut. (1:5) 
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5. Dumnezeu a pus în lanțuri pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia: 
A.părăsâdu-și demnitatea, B. părăsându-și locuința, C.dându-se la plăceri sensuale. (1:6) 

6. Cetăților Sodoma și Gomora, care se dăduseră la curvie poftind după trupul 
altuia, li s-a dat: A.pedeapsa unui foc veșnic, B. o amnistie generală, C. ploaie și soare 
după  necesități (1:7) 

7.Unii din timpul lui Iacov își pângăreau la fel trupul, nesocoteau stăpânirile și: A. 
își jefuiau semenii , B.se certau cu preoții, C.batjocoreau pe dregători. (1:8) 

8. Ce cuvinte a rostit arhanghelul Mihai când se certa cu Diavolului pentru trupul 
lui Moise? A. Domnului să te pedepsească!. B. Domnul să te mustre!, C.Te leg și te alung 
în Numele Domnului!  (1:9) 

9. Din ce pricină batjocoritorii, care trăiesc după poftele lor nelegiuite, dau naștere 
la dezbinări? A. Din pricina egoismului lor. B. Din pricină că n-au Duhul. C. Din pricina 
că sunt niște prefăcuți.(1:19) 

10. Sfătuindu-i pe cei chemați, Iacov scrie următoarele:„dar voi, preaiubiților, 
zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă: A.prin Duhul Sfânt, B.pentru 
toți oamenii, C. necurmat. (1:20) 

Fiecare răspuns scriptural valoreză cinci puncte. Totalul se împarte cu cinci. 
 
 
 

Test cu privire la Apocalipsa lui Ioan 
 
1. Apocalipsa este descoprirea lui Isus-Hristos, transmisă lui Ioan prin mijlocirea 

unui înger, cât timp apostolul se găsea pe insula:A. Creta, B. Cipru, C.Patmos. (1:9) 
2. Această descoprire despre lucrurile care aveau să se întâmple i s-a încredințat 

lui Ioan :A. într-o zi de Sabat, B. în ziua Domnului, C. în ziua Sfântului Ilie. (1:10) 
3. Domnul a transmis mesaje separate celor șapte biserici care se aflau :A. în 

Asia, B. în Iudea, C. în Macedonia și Grecia. (1:4) 
4. Despre felul cum va veni Hristos, Ioan ne anunță:„Iată că El vine pe nori.Și 

orice ochi îl va vadea: A. și Pilat din Pont, B. și preoții Ana și Caiafa, C.  și cei ce l-au 
străpuns. Și toate semințiile Pământului vor boci din pricina Lui! Da,Amin. (1:7) 

5. În ziua Domnului Ioan era în Duhul și a auzit în spatele lui un glas ca sunetul: 
A.unei alăute, B.unei trâmbițe, C. une arpe. (1:10) 

6. Când s-a întors, el a văzut în mjlocul celor șapte sfeșnice de aur pe Fiul omului 
ținând în mână: A. șapte stele, B.chivotul Legământului, C.un crin alb. (1:13,16) 

7. Din descrierea Hristosului glorificat reținem următoarele: capul și părul Lui 
erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului; picioarele Lui erau ca 
arama aprinsă și arsă într-un cuptor; fața Lui era ca soarele când strălucește în toată 
puterea lui. Ce efect a avut asupra lui Ioan această apariție divină? A. El  strigă de uimire. 
B. El a sări de bucurie. C. El a căzu ca mort la picioarele Lui. (1:14-17) 

8. Ce simbolizează cele șapte stele din mâna Domnului? A. Șapte taine ale 
Bisericii. B.Îngerii celor șapte Biserici. C.Șapte bărbați de trezire. (1:20) 

9. Prima Biserică este cea din Efes. Ea are fapte de credință și răbdare, suferind 
din pricina Numelui lui Hristos. Ceea ce are Domnul împotriva acestei Biserici este că: 
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A. ea și-a părăsit dragostea dintâi, B.ea tolerează faptele nicolaiților, C. acceptă cultul 
morților.(2:6) 

10 .Deși săracă material, Biserica din Smirna este bogată spiritual. Această 
biserică suportase batjocurile celor ce-și zic iudei, dar care sunt de fapt :A.niște renegați, 
B. niște amaleciți, C. o sinagogă a Satanei. (2:9) 

11. Domnul semnalează acestei biserici că va avea un necaz: A. de o săptămână, 
B. de zece zile, C. de două săptămâni. (1:10) 

12. Biserica din Pergam nu și-a lepădat credința  în timpul prigonirilor. Nu-i place 
în schimb Domnului că unii învață pe frați: A. să mânânce din lucrurile jertfite idolilor, 
B.să se închine chipurilor cioplite, C. să rostească numele unor dumnezei străin. (2:14) 

13. Faptele de pe urmă a fraților din Tiatira sunt mai multe decât cele dintâi. Însă 
o proorociță cu numele de: A. Debora, B.Priscila, C.Izabela, îi amăgește pe creștini să se 
dea la curvie și să mânânce din lucrurile jertfite idolilor. (2:20) 

14. Îngerului Bisericii din Sardes i se transmite:„ Știu faptele tale: că îți merge 
numele că trăiești, dar: A. ești pe moarte B. ești mort, C. vei muri în curând. (3:1) 

15. Totuși există în Sardes câteva nume care :A. nu și-au mânjit hainele, B.n-au 
fost asimilați de lume, C.care nu se uită în urmă.(3:4) 

16. Biserica din Filadelfia are în față o ușă deschisă pe care nimeni n-o poate 
închide. Deși are puțină putere, ea a păzit Cuvântul și n-a tăgăduit:A. doctrina despre 
Sfânta Treime, B. lucrările Duhului Sfânt, C.Numele lui Hristos. (3:8) 

17. Biserica din Laodicea este orbită spiritual, umblând după bogății terestre. De 
fapt, ea este săracă, oarbă și goală. Domnul îi oferă aur curățat în foc, haine albe și: A.un 
turban curat, B.alifie pentru ochi, C.încălțăminte nouă. (3:18) 

18. Domnul enunță următoarele:„Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i 
iubesc. Fii plin de râvnă dar: A. și pocăiește-te!, B. și adu roade bune!, C.și urmează-mă! 
(3:19) 

19. Ce răspuns așteaptă Domnul din partea noastră atunci, când El bate la ușa 
inimii noastre? A. Să-l facem să aștepte. B. Să-i deschidem ușa. C. Să ne prefacem că nu-
l auzim. (3:20) 

20. Fiecărei Biserici Domnul face o făgăduință. Condiția împlinirii acestor 
făgăduinți este biruința în lupta credinței. Iată făgăduința dată Bisericii din Laodicea: 
„Celui  ce va birui îi voi da: A.să mânânce din pomul vieții, B. stăpânire peste neamuri, 
C.să șadă pe scunul meu de domnie. (3:21) 

21. Fiind în Duh, Ioan face o ascensiune la Cer. Mai îninte el văzu o ușă deschisă 
în Cer, apoi el auzi  ca sunetul unei trâmbițe: „Suie-te aici, și-ți voi arăta ce are să se 
întâmple după aceste lucruri!” Și :A. în aceeași oră, B.într-un minut, C.numaidecât, Ioan 
se pomeni în Sala Tronului. (4:1) 

22. Cel ce ședea pe tron avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu, scaunul 
de domnie era înconjurat cu un curcubeu. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri 
și tunete, în fața lui ardeau șapte lămpi de foc, care sunt: A.cele șapte taine ale Bisericii, 
B. cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, C. cele șapte epoci ale creștinismului. (4:3-5) 

23. În mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie era o carte pecetluită 
cu șapte peceți. Cine era vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? A.Născătoarea 
Fiului, B.Leul din seminția lui Iuda, C.Enoh. (5:1-5) 

24. Cine participă în Cer la adorarea Mielului? A. Zecile de mii de îngeri. B.Cei 
douăzeci și patru de bătrâni, C.Îgerii, bătrânii și cele patru făpturi vii. (5:6-14) 
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25. Când a rupt Mielui pecetea a cincea, Ioan a văzut sub altar sufletele celor ce 
fuseseră înjunghiați din pricina Cuvântului și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. 
Aceștia: A.au mijlocit înaintea lui Dumnzeu în favoarea celor ce le vărsaseră sângele, B. 
au cerut răzbunare pentru sângele vărsat, C erau înmbrăcați în slavă. (6:9,10) 

26. Mai înainte ca cei patru îngeri să vateme pământul și marea, slujitorii 
Dumnezeului Celui Viu primesc pe frunte pecetea divină.  Au primit pecetea o sută 
patruzeci și și patru de mii: A. din toate semințiile lui Israel, B. din denominațiunea 
„Martorii lui Iehova”, C.din mai multe confesiuni creștine dintre neamuri.(7:4-8) 

27. Venind din necazul cel mare, o mare gloată din orice neam și din orice 
seminție stă înaintea tronului, îmbrăcată în haine albe cu ramuri de: A finic, B. măslin, C. 
rodie, în mână. (7:9) 

28. Când li s-au dat șapte trâmbițe celor șapte îngeri care stau înaintea lui 
Dumnezeu?  A. La ruperea celei de- a patra peceți. B.La ruperea peceții a șaptea. C. La 
ruperea primei peceți. (8:1,2) 

29. Când îngerul dintâi a sunat din trâmbiță, pământul a fost lovit cu grindină și 
cu foc amestecat cu sânge, A. a patra parte, B. a treia parte, C. a cincea parte, a 
Pământului a fost ars. (8:7) 

30. La al cincilea sunet de trâmbiță, s-a deschis fântâna adâncului, din care a ieșit 
fum, iar din fum au ieșit lăcuste, având sarcina de a vătăma pe oamenii:A. care n-aveau 
pe frunte pecetea lui Dumnezeu, B. care nu purtau pe ei semnul crucii, C. care nu s-au 
abținut de carnea de porc. (9:4) 

31. Un înger puternic coboară din Cer. Deasupra capului său este curcubeul, fața 
lui luminează ca soarele și picioarele îi sunt ca niște stâlpi de foc. El jură pe Cel ce este 
viu în vecii vecilor că în zilele cînd: A. îngerul al șaselea, B. îngerul al șaptelea, C. 
arhanghelul Mihail/ va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea 
bună vestită de El robilor săi, proorocilor. (10:1-8) 

32. Ioan măsoară cu o trestie Templul lui Dumnezeu, dar curtea de afară o lasă 
nemăsurată, căci a fost dată neamurilor pentru patruzeci și două de luni. Doi martori ai lui 
Dumnezeu, investiți cu puterea de a face minuni, vor prooroci o mie douăsute saizeci de 
zile. Fiara care se ridică din Adânc îi omoară, dar Dumnezeu îi va învia:A. după o zi, B. 
după trei zile, C. după două zile/ și-i ridică la Cer. (11:1-12) 

33. În cer s-a văzut un balaur roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi 
împărătești pe cap. El trăgea după el cu coada: A. a cincea parte, B. a patra parte, C. a 
treia parte din stelele cerului, și le arunca pe pământ. (12:3,4) 

35. Pe lângă acest balaur roșu, Ioan mai amintește de o fiară care se ridică din 
mare, semănând cu balaurul, și de o fiară care se ridică din pământ, semănând cu un miel. 
Acesta din urmă, slujind primului, săvârșește semne mari, facând să coboare foc din cer 
în fața oamenilor. Astfel el înșală pe locuitorii pământului ca să primescă pe frunte ori pe 
mâna dreaptă numele sau numărul fiarei, care este: A. 777, B. 666, C.999. (13:1-18) 

36. Care va fi ultima consecință  a primirii semnului sau numărului fiarei? A.Cei 
pecetluiți cu numărul fiarei ce iese din mare cad din har. B.Cei pecetluiți cu acest număr 
vor fi chinuiți în foc și pucioasă în vecii vecilor. C. Cei pecetluiți pentru împărația 
întunericului nu vor vedea fața lui Hristos. (14:10,11) 

37. Ultimele valuri ale mîniei lui Dumnezeu se vor vărsa pe pământ din cele șapte 
potire ale urgiei. Al doilea înger își varsă potirul în mare. Drept urmare : A. moare o 
pătrime dintre făprturi, B. jumătate din făpturi, C.moare orice făptură vie. (16:3) 
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38. Babilonul cel mare, mama curvelor, ni se înfățișează ca o femeie îmbrăcată în 
purpură, împodobită cu aur și cu pietre scumpe. În mână ține un potir de aur, plin :A. cu 
vin, B. cu spurcăciuni, C. cu o băutură tare. (17:4,5) 

39. Fiara stracojie pe care șade femeia va urâ pe curvă și o va pustii pentru că: A. 
femeia este nestatornică, B. pentru că fiara este crudă, C. pentru că Dumnezeu i-apus în 
inimă planul Lui. (17:3,16,17) 

40. După bătălia de la Armaghedon, Anticristul (Fiara din mare) și proorocul 
mincinos (Fiara din pământ) sunt aruncați de viu în iazul  de foc și de pucioasă. (19:20) 
Iar la sfârșitul Împărăției de o mie de ani, Satan este elibert din Adânc ca să încerce 
popoarele care gustaseră belșugul și pacea lui Hristos pe acest pământ. Răsculații sunt 
mistuiți de focul care coboară din Cer (20:7-10) Urmează scena cu judecata din urmă 
(20:11-15) Aleșii lui Dumnezeu își vor petrece eternitatea în cetatea Noului Ierusalim. 
Unde se va situa această cetate? A. Pe pământul cel vechi. B. Pe pământul cel nou. C.În 
al treilea Cer. (21:1,2) 

Fiecare răspuns bun valorează cinci puncte. Pentru aflarea notei, suma totală se 
împarte cu douăzeci. 
 
 
 

Test de credință biblică 
 
1. La care dintre aceste trei lumi țineți mai mult: A.lumea perceptibilă prin cele cinci 
simțuri, localizată pe planeta Pământ, B.lumea cea invizibilă la care sunt multe referiri în 
Sfintele Scripturi, C.lumea creată de imaginația umană. (2.Cor.4:18;Evr.11:1,2) 
2. La nevoie, în cine vă încredeți mai mult? A.În capacitățile proprii. B.În oameni. B.În 
Dumnezeul cel nevăzut. (Psalmul 50:15; Ieremia 17:5-7; Proverbe 3:4,5) 
3. După ce se recunoaște Dumnezeul cel Viu, creatorul omului? A.El înviază pe cei 
morți. B. El este dragoste. C. El se răzbună pe vrăjmașii săi (Romani 4:16; Evrei 11:19) 
4. Personal credeți din inimă și mărturisiți cu gura că Isus din Nazaret a înviat dintre cei 
morți? A.Da. B. Nu. C.Ezit. (Romani 10:9,10) 
5. Cine crede mărturisirile Cuvântului lui Dumnezeu despre Isus, Fiul lui Dumnezeu, 
capătă credință  în Isus. Cine crede în Isus îl crede pe Isus: își fundamentează viața pe 
învățăturile Domnului. Isus ne îndrumă spre pocăință și spre botez. (Marc 1:15; 16:16) 
Dumnneavoastră v-ați conformat acestor îndrumări? A. Nici măcar n-am auzit despre 
această exigenă divină. B.M-am conformat. C. Nu. 
6. Dacă acceptați că Domul Isus a înviat din morți, credeți că: A. veți învia și 
dumnevoastră la învierea morților, B. nu credeți în propria Dv. înviere, C.nu știți ce să 
credeți față de propria înviere. (1 Tesaloniceni 4:14) 
7. Când încercați o bucurie mai mare? A.Când aveți parte de o recoltă abundentă. B.Când 
puteți ridica o sumă mare de bani. C.Când aveți părtășie cu Dumnezeu, auzind ori citind 
Cuvântu Lui. (Psalmul 4:7,49:5,6; 119:162) 
8. Unul din scopurile fundamentale ale Evangheliei este acela de a aduce popoarele 
indocile la ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu. (Romani 1:1-5; 15:18; 1.Petru 1:1,2)  
Atunci, cănd luați o hotărâre oarecare, încercați totdeauna să vă puneți în acord hotărârile 
cu principiile evanghelice? A. Da, totdeauna.B. Nu, niciodată. C.Uneori. 
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9. Vă faceți adesea semenilor ceea ce v-ar plăcea să vi se facă, dacă ați afla în situația lor? 
(Matei 7:12) A. Niciodată. B.Uneori C. Destul de des. 
10. Cuvântul ne învață să ne iertăm semenii precum Hristos ne-a iertat pe noi. (Coloseni 
3:13) Această cerință divină o puneți în aplicare? A. Uneori. B. Frecvent. C. Niciodată. 
11. Domnul Isus ne învață să ne iubim vrăjmașii, să binecuvântăm pe cei ce ne blastămă, 
să facem bine celor ce ne urăsc, și să ne rugăm pentru cei ce ne asupresc și ne prigonesc, 
ca să fim desăvârșiți, după cum Tatăl nostru ceresc este desăvârșit. (Matei 5:44-48) De 
altfel, El ne asigură că răzbunarea este a sa,  în caz că vrăjmașii noștri nu se pocăiesc de 
păcatele lor. (Romani 12:17-21) Ați reușit vreodată să puneți în aplicare unele din aceste 
porunci hristice? A. Destul de des. B. Uneori, C.Niciodată. 
12. Dacă-l mărturisim pe Hristos înaintea oamenilor, și El ne mărturisește înaintea Tatălui 
Ceresc. (Matei 1:32,33) De altfel știm, că cine crede vorbește despre credința lui. (2. 
Corinteni 4:13) Aveți obiceiul să-l mărturisiți pe Hristos și să vorbiți despre învățăturile 
Lui, ori de câte ori vi se oferă acest prilej? A.Nu, pentru că mă rușinez de Evanghelie. 
B.Da,pentru că nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. C.Numai când sunt chesționat. 
(Rom. 1:16) 
13. Marcu înșiră semnele care însoșesc pe cei ce cred în învierea Domnului. (Marc 16:16-
18) Vi s-a întâmplat să vorbiți într-o limbă necunoscută ori să alungați demoni în Numele 
lui Isus? A. Niciodată. B.Da. C.N-am auzit despre aceste semne. 
14. Apostolul Ioan ne atrage atenția astfel:”Copilașilor, păziți-vă de idoli„ (1.Ioan 5:21) 
Pavel ne învață că idolatria constă în închinarea la creaturi, nu la Creatorul, care este 
binecuvântat în veci. (Roman 1:22-25) Închinarea la Hristos este motivată prin 
participarea Lui la actul de creație, în calitatea sa de Cuvânt creator. (Ioan 1:1-14) 
Obișnuiți să vă închinați constant creaturilor lui Dumnezeu? A. Nu. B. Da. C. Uneori. 
15. Credința în învierea Domnului Isus ne scapă de spaima morții. (Evrei 2:14,15) 
Vă cuprinde spaima la gândul că odată veți muri? A. Nu m-am gândit la asta. B.Da. 
C.Nu. 
16. Ce faceți când vă cuprinde îngrijorarea ori frica? A.Printr-o rugăciune, îmi 
încredințez situația în mâna Domnului. B. Îmi destăinui starea unui prieten bun, C.Fac 
abstracție de motivele de îngrijorare. (Filipeni 4:6,7) 
17. Puteți să mulțumiți Domnului pentru orice situație care se ivește în viața 
duneavoastră, iclusiv pentru dureri, insuccese, accidente și decese? A.Mi se pare absurd 
să mulțumesc pentru pedepsele îndurate de mine. B. Da, pentru că știu că toate lucrurile 
lucrează în folosul celor ce iubesc pe Dumnezeu. C.Nu mulțumesc niciodată Domnului 
pentru că mă disciplinează. (Efeseni 5:20; Evrei 12:7-10; Romani 8:28) 
18. Ce motiv de bucurie are un creștin veridic în mijlocul disciplinărilor și încercărilor de 
tot felul? A. Că există un Dumnezeu drept și bun, care-și are în mână toate pârghiile 
Universului. B. Că disciplinările și încercările sunt trecătoare. C. Că numele său este scris 
în cartea vieții din Cer. (Luca 10:20; Apocalipsa 20:15) 
19. Cât timp suntem în crediță ne dăm seama de un lucru foarte important. De care 
anume? A. Că nu ne lăsăm de citirea Scriptuilor. B.Că avem plăcerea de a ne ruga. C. Că 
Isus trăiește în noi: vorbim ca El, procedăm ca El, avem gândurile, sentimentele, și 
intențiile lui Isus. (2.Cor.13:5; Coloseni 1:27; Filieni 1:21) 
20. În ce relație se află omul cristic față de lumea? A.Profită de toate plăcerile lumii.  B. 
Este mort față de lume. C.Rareori îi face ochi dulci. (Galateni 6:14) 
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Fiecare răspuns adecvat versetelor călăuzitoare, puse între parantreze, valorează cinci 
puncte. Celălalte răspunsuri sunt cotate cu zero puncte. Totalul maxim este de o sută de 
puncte. Pentru a afla nota ce se acordă credinței noastre, împărțim totalul realizat cu zece. 
De exemplu, cel care realizează 75 puncte, are nota 7,50. 
 
 
Luduș, 16 martie 2010                                                              Prof. Székely Carol 

 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 

Expunere sau chestionar? 
 

Această întrebare mi-am pus-o legat de formarea evanhelică a noilor convertiți și a 
tineretului adunării. Pe lângă bototezul celor ce au crezut în urma vestirii Evangheliei, cea 
mai importantă sarcină a unei adunări creștine constă în formarea de ucenici hristici. (Matei 
28:18-20) Știm că se botează niște noi născuți în Hristos, care trebuie învățați să păzeasă 
poruncile Domnului Isus. Apostolii, proorocii, evanghelistii, învătătorii și pastorii îi 
hrănesc și-i îndrumă  pe pruncii spirituali ca să ajungă oameni mari în Hristos, și să nu mai 
fie duși de orice vânt de învățătură. (Efeseni 4:11-15) 
De regulă, orice adunare matură desemnează un pastor-învățător ca să se ocupe de educarea 
evanghelcă a tinerei generații. În caz contrar, adunanările se strică  într-o singură generație 
din pricina că tinerii se lasă atrași de vorbele, obiceiurile, amuzamentele și de moda lumii.  
Pastorul de tineret își propune, în prim plan, să deschidă ochii elevilor săi asupra lumii 
spirituale, invizibile ochilor carnali. (Evrei 11:1) Apoi, el îi învață pe tineri să păzească 
instrucțiunile Domnului Isus. Distingând vocile și impulsurile care vin din lumea cea 
invizibilă, tinerii au să se supună lui Dumnezeu și să se împotrivească Diavolului. (Iacov 
4:7) Aceasta înseamnă de fapt să mergi pe calea credinței, credința însăși fiind un duh de 
natură hristică,răspândită prin Evanghelie, prin care oricine poate duce o viață plăcută lui 
Dumnezeu. (2, Corinteni 4:13; Romani 1:5, 16,17; 15:17-19; Galateni 4:6) 
Baza formării evanghelice a tineretului este Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Păcii, 
care, la început,  ni se prezintă de obicei prin predici. Predica constă dintr-un discurs menit 
să prezinte pasaje din Biblie, zugrăvind cu prioritate anumite elemente din Împărăția lui 
Dumnezeu. Predicatorii versați recurg adesea la explicarea Bibliei prin ea însăși. (2.Petru 
1:20,21) Metoda expozitivă a predicii oferă uneori  publicului lapte duhovicesc, iar alteori, 
un aliment consistent. 
Conferențiarul plin de Duh scoate din vistieria lui lucruri vechi și lucruri noi, dând dovadă 
de înțelepciune, de cunoștiință, de credință, de puterea de a face minuni .(Matei 13:52; 1. 
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Corinteni 12:7-10) Învățătura și propovșduirea lui nu constă din vorbirea înduplecătoare a 
înțelepciunii omenești, ci din puterea Duhului, dovedind că Împărăția lui Dumnzeu nu stă 
în vorbe, ci în putere (1, Cor. 2:4,5; 4:20) 
Totuși metoda expozitivă nu este singura și cea mai potrivită cale de formare a tineretului 
evanghelic. Debutanții nu înțeleg tot discursul auzit, neavând bazele scripturale pentru a 
urmări toate legăturile ce se fac între diferitele versete convergente. Lipsa de pregătire 
evanghelică a auditoriului îl ațipește adesea, ori îl face să reflecteze la alte lucruri. De aici 
reiese necesitatea de a-i trezi interesul prin problematizare și autoeducație. Or, cea mai 
bună metodă de trezire a interesului pentr Scripturi pare a fi chestionarul. 
Sarcina de a alcătui chesționare îi revine pastorului de tineret sau învățătorului de școală 
dumnicală. El abordează la rând toate cărțile Noului Testament, apoi trece la Vechiul 
Testament. Respectând ordinea capitolelor din fiecare carte, el se fixează asupra anumitor 
versete ce marchează calea credinței și a luptei spirituale. Plecând de la aceste versete, el 
formează întrebări, apoi, la sfârșitul întrebării, indică între parantheze versetul în cauză. 
Ucenicul caută versetul, îl citește, apoi își formulează răspunul. Astfel el își însușește 
bazele christianismului prin efort propriu și într-un ritm care-i convine. Cunoștințele, 
convingerile și atitudinile astfel adunate pot declanșa proteste ori de câte ori  sunt 
contrazise de mediul social. 
„Picurul din faguri” și „Vechile cărări ”sunt două culegeri de chestionare prevăzute cu 
criterii de evaluare a cunoștințelor și atitudinilor.Prima se extinde asupra Noului Testament, 
iar cel de-al doilea se ocupă cu Vechiul Testament. La fiecare intrebare sunt date trei 
răspunsuri dintre care numai unul este corect și potrivit cu versetul pus între paranteze. 
Deoarece credința se manifestă totdeauna printr-o alegere scripturală din cel puțin două sau 
trei opțiuni volitive, tinerii trebuie să fie obișnuiți să aleagă între o pornire cerească și una 
pământească. Chesționarul îl conduce astfel pe tânăr, încât să distingă scripturalul de non-
scriptural, adevărul de minciună. Un tânăr obișnuit să prefere voia lui Dumnezeu voii  a 
Diavolului este greu să fie dus de orice vânt de învățătură. Mai târziu, el va avea 
îndrăzneala să stea împotrivă ereziilor, fie ele promovate chiar și de pedicastori cu reume. 
In vremurile străvechi, când masele largi de creștini erau lipsiți de biblii, învățăturile 
rătăcitoare, ce contrazic Cuvântul lui Dumnezeu, pătrundeau fără nicio stavilă în Biserică. 
Astfel s-a întodus cultul morților, sărutarea moaștelor, cinstrea icoanelor, iubirea lumii, 
obiceiurile păgânești, împrumutate de la religiile promovate de demoni. Trinitatea Sfântă s-
a transformat în quatritate, acordându-se cinste divină și mamei lui Isus Hristos. 
Dacă în vechime, demonii s-au folosit de cei mai străluciți predicatori și învățați ca să 
răspândească erezii în Biserică, în vremurle noastre ei nu și-au schimbat obiceiul. (1. 
Timitei 4:1,2) Ei se folosesc și astăzi de personalități venerate în diferitele confesiuni 
creștine.  
Cine ar putea să reziste învățătorilor însemnați cu fierul roșu în cugetele lor, dacă nu 
tineretul care stă tare pe fundamentele Scipturii? A accepta sau a refuza o anumită 
învățătură este o chesție de viață și de moarte. Apostolul Pavel ne avertizează astfel legat 
de alterarea Evangheliei: „  Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-
o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după 
cum v-am propovăduit-o; altfel degeaba ați crezut.” (1.Cor. 15:1,2) Evanghelia este stricată 
de predicatorii care scot din ea ori falsifică anumite principii, sau îi adăugă anumite 
elemente noi, fără bază scripturală. Primirea acestori modificări ne poate costa mântuirea. 
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Drept concluzie constatăm că orice debutant are nevoie să-și însușească, pe bază de efort 
personal, princiiile Scripturii, mai înainte de a se aventura să asculte alocuțiunile unor mari 
predicatori, căci numai astfel poate el cenzura pentru sine tot ce aude. Este de remarcat 
faptul că pericolul ereziei poate veni chiar și de la predicatorii propriei noastre confesiuni. 
Acest pericol poate fi dibuit și indiguit și prin rezolvarea chestionarelor din cele două 
culegeri de teste amintite mai sus. 
 
Luduș, 6 iulie 2011                                                                   Székely Carol                             
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