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Vechile cărări 

 
 

Treizeci și nouă de teste cuprinzând preceptele de bază din  cele treieci și nouă de cărți 
ale Vechiului Testament, teste concepute și redactate, cu ajutorul Domnului, de 

 
 

Székely Carol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Așa vorbește Domnul: Stați în drumuri, uitați-vă, și întrebați care sunt cărările cele 
vechi, care este calea cea bună; umbați pe ea, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. 

Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele.” 
(Ieremia 6:16)   
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Rolul și utilitatea prezentei culegeri de teste biblice 

 
Sfintele Scripturi reprezintă cea mai valoroasă comoară spiritulă pe care omenirea o 

posedă la ora actuală. Putem zice, fără niciun risc de eroare, că Biblia este mai prețioasă 
decât tot aurul și toate pietrele prețioase depuse în băncile și la bijutierii lumii întregi. 

Domnul Isus a pus, acum două mii de ani, o întrebare poetică care răsună până-n 
zilele noastre în inimile cititorilor de evanghelie: „Și ce ar folosi unui om să câștige toată 
lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” 
(Matei 16:26) Câștigarea lumii întregi n-ar folosi de loc omului, dacă și-ar pierde sufletul 
în ziua Judecății din urmă. Mântuirea sufletlui nu se obține cu preț de aur, căci ea se 
obține cu preț de sănge hristic. Nababul care refuză să-l primească pe Hristos ca Domn și 
Mântuitor își va pierde sufletul în ciuda bogățiilor sale incomensurabile. 

Pe Hristos îl primim prin credința în jertfa și învierea Sa, descrise pe paginile 
Noului Testment, și prezise pe paginile Vechiului Testament. După Pavel, apostolul 
neamurilor, „credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu”. 
(Romani 10:17) Toată Sriptura conține cuvinte inspirate  de Duhul Sfânt, pe de-o parte, 
pofeților și cărturarilor Vechilui Testament, pe de altă parte, lui Hristos și apostolilor săi, 
autori ai Noului Testament. Cei ce se încred în ele se îmbogățesc cu aurul ceresc al 
credinței care salvează sufletul.  

Din nefericire, mulți dintre cei ce aud Cuvântul îl resping cu dispreț. Această 
lepădare a Cuvântului îi separă de Dumnezeu și de Adunarea lui Dumnezeu. Numai cei 
ce primesc Cuvântul ca ceva adevărat și prețios au harul de a se bucura de darul credinței. 

Pavel ne învață fără echivoc:„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.”(Efeseni 2:8) De aici înțelegem că 
este un har din partea lui Dumnezeu, dacă putem accepta Cuvântul pe are-l auzim. Unii îl 
acceptă, alții îl refuză; unii au parte de mila lui Dumnezeu, alții n-au parte de ea, după 
cum este scris:„Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă; și mă voi îndura de 
oricine îmi va plăcea să mă îndur.” (Romani 9:15) Primirea unui dar spiritual nu depinde 
atât  de cel ce aleargă după el, cât depinde de mila donatorului divin. (Romani 9:16,18) 

În calitate de lucrare axată pe Scripturi, această culegere de teste își propune mai 
întâi să trezească interesul publicului față Cartea Cărților pe care lumea o blamează și o 
batjocorește fără temei. Potrivit Domnului Isus, secretele Împărăției Cerurilor s-au pus la 
dispoziția celor aleși, pe când cei de afară nu înțeleg din ele nicio iotă. (Matei 13:10-13) 
Este firesc deci ca cei ce se pierd în Scripturi și  nu văd în ele decât inconsecvențe și 
contradicții s-o blameze. Rezolvarea prezentelor testelor pot duce la rispirea negurii care 
îngreunează înțelegerea Bibliei. 

Prezentul volum de teste îmbrățișează toate cărțile Vechilui Testament în număr de 
39 (treizeci și nouă). În timp ce prezintă diferitele aspecte ale creației, ale vieții sociale și 
ale istoriei omenirii, Biblia lasă să se întrevadă anumite aspecte ale lumii invizibile, 
populată de duhuri, lume care ne înconjoară fără s-o percepem cu cele cinci simțuri. Din 
această lume face parte Dumnezeu cu îngerii săi și Satan cu îngerii săi. Deoarece credința 
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cea salvatoare se află în raport cu lumea cea invizibilă, ne-am străduit să punctăm cât 
posibil, în chesționarele întocmite, diferitele aspecte ale lumii duhurilor. (cf. Evrei 11:1) 

O grijă aparte am acordat zugrăvirii reale a lui Dumnezeu, Creatorul întregului 
Univers. Așadar am insistat voit asupra versetelor din care reiese personalitatea lui 
Iahveh, Tatăl lui Isus Hristos. Este foarte important să ținem la portretul veridic al 
Domnului, căci, în zilele noastre, mulți pastori și teologi răspândesc o imagine falsă 
asupra Creatorului, ducând în rătăcire masele. Dacă mijloacele de sfințire se schimbă de 
la  Legământul Vechi la Legământul Nou, Dumnezeu însuși nu se schimbă. (Maleahi 3:6) 
Totuși unii vestesc că Dumnezeu nu mai face minuni pentru a veni în ajutorul alor săi, 
Hristos nu mai tămăduiește bolnavi și nu alungă demoni. Se vorbește chiar de un 
Dumnezeu care nu mai osândește pe nimeni la chinul focului veșnic,căci este Dragoste. 
Aceste învățături schimbă imaginea lui Dumnezeu, schimbare care atrage după sine și 
schimbarea credinței. De ce să se schimbe credința dacă nu pentru a o lipsi de puterea sa 
salvatoare? Cine să falsificăe imaginea lui Dumnezeu, dacă nu un instrument care a 
încăput pe mâna lui Satan?  

Prezenta culegere de teste este folositoare pentru oricine este în căutarea adevărului 
despre viață, despre moarte, despre înviere și despre lumea de dincolo. Această carte 
scoate în relief conexiunile dintre Vechiul și Noul Testament, faptul că au aceeași sursă 
divină. 

Pe cei ce studiează Biblia din rațiuni pragmatice, acest volum îi va ajuta să discerne 
și să rețină esențialul din fiecare porțiune. Fiecărei cărți i s-a consacrat un anumit număr 
de întrebări cu trei răspunsuri la fiecare întrebare, în funcție de întinderea și importanța 
spirituală a cărții respective. Răspunsul corect se conformează cu versetul sau cu pasajul 
indicat între paranteze. De exemplu, s-ar putea formula următoarea întrebare din Cartea 
Genesei: Cu ce condiție putea umbla Abraham, tatăl credicioșilor biblici, în neprihănire? 
El umbla în neprihăire, când: a) aducea jertfă animală lui Dumnezeu, b) asculta de 
îndemnul Sarei, c) umbla înaintea lui Dumnezeu. (Geneza 17:1) 

Testele asupra cărților lui Ioel, Obadia și Naum, fiind foarte scurte, n-au decât zece 
întrebări. În aces caz, fiecare răspuns bun aduce cinci puncte. La sârșitul fiecărui test se 
indică cu cât se împarte totalul de puncte. De exemplu, cine acumulează 40 puncte la 
Ioel, obține calificativul de 8 din această carte. 

Lucrând la această carte, am rămas cu o convingere personală foarte puternică. 
Domnul este Dumnezeul profeților care au vorbit în Numele Lui. Poporul Israel a scăpat 
din sclavia egipteană mulțumită unui profet care avea dorința arzătoare ca tot poprul 
Domnului să se compună din profeți. Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina 
profeților. (Amos 3:7) Mărturisirea lui Hristos este Duhul profeției. (Apocalipsa 19:10) 
Profeția zidește Biserica. (1.Corinteni 14:4) Iată câteva argumente scripturale în sprijinul 
ideii că Biserica (Casa) lui Dumnezeu este de neconceput fără profeți și fără Duhul 
porofeției. În consecință, multe întrebări tratează despre chemarea profetică, sarcinile 
profeților și despre distingera lor din mijlocul pofeților falși. 

Ce putem zice acuma despre pedicatorii care consideră profeția ca un lucru învechit, 
chiar dăunător în Adunarea lui Dumnezeu? Acești oameni nu-l cunosc pe Dumnezeu, și 
vor să-l dea afară din adunarea locală, împreună cu credința sfinților. 

 
 
Ludus, 9 ianuarie 2011                                           Székely  Carol                                



 4

  
 
 
 
 

Test asupra cărții Genezei 

 
Autorul Epistolei către Evrei precizează că, în vechime, Dumnezeu a vorbit părinților 
noștri prin profeți, dar, în timpurile din urmă, El ne-a vorbit prin Fiul său „pe care l-a 
pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a făcut și veacurile”. (Evrei 1:2) 
Datorită canalului mai pur, folosit de Dumnezeu, Evanghelia Harului ne aduce un 
mesaj calitativ superior și ne descoperă lucruri mai adânci în comparație cu mesajul și 
cu descoperirile divine conținute în Lege și în Prooroci. 

1. Epoca Legii și a Profeților a ținut până la:a) Zaharia, b) Maleahi, c) Ioan Botezătorul. 
(Matei 11:12-15) 

2. În epoca Harului, în caz de confuzie, datorată diferențelor dispensaționiste, trebuie să 
ascultăm mai degrabă de: a) Moise, b) de Ilie, c) de Hristos. (Matei 17:1-3) 

3. „La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.”(1:1) Ce se mișca deasupra 
apelor? Acela era:a) Duhul Domnului, b) vântul, c) norul: (1:2) 

4. În cât timp și-a sfârșit Dumnezeu lucrarea de creație? A) În șase mii de ani, b) în șase 
ani, c) în șase zile. (2:2) 

5. Moise, autorul inspirat al acestei cărți, relatează că:„Domnul Dumnezeu a făcut pe om 
din țărâna pământului”. Cum de a devenit această statuie un suflet viu? A) Prin 
evoluția darwiniană, b) datorită suflării de viață venită de la Dumnezeu, c) datorită  
exploziei inițiale. (2:7) 

6.   De care pom din grădina Edenului i s-a interzis omului să se atingă, sub amenințarea 
cu moartea? A) De pomul vieții, b) de pomul cunoștiinței binelui și a răului c) de măr. 
(2:17 

7. Din ce pricină bărbatul și femeia  formează un singur trup înaintea lui Dumnezeu? Din 
pricina că:a) fac un legământ în momentul căsătoriei, b) se unesc în scopul 
procreierii, c) femeia a fost luată din bărbat. (2:21-23) 

8. Cum de a reușit Șarpele s-o înșele pe femeia ca să mânânce din fructul oprit?  Pentru a-
iși  atinge scopul, Șarpele:a) a contrazis Cuvântul Domnului, b) a gâdilat vanitatea 
femeii, c) a arătat că Dumnezeu este demn de a fi crezut ( 3:4) 

9. Din gelozie, Cain și-a omorât fratele, pe Abel. Hristos ne descoperă că autorul 
conceptual al acestui omor a fost de fapt: a) Eva, b) Adam, c) Satan. (Ioan 8:44) 

10. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Lui. (1:27; 5:1)  „La vărsta de o 
sută treizeci de ani, Adam a născt un fiu după chipul și asemănarea lui, și i-a pus 
numele de Set”. (5:3) Acest limbaj ne permite oare să considerăm că omul seamănă 
cu Dumnezeu ? A) Neîndoielnic, b) nicidecum, c) nu-mi dau seama. 

11. Care urmaș al lui Set a umblat cu Dumnezeu și a avut parte de răpire la Cer? Este 
vorba de:a) Enoh, Metusala, c) Lameh. (5:24) 
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12. Și Noe umbla cu Dumnezeu, care i-a descoperit hotărârea sa de a nimici pe toți 
oamenii printr-un potop de apă. Care era cauza nimicirii întregii omeniri? Oamenii de 
atunci trebuia să piară din pricina:a) idolatriei, b) silniciei, c) prostituției. (6:13) 

13. Potrivit lui Dumnezeu, ce i se întâmplă omului care varsă sângele semenului său?  
Cel care varsă sângele semenului său va ajunge:a) să i se verse și lui sângele, b) un 
om vestit, c) să scape de pedeapsă. (9:6) 

14. Toate națiunile pământului își trag originea de la cei trei fii ai lui Noe: Sem, Ham și 
Iafet. Timp îndelungat după potop, „tot pământul avea o singură limbă și aceleași 
cuvinte”. (11:1) În ce loc Dumnezeu încurcase limba pământenilor, ca să se formeze 
multe limbi? Acest eveniment a avut loc la:a) Erec, b) Babel, c) Ninive. (11:8-9) 

15. După Noe, alegerea divină a căzut peste Avram din posteritatea lui Sem. Pornit de 
promisiunile divine, Avram a părăsit localiatea Haran la vârsta de:a) patruzceci de 
ani, b) șaptezeci și cinci de ani, c) cincizci de ani/ pentru a junge într-o țară 
îndepărtată. (12:1-4)  

16. Care era numele acelei țări? Numele acelei țări îndepărtate era:a) Canaan, b) Egipt, c) 
Șinear. (12:5) 

17. După biruința câștigată asupra celor patru regi, Avram dăduse zeciuală împăratului 
Salemului, care era și preot al Celui Preaînalt. Numele acestui rege și preot era:a) 
Chedorlaomer, b) Melhisedec, Terah. (14:18-20) 

18. În ciuda vârstei sale înaintate, Avram avuse făgăduința că din trupul lui  va ieși  un fiu 
care-i va moșteni casa. Avram a avut încredere în Domnul, încredere ce i s-a socoit 
drept:a) naivitate, b) nedreptate, c) neprihănire. (15:1-6) 

19. Integritatea caracterului sau neprihănirea depinde de :a) ereditate, b) instrucție, c) 
umblarea în prezența lui Dumnezeu. (17:1) 

20. În momentul în care cineva intră în legământ cu Cel Preaînalt, acesta din urmă îi 
schimbă numele? A) Negreșit, b) nici vorbă, c) nu știu. (17:5; 32:27; 35:10) 

21. Dumnezeu nu-și poate ascunde intențiile:a) preoților celor mari, b) celor ce sondează 
Scripturile, c) celor ce poruncesc copiilor lor să țină calea Domnului. (18:17-19) 

22. Cum a scăpat Lot din strânsoarea sodomiților în ziua vizitei îngerilor?  A) El a luat-o 
la fugă; b) le-a stat împotrivă, c) îngerii i-au lovit cu orbire pe sodomiți. (19:11) 

23. Lui Avram i-a fost frică să nu fie omorât de rivali din pricina frumoasei sale soții. 
Astfel, el a prezentat-o pe Sara lui Abimelec, împăratul din Gherar, drept soră sa. 
Regele a răpit-o pe Sara, dar Dumnezeu l-a împiedecat să păcătuiscă cu ea, apărându-
i într-o vedenie. În ce calitate s-a rugat Avram lui Dumnezeu ca pedeapsa cu 
sterilitatea să se îndepărteze de la casa lui Abimelec? În calitate de:a) Semit, b) profet, 
c) de patriarh. (20:7) 

24. Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram, cerându-i să-i aducă  jertfă mistuită de foc 
pe singurul său fiu, copilul făgăduinței, pe Isaac, pe un munte din țara Moria. (22:1-
18) Avram a hotărât în inima lui să asculte, gâdindu-se că Dumnezeu:a) se va 
răzgândi între timp, b) îi va da un alt copil în locul aceluia, c) va învia pe Isaac. (Evrei 
11:17-19) 

25. Avram îl trimise pe slujitorul lui, Eliezer din Damasc, în Mezopotamia, între rudele 
sale, ca să ia o soție pentru Isaac. (24:1-61) Acest slujitor se temea de Domnul. Ajuns 
la marginea cetății lui Nahor, fratele lui Avram, Eliezer s-a oprit la o fântână și s-a 
rugat astfel:„Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog dă-mi izbândă 
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astăzi, și îndură-te de stăpânul meu Avram”. Una din nepoatele lui Nahor a ieșit să 
scoată apă. Numele ei era: a) Miriam, b) Milca, c) Rebeca. (24:15) 

26. Dăpă moartea Sarei, Avram a luat-o de nevastă pe Chetura, care i-a născut șase copii. 
La ce vârstă a murit Avram? La vârsta de :a) 120, b) 150, c) 175/ de ani. (25:7) 

27. Cu ce preț și-a vândut Esau, fiul lui Isaac, dreptul său de întâi născut fratelui său 
Iacob? A) Cu treizeci de sicli, b) pe o ciorbă de linte, c) pe un talant de argint. (25:34) 

28.Iacob îl înselă pe Esau, furându-i și binecuvântarea paternă. (27:13-29)  
Binecuvântarea lui Isaac apără de blestem? A) Nu, b) da, c) nu știu. (27:29) 

29. Isaac îi porunci lui Iacob să meargă în Padam-Aram și să ia de soție pe una din fiicele 
lui Laban, fratele mamei sale, Rebeca. Făcându-și călătoria, Iacob ajunge într-un loc 
unde își petrece noaptea. În visul lui, el vede o scară al cărei vârf ajunge până la cer. 
Îngerii lui Dumnezeu coborau și urcau pe această scară. Iacob dădu acestui loc 
numele de : a) Betel, c) Mițpa, c) Dotan. (28:10-19) 

30. Ajuns la Haran, Iacob îl va servi pe Laban paisprezece ani pentru cele două fiice ale 
sale: Lea și Rahela. Lea și servitoarea sa Zilpa, precum Rahela și servitoarea sa Bilha, 
au adus pe lume pe cei:a) opt, b) zece,c) doisprezece/ fii ai lui Iacob, strămoșii 
semințiilor  poporului Israel. (35:23-26) 

31.Urmat de toată casa sa, Iacob fuge de la socrul său care-l înșelase. Acesta îl ajunge din 
urmă și îi repoșează că i-a furat dumnezeii. Supărat, Iacov îi răspunse:„ Dar să piară 
acela la care îți vei găsi dumnezeii tăi!”(31:26-32) Pe cine a atins acest blestem? Pe:a) 
Rahela, b) Bilha, c) Lea. (31:34; 35:16-20) 

32. Ca să împace inima lui Esau, Iacob îi făcu mai multe cadouri. (32:13-20) La vadul 
Iabocului, Iacob rămase singur peste noapte. Acolo el se lupta cu un înger pentru o 
binecuvântare, acordată spre dimineață împreună cu numele de Israel. Iacob a dat 
acelui loc numele de:a) Mahanaim, b) Sichem, c) Peniel. (32:24-30) 

33. Denumirea de Betel înseamnă Casa lui Dumnzeu. După Iacob, ce trebuie să facem 
neapărat inainte de a ne duce acolo? A) Să scoatem pe dumnezeii străini din mijlocul 
nostru, b) să ridicăm un altar, c) să aducem o jertfă. (35:2,3) 

34. Care dintre fiii lui Iacob a fost vândut Ismaeliților? A) Simeon,b) Iosif, c) Isahar. 
(37:23-28) 

35.Dumnezeu îl socoti drept  rău pe unul din fiii lui Iuda, și-l omorâ. Pe care îl socoti 
drept  rău de l-a omorât? Pe:a) Șela,b) Er, c) Pereț. (38:7) 

36. Iosif fuse dus în Egipt. Acolo a fost cumpărat de Potifar, căpetenia stăjerilor. Soția lui 
Potifar își aruncase privirea asupra lui cu gândul să se culce cu el. Iosif o refuză și 
ajunse la închisoare. Ce dar spiritual îl va ajuta să iasă de acolo? Darul de:a) 
povestire, b) cântare, c) de tălmăcire a visurilor. (41:1-40) 

37. Iosif era urât de frații săi din pricina visurilor sale, în care el primea cinste din partea 
fraților și din partea părinților. Frații săi vor ajunge, într-adevăr, să se proșterne 
înaintea lui Iosif? A) Da, și de mai multe ori, b) numai o singură dată, c) niciodată. 
(42:6; 43:26; 44:13,14) 

38. Ce se întămplă cu o inimă care crede într-o veste bună? A) Rămâne rece, b) se 
înviorează, c) își bate joc de vestitor. (45:25-28) 

39. Iosif a ajuns al doilea ca autoritate în țara Egiptului. În timpul celor șapte ani de 
secetă, el a chemat toată casa tatălui său în această țară. În scena în care Iacob îl 
întâlnește pe Faraon, cine pe cine l-a binecuvântat? A) Faraonul l-a binecuvântat pe 
Iacob, b) Iacob l-a binecuvântat pe Faraon, c) Iacob l-a binecuvântat pe Iosif. (47:7) 
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40. Inainte de a muri, Iacob și-a adunat copiii în jurul său, ca să le vestească ce li se va 
întâmpla de-a lungul anilor. Cui a zis el așa :„Fiii tatălui tău se vor închina până la 
pământ înaintea ta”? A) Lui Zabulon, b) lui Iuda, c) lui Dan. (49:8) 

Fiecare răspuns corect valoează cinci puncte. Suma realizată se împarte cu 20. 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

Test asupra cărții Exodului 

 
1. De ce cele două moașe, Șifra și Pua, n-au ascultat de porunca împăratului Egiptului 

de a omorâ pe toți pruncii noi născuți de parte bărbătească ai Evreilor? Ele n-au 
ascultat de poruncă:a) din senitmente patriotice, b) din spirit de împotrivire, c) pentru 
că se temeau de Dumnezeu. (1:17) 

2. Un sugar de trei luni din tribul lui Levi a fost abandonat într-un sicriaș de papură pe 
undele Nilului. Cine l-a scos din apă, dându-i numele de „Scos” (Moise)? A) Sora sa, 
Miriam, b) fiica Faraonului, c) un medic. (2:1-10) 

3. Moise a fost crescut la curtea împăratului. Ce l-a determinat s-o părăsească? A) 
Conflictul avut cu Faraonul, b) faptul că omorâse un supraveghetor egiptean, c) un 
înger l-a îndrumat să părăsească țara. (2:11-15) 

4. Preotul din Madian i-a dat lui Moise ca soție pe fiica sa, Sefora. Păscând turma 
socrului său, Ietro, Moise văzu un rug în flăcări care nu se mai mistuia. Vorbindu-i 
din rugul aprins, Dumnezeu l-a însărcinat pe Moise să scoată poporul Israel din Egipt. 
Ce cuvinte a folosit Dumnezeu când s-a prezentat lui Moise? El a zis:a) Eu sunt Cel 
Preaînalt, b) Eu sunt cel ce sunt, b) Eu sunt Domnul Oștirilor. (3:13,14) 

5. Într-adevăr, Dumnezeu est Cel care există în El-însuși, pe când noi, creaturile sale, 
existăm în El, nu în noi-înșine. (Fapte 17:27,28; Ioan 5:26) Dumnezeu este sursa 
vieții, din care El răspândește asupra făpturilor sale. În afara Lui nu există viață. 
Putem zice deci că numai El singur este. La Horeb Domnul a încredințat lui Moise:a) 
trei miracole, b) două miracole, c) un singur miracol. (4:1-9) 

6. Cum Moise avea un defect de vorbire, Dumnezeu i-a asociat pe Aaron, ca să-i 
slujească de gură, iar Moise trebuia să țină, față de fratele său, loc de :a) profet, b) 
Dumnezeu, c) preot. (4:10-7) 

7. Mesajul lui Dumnezeu pentru Faraon era tăios: „Israel este fiul meu, întâiul meu 
născut. Lasă pe fiul meu să plece , ca să-mi slujească; dacă nu vrei să lași să plece, 
voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut”. (4:22,23) Această amenințare s-a împlinit 
cu oczia urgiei:a) a zecea, b) a șaptea, c) a cincea. (12:29) 

8. Vocația primordială a unui profet este să:a) facă minuni, b) transmită un mesaj divin 
oamenilor, c) să conducă o comunitate. (7:1,2) 
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9. De ce Faraonul a stat împotriva Cuvânului lui Dumnezeu, rostit de Aaron? Pentru 
că:a) era încăpăținat, b) pentru că îi urea pe Israeliți, c) Dumnezeu i-a împietrit inima 
ca să nu asculte. (7:3) 

10. Vrăjitorii Egiptului au imitat două din minunile făcute  de Aaron, dar s-au oprit 
neputincioși la o anumită minune. La care? Ei n-au putut:a) transforma apa în sânge, 
b) scoate broaște din Nil, c) transforma țărâna pământului în păduchi. (8:16-19) 

11. Îngerul însărcint cu uciderea primilor născuți din toată țara Egiptului pentru ce a 
ocolit casele Israeliților? Pentru că Israeliții :a) se temeau de Domnul, b) ei se rugau și 
posteau adesea, c) erau sub protecția sângelui mielului. (12:3-13) 

12. Dat fiind că fiul său murise din pricina mâniei lui Dumnezeu, Faraonul lăsă pe Evrei 
să plece din țara sa. Dar ,îndată, el se răzgândi și porni în urmărirea lor. Cum și-a 
manifestat slava Dumnezeu la travesarea Mării Roșii?  El scufundă în mijlocul 
mării:a) pe împăratul Egiptului, b) carele și călăreții Egiptului, c) pe împărat și toată 
armata sa. (14:17,28) 

13. După marea eliberare udusă de Dumnezeu la Marea Roșie, Moise și copiii lui Israel 
cântaseră un imn, prin care ei scoaseră în evidență sfințenia Domnului, slava sa și:a) 
dreptatea sa, b) putrea sa de a face minuni, c) îndurarea sa. (15:11) 

14. Mergând prin pustia Șur, poporul a ajuns la Mara, dar n-au putut bea din apă pentru 
că era amară. Folosindu-se de  Moise, Dumnezeu tămăduiește apa. Cu această ocazie 
El s-a revelat ca:a) vindecător, b) răzbunător, c) pacifist. (15:26) 

15. Răspunzând la cârtirea poporului, Domnul i-a adus prepelițe și mană. Aceasta din 
urmă avea gustul unei prăjituri făcute cu :a) smochine, b) mere, c) miere de albină. 
(16:31) 

16. Ajuns la Refidim, poporul, pornit de sete, căuta ceartă cu Moise. Acesta din urmă a 
scos apă:a) vorbind stâncii, b) lovind-o cu toiagul, c) săpând la rădăcina ei. (17:6) 

17. La Muntele Sinai, Moise vorbi cu Dumnezeu cu voce tare în fața întregului popor. 
(19:20) Cu această ocazie Domnul pronunță toate cuvintele Decalogului. (20:1-17) 
Cu privire la cultul divin, Domnul a formulat o oprire memorabilă:„Să nu-ți faci chip 
cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau 
în apele mai jos decât pământul./ Să nu te închini înaintea lor, și să nu le slujești; căci 
Eu sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al 
treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, / și mă îndur până la al miilea neam de 
cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele”. (20:4-6) Cum se numește păcatul care se 
naște prin călcarea acestei interdicții? Este vorba de :a) păcatul de omitere, b) păcatul 
idolatriei, c) păcatul împotriva Duhului Sfânt. (Psalmul 97:7) 

18. După Lege, oricine își blastămă tata sau mama: a) este pedepsit cu moartea, b) scapă 
de pedeapsă, c) este cinstit în cercul său de prieteni. (21:17) 

19. Principiul „viață pentru viață, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte” își mai păstrează 
valabilitatea în mijlocul comunităților de creștini? (21:23,24) A) Da, putem răplăti 
răul cu rău, b) nu, căci ni se cere să răsplătim răul cu binele, c) nu știu: (Romani 
12:19-21) 

20. Ce prescrie Legea unui bărbat care seduce o virgină, culcându-se cu ea? El are 
obligația să :a) o ia de soție, b)  facă din ea  țiitoarea sa, b) s-o plaseze unui prieten 
apropiat. (22:16) 

21. A da șpagă celor suspuși este deja un obicei foarte  răspândit în socitatea noastră de 
azi. Un precept al Legii trebuia să prevină răspândirea acestui obicei pernicios: „Să nu 
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primești daruri; căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși, și sucesc hotărârile 
celor drepți”. (23:8) După dumneavoastă, răspândirea acestui obicei a devenit azi un 
izvor nesecat de nedreptăți? a) Bineînțeles, ) departe de așa ceva, c) nu știu. (2. 
Timotei 3:13) 

22. Orice legământ eficient este de neconceput fără vărsare de sânge. Moise a făcut 
cunoscut poporului Cuvântul lui Dumnzeu, apoi a stropit cu sânge altarul și poporul, 
zicând:„ Iată sângele legământului, pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor 
acestor cuvinte.”(24:3-8) Cel fel de sânge constituia baza Legământului Vechi? 
Sângele:a) țapilor, b) berbecilor, c) taurilor. (24:5) 

23. Domnul invită poporul să facă un cort și ustensilele necsare acestuia, după modelul:a) 
egiptean, b) filistean, c) ceresc. (25:9; 26:30; Evrei 8:4,5) 

24. Pridvorul și altarul erau locul unde se spălau și se sacrificau animalele considerate 
drept curate. Aici putea intra oricine. Locul cel sfânt, rezervat Leviților, cuprindea 
masa cu pâinile de propoziție, cupele, paharele, ceștile necesare la libații,și sfeșnicul 
de aur curat. Chivotul cu capacul ispășirii și altarl tămâierii se aflau în locul preasfânt, 
dincolo de perdea. Numai preotul cel mare intra acolo:a) o dată, b) de două ori c) de 
trei ori / pe an , aducând sânge  pentru propriile păcate și pentru păcatele întregului 
poporul. (Evrei 9:6,7) 

25. Îmbrăcămintea preoților cupindea: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la 
gherghef, o mitră și un brâu. Ce anume era gravat pe cele două pietre de onix puse pe 
umerarii efodului? Acolo erau gravate numele:a) lui Dumnezeu, b) lui Avram, Isaac 
și Iacob, c) celor dousprezece seminții ale lui Israel. (28:9-11) 

26. La festivitatea de sfințire a lui Aaron și a fiilor săi, Moise a sacificat:a) un taur și un 
berbece, b) doi tauri și doi berbeci, c) un taur și doi berbeci. (29:1-37) 

27. Moise prepară un untelemn pentru ungerea sfântă ca care unse : cortul, chivotul, 
sfeșncul, altarul tămâierii și toate uneltele din cort. Cine le atingea acestea:a) era 
sfințit, b) era omorât, c) era tămăduit. (30:29) 

28. Betsaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, făcu niște invenții și se pricepu la tot felul de 
lucrări, deoarece:a) făcuse studii superioare, b) era umplut cu Duhul lui Dumnezeu, c) 
tindea totdeauna către perfecțiune. (31:1-5) 

29. Ce nume a primit vițelul de aur făcut de Aaron? Acest vițel de aur a fost numit:a) 
Baal, b) Moloh, c) Domnul. ( 32:1-6) 

30. De ce un om ales ca Moise nu putea vedea fața lui Dumnezeu? Deoarece:a) 
Dumnezeu este Duh, b) Moise era nedemn de așa ceva, c) omul nu poate vedea fața 
lui Dumnezeu și să trăiască mai departe. (33:20) 

31. Domnul l-a așazat pe Moise în crăpătura unei strânci și l-a acoperit cu mâna, cât timp 
a trecut pe acolo slava sa. Când Domnul și-a luat mâna, Moise a putut să-l vadă din 
spate, dar fața sa n-a văzut-o. (33:21-23) Ce simbolizează stânca în Scripturi? A) 
Veșnicia, b) un adăpost sigur, b) pe Domnul Dumnezeu. (Isaia 26:3,4; 1.Cor.10:4) 

32. Dumnezeu se coborâ într-un nor și se ținu lângă servitorul său. El își proclamă 
identitatea astfel:„Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, 
încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, / care își ține dragostea până în mii de 
neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel 
vinovat drept nevinovat, și pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii 
copiilor lor până la al treilea și al ptrulea neam”. (34:6,7) De aici rezultă imaginea 
unui Dumnezeu:a) al dragostei, b) al dreptății, c) al dragostei și al dreptății. 
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33. Domnul interzise poporului său să facă legământ cu celălalte popoare, de frica să nu 
devină acestea o piedică pe calea lui. De ce pericol vroia Domnul să scape în mod 
primordial Israelul prin izolarea sa de alte popoare?  Domnul vroia să ferească pe ai 
săi de pericolul:a) prostituției spirituale, b) cupidității, c) omuciderii. (34:12-15) 

34. Dumnezeu a prescris poporului său trei sărbători obligatorii: sărbătoarea 
săptămânilor, cea a primei roade,  cea a recoltei. Această poruncă era urmată de o 
promisiune în favoarea poporului, cea referitoare la:a) securitatea frontierelor, b) 
înmulțirea animalelor domestice, c)  sănătațea generală. (34:22-24) 

35. Domnul a interzis să se prepare iedul :a) la frigare, b) în sucul său, c) în lapele mamei 
sale. (34:26) 

36. Moise fuse pe munte cu Dumnezeu:a) patuzeci, b) treizeci,c) douăzeci / de zile fără să 
mânânce pâine și fără să bea apă. (34:28) 

37. Când coborâse Moise de pe Muntele Sinai, pielea feței lui:a) nu suferi nicio 
schimbare, b) străluci de slavă, b) se ofili: (34:29) 

38.  Rigoarea extremă a porunci de ținerea sabatului se vedea de acolo că li s-a interzis 
Israeliților, în această zi, să:a) pornească în călătorie, b) să aprindă focul în locuință, 
c) să poarte o povoară oarecare. (35:3) 

39. Totalul de aur folosit în lucrările punerii la punct al sactuarului s-a ridicat la:a) 
douăzeci și nouă, b) nouăsprezece, c) nouă/ talanți. (38:24) 

40. Când tabernacolul întâlnirii fu ridicat, norul acoperi cortul, care se umplu cu slava 
Domnului. Norul Domnului era ziua peste cort, iar noaptea era un stâlp de foc, și 
aceasta se perpetua:a) o săptămână, b) o lună c) tot timpul mersului lor în pustie. 

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

Test asupra cărții Leviticului 

 
1. Această carte tratează despre funcția sacerdotală și despre jertfele oferite Domnului 

potrivit Legii, spre menținerea părtășiei. Dacă cineva aduce în dar Domnului o ardere 
de tot din cireadă, darul trebuie să fie de parte bărbătească și fără cusur,oferit la ușa 
cortului întâlnirii. Cu ce condiție acest dar poate să fie plăcut Domnului? Cu condiția 
ca:a) cel care aduce darul să-și pună mâna peste capul dobitocului, b) altul să 
junghide vițelul înaintea Domnului, c) ca sângele să fie vărsat departe de altar. (1:1-5) 

2. Cel care aduce darul jupoaie vițelul și-l taie în bucăți, spală cu apă măruntaiele și 
picioarele. Cine va arde aceste bucăți pe altar? A) El însuși, b) preotul, c) un levit 
oarecare. (1:6-9) 

3. Din turmă, se putea oferi ca ardere de tot  un miel sau un ied? A) Bineînțeles, b) 
nicidecum, c) nu știu. (1:10-13) 

4. Dacă darul de ardere de tot este o pasăre, se va oferi:a) un corb sau o cioară, b) o 
mierlă sau un sturz, c) o turturică sau un porumbel. 

5. Preotul o va jertfi pe altar:a) sucindu-i gâtul, b) tăindu-i capul, c) despicându-i capul 
cu unghia. (1:15) 
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6. Care este compoziția unui dar de jertfă de mâncare? A) Floare de făină, lapte, miere, 
b) floare de făină, ulei, sare, c) floare de făină, ulei, tămâie. (2:1,2) 

7. Preotul ia un pumn din acest dar și-l arde pe altar. Ceea ce rămâne din acest dar :a) va 
fi a preotului, b) va fi a săracilor, c) va fi a Leviților. (2:3) 

8. După Lege se pot oferi Domnului prăjituri coapte în cuptor sau în tigaie. Aceste 
prăjituri nu pot fi lipsite de:a) aluat, b) miere, c) sare. (2:13) 

9. Dacă darul este din cele dintâi roade, el va conține spice noi cu boabele pisate:a) arse 
în foc, b) fierte în apă, c) fierte în lapte. (2:14-16) 

10. Darul ca jertfă de mulțumire va fi din cireadă sau din turmă. Se oferă:a) un mascul,  
b) o femelă, c) un mascul sau o femelă.(3:1-6) 

11. Posesorul își pune mâna pe capul victimei, și-o înjunghie la ușa cortului întâlnirii. 
Preotul stropește sângele pe altar de jur împrejur. Punerea mâinii înseamnă:a) 
compasiune, b) ură, c) uniune în ispășire (1:4) 

12. Cu privire la jertfa de mulțumire, ce se arde în foc?  Se oferă ca jertfă mistuită de 
foc:a) spata, b) pulpa, c) grăsimea care acoperă măruntaiele și rărunchii. (3:3,4) 

13. Atunci când se păcătuiește involuntar împotriva unei porunci a Domnului, se impune 
jertfa pentru păcat în vederea ispășirii acestuia. Calitatea jertfei diferă în funcție de :a) 
gravitatea păcatului comis, b) scara socială a celui ce a greșit, c) persoana căreia i s- 
făcut o nedreptate. (4:3, 13, 22, 27) 

14. Dacă preotul este cel care a păcătuit, el va aduce ca jertfă de ispășire:a) un vițel, b) o 
capră, c) un țap. (4:3) 

15. Preotul își înmoaie degetul în sânge, și stropește în fața perdelei dinlăutru:a) de trei 
ori, b) de șapte ori, c) de nouă ori. (4:6) 

16. Toată grăsimea vițelului, rărunchii și ficatul se ard pe altarul arderii de tot. Pielea, 
carnea, măruntaiele, excrementele, tot vițelul:a) se arde pe altar, b) se arde în afara 
taberei, c) se fierbe într-un cazan. (4:12) 

17. Se tratează separat jertfa pentru vinovăție. Se face vinovat cel care nu declară ceea ce 
a văzut, cel care atinge cadavrul unui animal necurat, cel care jură să facă rău sau bine 
într-un fel oarecare. (5:1-4) Cel care se face vinovat astfel, își va mărturisi păcatul, 
apoi pentru a-și ispăși păcatul, el va oferi drept jertfă de culpabilitate:a) o oaie, b) un 
vițel, c) un berbec. (5:6) 

18. În caz de furt și înșelăciune, vinovatul va aduce ca jertfă pentru vină un berbece și va 
restitui lucrul însușit, adăugându-i-se: a) treia parte, b) a patra parte, c) a cincea parte. 
(6:1-6) 

19. Cel Veșnic a poruncit ca focul să ardă neîncetat pe altar. Conform acestei porunci, 
fiecare dimineață preotul aprindea lemnele, așeza arderea de tot pe ele, și ardea:a) 
grăsimea, b) carnea, c) măruntaiele/ jertfelor de mulțumire. (6:8-12) 

20. În ziua ungerii sale, fiecare preot trebuia să aducă Domnului un dar de mâncare. Era 
vorba de :a) a șasea parte, b) a zecea parte, c) a noua parte/ dintr-o efă de floare de 
făină, pregătită în tigaie cu ulei. Acest dar trebuia să fie ars în întregime. (6:19-23) 

21. Preotul care aduce jertfa de ispășire o va și mânca. Dar un fel oarecare de jertfă de 
ispășire trebuie arsă. Care anume? Acea jertfă:a) al cărei sânge a fost dus în cortul 
întâlnirii, b) al cărei sânge a fost vărsat în afara taberei, c) care avea un defect 
corporal. (6:30) 

22. Orice jertfă de mâncare, coaptă în cuptor, gătită pe grătar sau în tigaie, rămâne a 
preotului care a adus-o. El mânâncă și carnea jertfei de vinovăție și carnea jertfei de 
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mulțumire. În cea de-a treia zi carnea rămasă:a) se mânâncă încă, b) este aruncată 
afară, c) se arde în foc. (7:15-18) 

23. Ce se va întâmpla omului necurat care va fi mâncat carnea jertfei de mulțumire? 
Acela:a) se va considera curat, b) va fi nimicit din poporul său, c) va fi tămăduit de 
orice boală. (7:20) 

24. Va avea aceeași soartă și cel care:a) va fi mâncat sânge sau grăsime, b) se va fi atins 
de ceva necurat, b) se va fi exprimat ușuratic cu limba. (7:23-27) 

25. În ziua sfințirii lui Aaron și a fiilor săi, Moise a  luat untdelemnul pentru ungere și a 
uns sfântul locaș, toate lucrurile care erau în el, a turnat untdelemn:a) pe mâinile, b) 
pe picioarele, c) pe capul/ lui Aaron. (8:10-12) 

26. Afară de untdelemnul de ungere, Moise își mai pregătise pentru această solemnitate  
un coș cu păine fără aluat, un vițel:a) un berbece, b) doi berbeci, c) trei berbeci. 
(8:1,2) 

27. Moise luă din sângele berbecului de închinare în slujba Domnului și unse pe Aaron și 
pe fiii săi pe marginea urechii drepte, pe degetul mare a piciorlui drept,:a) pe indexul, 
b) pe inelarul, c) degetul mare/ al mâinii drepte. 822,23) 

28. Aaron și fiii săi rămaseră mai multe zile în corul întâlnirii, când  fuseseră închinați în 
slujba Domnului. Cîte zile au rămas ei acolo? A) Trei zile, b) șapte zile, c) nouă zile. 
(8:33) 

29. După ce fusese  sfințit, Aaron intră în funcția sacerdotală. El oferi pe altar un vițel 
drept jerfă de ispășire, un berbece drept ardere de tot, un țap drept ferfă de ispășire 
pentru sine și un bou și un berbece drept jertfă de mulțumire pentru popor. (9:1-21) În 
acea zi slava Domnului apăru întregului popor. Ce miracol sau ce semn însoți această 
apariție? A) Altarul s-a despicat, b) focul a coborât din cer și a mistuit arderea de tot 
și grăsimea, c) s-a produs un cutremur de pământ. (9:22-24) 

30. Doi dintre fii lui Aaron au fost mistuiți de focul mâniei Domnului. Care era pricina 
acestei pedepse? Nadab și Abihu :a) aduseră foc străin înainteaDomnului, b)  
pronunțaseră numele unui dumnezeu străin, c)  se lăsaseră conduși de un gând uman, 
opus gândurilor lui Dumnezeu. (10:1.2) 

31. Domnul a interzis lui Aaron și fiilor săi să bea vin sau băutură amețitoare, când intră 
în cortul întâlnirii. Pentru ce? Pentru că:a) vinul rezultă din fermentarea mustului, iar 
fermentarea simbolizează păcatul, b) omul băut nu poate distinge ceea ce este sfânt de 
ceea ce este profan, c) olcoolul provoacă violență. (10:9-11) 

32. Legea consideră animale curate pe acelea care:a) rumegă, b) au unghia despicată, 
copita despărțită, c) rumegă și au unghia despicată, copita despărțită. (11:2,3) 

33. Dintre animalele care trăiesc în ape pot fi mâncate acelea care au :a)înotătoare, b) 
solzi, c) înotătoare și solzi. (11:9) 

34. Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o pecingine sau o pată albă, el 
trebuia  văzut de un preot. Preotul  cercetă această rană. Dacă rana se arată mai adânc 
decât pielea, și dacă părul din rană s-a făcut:a) galben, b) alb, c) roșu/ este vorba de o 
rană de lepră. (13:3) 

35. Leproșii stătuseră în afara taberei. A opta zi, după ce preotul a constatat curățirea de 
lepră, cel tămăduit de lepră aducea ca jertfă:a) doi miei și o oaie, b) un miel și o oaie, 
c) doi miei și două oi. (14:10) 

36. După Lege, preotul nu putea să între întotdeauna în sfântul locaș, dincolo de perdea, 
înaintea capacului ispășirii care este pe chivot. (16:1,2) El numai atunci putea intra 
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acolo fără pericol de morte, când aducea  o cădelniță plină cu cărbuni aprinși, doi 
pumni de tămâie mirositoare și sânge de tauraș. Intrând în locul preasfânt, preotul 
puse tămâia pe foc și luă din sângele vițelului și stropi din el cu degetul:a) de nouă 
ori, b) de șapte ori, c) de trei ori/ către apacul ispășirii. (16:12-14) 

37. Domnul arătă lui Moise de ce trebuia să  piară popoarele vechi ale Canaanului. 
Acestea:a) slujiseră idolilor, b) se pretaseră la urâciuni sexuale, c) fuseseră avari din 
cale afară. (18:22-29) 

38. Domnul se declară împotriva ranchiunii, a urii și a răzbunării. Cum putem evita 
aceste lucruri? Evitarea lor este posibilă după Lege dacă:a) ne rugăm pentru vrăjmașii 
noștri, b) le facem bine, c) dacă-i mustrăm și apoi uităm ce au făcut. ((19:17,18) 

39. Domnul a poruncit poporului să sărbătorească:1. Paștele și azimile, 2. primele roade 
ale secerișului, 3.cele șapte săptămâni, 4. ispășirea, 5. corturile. (23:5-36) Cel care nu-
și smerește sufletul înaintea Domnului în ziua ispășirii:a) se îmbolnăvește, b) va fi 
nimicit din poporul său, c) va apuca pe căi rătăcitoare. (23:27-29) 

40. Zilei sabatice (de odihnă) îi corespunde anul sabatic, cînd  se permită pământului să 
se odihnească. În a zecea zi a lunii a șaptea a celui de-al șaptelea an sabatic, sunetul 
trmbiței anunța ziua ispășirilor. Aceasta însemna că:a) fiecare putea să se întoarcă în 
proprietatea sa vândută, b) marele preot își ceda funcția fiului său, c) ucigașul 
ivoluntar putea să se întoarcă în localitatea sa natală. (25:4-13) 

Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu douăzeci. 
 
 
 
 
 

Test asupra cărții Numerilor 

 
1. În pustia Sinai, Domnul a vorbit lui Moise, zicându-i să facă numărătoarea întregii 

adunări a copiilor lui Israel de la vârsta de:a) cinsprezece ani în sus, b) optsprezece 
ani în sus, c) douăzeci de ani în sus. (1:1-3) 

2. În această încercare, Moise și Aaron se sprijiniră pe căpeteniile celor douăsprezece 
triburi, desemnate de Dumnezeu. Căpetenia casei lui Iuda era:a) Eliab, fiul lui Helon, 
b) Nahșon, fiul lui Aminadab, c) Elișama, fiul lui Amihud.(1:7) 

3. Bărbații din tribul lui Iuda au fost în număr de:a) 74.600, b) 57.400, c) 40.500. 
(1:26,27) 

4. Au fost numărați din cele douăsprezece triburi:a)803.550, b) 703.550, c) 603.550/ de 
bărbați. (1:46) 

5. Domnul preciză locul fiecărui corp de armată față de cortul întâlnirii. Corpul de 
armată format din Iuda, Isahar și Zabulon își avea tabăra spre :a) miazănoapte, b) 
răsărit, c) nord, /față de cortul întâlnirii. (2:3-9) 

6. Apoi se procedă la numărătoarea fiilor lui Levi, destinați să-l servească pe Domnul. A 
fost numărată patea bărbătească de la vârsta de:a) o lună în sus, b) de șapte ani în sus, 
c) douăsprezece ani în sus. (3:28,39) 
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7. Rezultatul final al recensământului Leviților a fost:a) 42.000,b) 32.000,c) 22.000. 
(3:39) 

8. Levi, fiul lui Iacob, avu trei fii: Gherșon. Chehat, Merari. Sarcinile Chehatiților erau 
legate de :a) transportul covoarelor tabernacocului și al cortului întâlnirii, b)  locul 
prea sfânt, c) trasportul scândurilor, stâlpilor și drugilor. (4:4) 

9. La ce tratament era supusă femeia bănuită de infidelitate conjugală? Ea trebuia :a) să 
aducă preotului niște prăjituri ca dar de gelozie, b) să facă un jurământ cu blestem, c) 
să bea apă amară aducătoare de blestem, după ce făcuse un jurământ. (5:19-28) 

10. Atunci când un bărbat sau o femeie, punându-se laoparte pentru Dumnezeu, face o 
juruință de nazireat, el sau ea nu va bea nicio băutură amețitoare și nu va mînca:a) 
prune,b) mere, c) struguri. (6:1-3) 

11. În ziua închinării Leviților în slujba Domnului, s-a procedat la sacrificarea:a) unui 
tauraș, b) a doi taurași, c) a trei taurași. (8:8) 

12. Leviții intrau în slujba cortului întâlnirii de la vîrsta de 25 ani. Ei își părăseau slujba și 
nu mai lucrau la vârsta de: a) 50, b) 60, c) 65/ ani. (8:23,24) 

13. Se sărbătorește Paștele în ziua a paisprezecea din luna:a) întâi, b) a doua, c) a treia. 
(9:1-3) 

14. Moise făcu două tâmbițe de a) aur, b) argint, c) aramă/ ca să slujească la chemarea 
adunării și la pornirea taberelor după mișcarea norului Domnului. (10:1,2) 

15. Coloana de marș al Israeliților era totdeauna deschisă de:a) steagul lui Iuda, b) preotul 
Aaron, c) chivotul Domnului. La fiecare plecare Moise invoca Numele 
Domnului:„Scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi, și să fugă dinaintea 
feței tale cei ce te urăsc!” (10:35,36) 

16. Domnul a luat din duhul care era peste Moise și l-a pus peste șaptezeci de bătrâni din 
popor ca aceștia să:a) poorocească, b) facă miracole, c) să poarte, împreună cu Moise,  
sarcina întregului popor. (11:17,25) 

17. Se  aude adesea părerea că epoca profeților s-a apus. Această părere este oare în 
concordanță cu dorința omului prin care Dumnezeu a scos Israelul din robia 
egipteană? Ce dorință avea Moise față de profeți? El dorea ca :a) profeții să dispară la 
o anumită dată, b) ca profeții să se mai semnaleze în masele de Israeliți, c) ca tot 
poporul Dumnului să se compună numai din profeți. (11:29; Apocalipsa 19:10) 

18. Spiritul de profeție, semănat de Domnul peste aleșii săi, are  manifestări diferite în 
claritate și în putere. De aici diferența de vocație profetică la proorocii întâlniți pe 
paginile Scripturii și în viața de toate zilele. În ce categorie de profeți se număra 
Moise? El făcea parte dintre profeții :a) cărora Domnul li se descoperea în viziuni, b) 
cărora Domnul le vorbea în vise, c) cărora Domnul le vorbea gură către gură, fără 
cuvinte enigmatice. (12:6-8) 

19. La ordinul Domnului, Moise trimise doisprezecee oameni, un om din fiecare trib, ca 
să descopere țara Canaanului. Cine reprezenta tribul lui Iuda? A) Caleb, b) Iosua, c) 
Gadi. (13:6) 

20. Afară de Caleb și de Iosua, toți cercetașii au vorbit de rău țara, ținându-o de necucerit. 
Cum explică autorul  cărții atitudinea curajoasă a lui Caleb și a lui Iosua? El zice că:a) 
cei doi erau animați de același duh, b) cei doi și-au format obiceiul de a înfrunta 
pericolele, c) ei nu se temeau de oameni pentru că se temeu de Dumnezeu. (14:24) 

21. Ce rol împlineau ciucurii de la veșminte? Un rol de:a) amulet, b) aducere aminte, c) 
de ghid. (15:37-39) 
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22. Din ce trib provenise Core, conducătorul răsculaților împotriva lui Moise? Din tribul 
lui:a) Levi, b) Simeon, c) Ruben. (16:1,2) 

23. Cum l-a chemat Mose pe Domnul în rugăciunea sa de mijlocire pentru popor? El i-a 
zis:a) Jehovaj-Iire, b) Dumnezeul lui Avram, Isaac și Icob, c) Dumnezeul duhurilor 
oricărui trup. (16:22) 

24. Ce i s-a întâmplat lui Core și aliaților săi, Datan și Abiram? A) A coborât focul din 
Cer și i-a mistuit, b) pământul și-a deschis gura și i-a înghițit, c) au fost omorâți cu 
pietre. (16:31-33) 

25. Dumnezeu a făcut să înceteze murmurii împotriva lui Moise și Aaron, făcând să 
înflorească și să aducă roadă, într-o noapte, toiagul familiei Levi. Ce fel de fructe 
aduse acest toiag? a) Migdale, b) smochine, c) curmale. (17:1-13) 

26. Cu privire la bogățiile funciare, Dumnezeu:a) a permis preoților să aibă din ele cu 
măsură, b) le-a interzis să le posede, c) le-a dat toate țările pământului. (18:20) 

27. Ce conținea apa de purificare? a) Scrum de lemn de cedru, b) scrum de isop și de 
cârmiz, c) cele precedente și scrumul unei vaci roșcate. (19:5,6,11,12) 

28. Ce trebuia sa facă Moie stâncii din pustia Cades ca din ea să se reverse apă? El 
trebuia:a) s-o lovească cu toiagul, b) să-i vorbească, c) s-o mângâie. (20:7,8) 

29. După moartea lui Aaron, cum a răspuns Domnul la murmurii poporului? El a trimis 
împotriva lor:a) niște șerpi , b) niște viespi, c) niște lei. (21:4-9) 

30. La indicația lui Dumnezeu, Moise făcu un șarpe de aramă pe care îl puse într-o 
prăjină. Oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă rămânea în 
viață. (21:9) Acest șarpe ca obiect al credinței era prototipul:a) Sfintei Marii, b) Isus 
Hristos, c) Mahomed, profetul. (Ioan 3:14,15) 

31. Care a fost primul rege al Amoriților pe care Israeliții îl învinseră? a) Og din Basan, 
b) Sihon din Hesbon, c) Balac, fiul lui Țipor. (21:21-25) 

32. Regele Moabuui trimite soli la Balaam, fiul lui Beor, ca să:a) binecuvânte, b) 
blasteme, c) tulbure / pe Israeliți. (22:4-6) 

33. Cărui animal îi deschise Dumnezeu gura ca să-l mustre pe Balaam? El deschise 
gura:a) unei măgărițe, b) unei capre, c) unei oi. (22:28-30) 

34. Un înger i-a ieșit în cale ca :a) să ajute pe Balaam, b)  să-i stea împotrivă, c) să-l 
omoare/ căci se găsea pe calea pierzării. (22:31-33) 

35. Balaam pronunță, la insistențele lui Balac, : a) un oracol, b) două oracole, c) trei 
oracole/ fără să fi blestemat poporul lui Dumnezeu. (23:7-10, 18-24; 24:3-9) 

36. Israel se lipi de Baal-Peor, ceea ce înflăcără mânia Domnului. Cu acest prilej, au 
murit de urgia Domnului:a) 24.000, b) 14.000, c) 4.000/ de oameni. (25:1-9) 

37. În urma acestei urgii, Domnul a comandat o nouă evidență a populației. De această 
dată, numărul Israeliților era:a) 701.730, b) 601.730, c) 501.730. (27:51) 

38. Leviții, cărora li s-a făcut deasemenea numărătoarea, erau:a) 13.000, b) 23.000, c) 
33.000/ de bărbați. (26:62) 

39. Cine a fost desemnat de Dumnezeu ca să-i urmeze lui Moise? A) Caleb, b) Iosua, c) 
Helec. (27:18-23) 

40. Câte orașe de refugiu erau, unde puteau să fugă ucigașii involuntari? Erau în total:a) 
patru, b) cinci, c) șase/ orașe de refugiu. (35:6) 

Fiecare răspuns biblic valorează 5 puncte. Totalul de puncte se împarte cu 20. 
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Test asupra cărții Deuteronomului 

 
 

1. Cea de-a cincea carte a Legii este rezumatul Legii sau cea de-a doua Lege. Atitudinea 
de împotrivire a cercetașilor Canaanului a făcut să se aprindă mânia Domnului, care a 
hotărât încă patruzeci de ani de rătăcire în pustie. Moise rostise sub inspirația divină 
cuvintele acestei Legi pe malul celălalt al Iordanului în :a) al treizeci și nouălea an, b) 
al patruzecelea an, c) al patruzeci și unulea an/ al ieșirii lor din Egipt. (1:1-3) 

2. Urarea lui Moise era ca Dumnezeu să mărească poporul:a) de zece ori, b) de o sută de 
ori, c) de o mie de ori. (1:11) 

3. Cum Moise purtase cu greu povoara certurilor, el stabili căpetenii peste zece, peste 
cincizeci, peste o sută și peste o mie. El le-a dat pounca:a) să aibă în vedere 
înfățișarea persoanelor judecate, b) să asculte pe cei mici și pe cei mari, c) să se teme 
de oameni. (1:17) 

4. Ce s-a întâmplat cu generația oamenilor de război care refuzaseră să cucerească 
Canaanul?  Această generație:a) s-a bucurat de potecția divină, b) a intrat în țara 
făgăduinței, c) a pierit în pustie. (2:14,15) 

5. Groaza pe care o simțiră popoarele față de Israel se datora:a) intervenției divine în 
sufletul lor, b) naturii lor fricoase, c) veștilor rele. (2:25) 

6. Og, regele Basanului, rămăsese singur din neamul Refaimiților. Lungimea patului său 
era de:a) șapte, b) opt, c) nouă/ coți. (3:11) 

7. Domnul nu permise servitorului său fidel, Moise, să treacă de Iordan din pricina:a) 
femeii etiopiene, b) neascultării la stânca din pustia Cades, c) profeției sale despre 
Core. (3:23-28; Numeri 20:7-12) 

8. În ce constă înțelepciunea și inteligența Israeliților? Ele constă în:a) ascultarea de 
Lege, b) îngrămădirea banilor, c) falsificarea efei. (4:6) 

9. Autorul amintește celor ce-și fac chipuri cioplite că Domnul :a) este milostiv, b) este 
sfânt, c) este un foc mistuitor. (4:23,24) 

10. Cine poate să-l găsească pe Domnul? Cel care:a) îl caută din toată inima, b) îl caută 
cu inima împărțită,c) nu-l caută de loc. (4:29) 

11. Moise recapitulează Decalogul împreună cu alte porunci. Porunca de a cinsti pe tata și 
pe mama este însoțită de o făgăduință. Care? Cel ce-și cinstește părinții:a) va avea 
succes în afaceri, b) își va lungi numărul zilelor vieții, c) va avea parte de cinste din 
partea oamenilor. (5:16) 

12. La ce se poate aștepta cel care nu se depătează de Lege, ci urmărește întocmai calea 
Domnului? El se poate aștepta :a) la o viață scurtă și plină de necazuri,b) la o viață 
lungă și fericită, c) la persecuții. (5:32,33) 

13. Ce pretinde porunca cea mare poporului lui Dumnezeu? Porunca cea mare cere:a) să-l 
iubim din toată inima pe Domnul, b) să iubim cu pasiune lumea, c) să ne dăm în vânt 
după sporturile marțiale. (6:4-9) 

14. Care este inconvenientul cel mai mare al unui legământ cu alte popoare? Este acela 
că:a) urmașii vor renunța la obiceiurile ancestrale, b) că se va termina dominația 



 17

limbii natale, c) fiii se vor îndepărta de Domnul ca să slujească altor dumnezei.    
(7:2-4) 

15. Ce rol atribuia Domnul în sinea lui peregrinării poporului în deșert timp de 40 ani? 
Rolul de:a) pedeapsă, b) de explorare, c) de probă sufletească. (8:2) 

16. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci:a) cu carne, b) cu legume, c) cu tot ce iese din 
gura lui Dumnezeu. (8:3) 

17. Adesea omul înstărit își spune:„Tăria mea și puterea mâinilor mele mi-au câștigat 
aceste bogății”. (8:17) Zicând aceasta, el uită că:a) Domnul îi dă putere la lucru, b) și 
colaboratorii lui contribuie la succesele sale, c) mediul social și cel natural își au rolul 
în succesele noastre individuale. (8:18) 

18. Lipsa de credință are ca semn sigur:a) neglijența față de adunarea credincioșilor, b) 
disprețul față de slujitorii Domnului, c) neascutarea față de Cuvânt. (9:23) 

19. Ce urmează neascultării față de Cuvântul lu Dumnezeu? Îi urmează:a) binecvântarea, 
b) blestemul, c) nu-i urmează nimic. (11:26-28) 

20. Ce tratament merită profetul sau visătorul care incită poporul să urmeze alți 
dumnezei, și anunță un semn care se îndeplinește? Acest profet sau visător merită:a) 
să primească toată  cinstea, b) merită să fie luat în răspăr, c) să fie omorât. (13:5) 

21. Iată  explicația procedeului de „iertare”: „ Când se va vesti iertarea în cinstea 
Domnului, orice creditor, care va fi împrumutat pe aproapele său, să-i ierte 
împrumutul, să nu mai silească pe aproapele său și pe fratele său să-i plătască 
datoria”. (15:2) Se proceda la iertare la tot:a) al treilea an, b) al șaptelea an, c) al 
nouălea an. (15:1) 

22. Iertarea era operantă la eliberarea sclavilor evrei? A) Nu, b) da,c) nu știu. (15:12-15) 
23. Ce impresie produc Domnului statuile ridicate lângă altarul său? Ele :a) îi produc o 

mare plăcere, b) îl lasă rece, c)îi  par a fi o urâciune. (16:21,22) 
24. Unii oameni din popor îndrăzneau să-i sfideze pe preoți și pe judecători. Era o 

categorie de oameni care dădeau dovadă de neascultare.. Ei trebuiau să fie omorâți 
din motiv de :a) îngâmfare nebunească, b) exemplu negativ dat poporului, c) 
vrăjmășie față de Domnul. (7:12,13) 

25. Moise a proorocit despre venirea unui profet de talia sa, zicând:„ Domnul, 
Dumnezeul tău, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un prooroc ca mine: să 
ascultați de el!” (18:15) De unde se recunoaște un adevărat profet? Se recunoaște de 
acolo că:a) poartă o manta din păr de cămilă, b) are o vorbire simbolică, c) ceea ce 
profețește în numele Domnului se împlinește. (18:21,22) 

26. În timp de război, pe ce se sprijinea curajul Israeliților? El se sprijinea:a) pe prezența 
lui Dumnzeu în mijlocul lor, b) pe carele și pe caii lor, c) pe vitejia conducătorilor lor. 
(20:1-4) 

27. Cine trebuia să se disculpe în cazul în care un om ucis era găsit în mijlocul unui 
câmp? A) Ciobanii care-și pășteau turmele în acea zonă, b) locuitorii celei mai 
apropiate cetăți, c) bâtrânii acelei cetăți. (21:1-9) 

28. Iată o poruncă privitoare la bunul gust:„Femeia să nu poarte îmbrăcăminte 
bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești.” Cine procedează totuși 
astfel:a) devine o urâciune înaintea Domnului, b) devine o plăcere înaintea Domnului, 
c) nu tulbură ordinea divină. (22:5) 

29. Dacă se surprinde un bărbat culcat cu o femeie măritată:a) va fi pedepsit cu moartea, 
b) femeia va fi pedepsită cu moartea, c) amândoi vor fi pedepsiți cu moartea. (22:22) 
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30. Un bărbat care siluiește o virgină are obligția s-o ia de soție? A) Da, b) nu, c) nu știu. 
(22:28,29) 

31. Un Israelit își poate permite să împrumute bani cu dobândă unui conațional al său? A) 
Da, b) nu, c) nu știu. (23:19) 

32. Se permite unui Israelit să intre în via fratelui său și să mânânce struguri după poftă, 
fără să pună din aceștia și în vase pentru a-i lua cu sine? A) Da, b) nu, c) nu știu. 
(23:24,25) 

33.  Un bărbat care își alungase soția, care deveni între timp soția altui bărbat, poate s-o 
reprimească iarăși în casă ca soție? Nu, căci recăsătorirea ar fi o urâciune înaintea 
Domnului, b) da, dacă cel de-al doilea soț moare, c) nu știu. (24:4) 

34. După siretit, stăpânul viei mai poate reveni în via sa ca să culeagă ciorchinii rămași 
eventual din lipsă de atenție? A) Da, în mod natural, b) Nu, pentru că s-ar atinge de 
partea văduvelor și a orfanilor, c) Întrebarea nu mi se pare revelatoare. (24:21,22) 

35. Este oare o urâciune înaintea Domnului a avea două feluri de măsuri și două feluri de 
efa?  A) Nu, b) da, c) ezit să răspund. (25:13-16) 

36. Zeciuiala din anul al treilea aparține Levitului, orfanului și văduvei. Era interzis ca să 
se dea din ea:a) străinului, c) săracului, c) pentru un mort. (26:14) 

37. Moise  porunci ca șase triburi să pronunțe blestemul pe muntele:a) Carmel, b) Ebal, c) 
Garizim. (27:11-13, 15-26) 

38. Moise a ținut să precizeze următoarele:„ Lururile ascunse sunt ale Domnului, 
Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe 
vecie, ca să împlinim toate cuvintele Legii acesteia”. (29:29) Unde trebuie să fie 
Cuvântul ca să-l putem împlini? A) În Cer, b) în cartea sfântă, Biblia, c) în inima 
credincioșului. (30;11-14) 

39. Cântecul lui Moise conține instrucțiuni asimilabile cu roua ce cade pe plante. Aici 
regăsim o revelație memorabilă despre Domnul:„Să știți că Eu sunt Dumnezeu, și că 
nu este alt Dumnezeu afară de mine; Eu dau viață și Eu omor, Eu rănesc și Eu 
tămăduiesc, și nimeni nu scoate pe cineva din mâna mea”. (32:39)  Din acest verset 
reiese:a) bunătătea, b) dreptatea, c) atotputernicia/ lui Dumnezeu.  

40. Înainte de a muri, Moise binecuvântă pe copiii lui Israel. (33:1-25) El a murit pe 
vârful Pisga la vârsta de:a) o sută zece, b) o sută douăzeci, c) o sută treizeci/ de ani. 
Mormântul lui este necunoscut, oasele sale nu deveniră obiectul unui cult urât 
înaintea lui Dumnezeu. Și acesta este un semnde netăgăduit că Domnul și-a iubit 
servitorul în ciuda greșelii acestuia din pustia Cades. 

Fiecare răspuns biblic valorează 5 puncte. Totalul se împarte cu 20. 
 
 
 
 
 

Test asupra cărții lui Iosua 

 
1. „Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înelepciunii, căci Moise își pusese mâinile 

peste el.” (Deuteronom 34:9) Prin urmare, Iosua intră în succesiunea superiorului său. 
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După moartea lui Moise, Domnul îi zise lui Iosua: a) să se întoarcă pe drumul pe care 
venise, b) să se stabilească în țara Moabului, c) să treacă Iordanul și să intre în 
Canaan. (1:1,2) 

2. Domnul i-a promis că va fi cu el:a) precum fusese cu Moise, b) mai mult decât fusese 
cu Moise, c) mai puțin decât fusese cu Moise. (1:5) 

3. Domnul îi atrase atenția că succesul lui depindea:a) de credincioșia sa față de Lege, b) 
de propria sa inteligență, c) de felul cum își va alege colaboratorii. (1:7) 

4. Domnul îl instrui astfel:„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă 
asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunce vei izbândi în 
toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu înțelepciune.” (1:8) Succesul a tot ce 
intreprindem depinde deci de:a) un singur aspect al raportului nostru cu Legea: 
mărturia, b) de două aspecte ale raportului nostru cu Legea:mărtuia și meditația, c) de 
trei aspecte ale rapotului nostru cu Legea:mărturia, meditația, punerea în practică.  

5. Să cercetăm împreună următoarea atenționare:„ Nu ți-am dat Eu oare porunca 
aceasta: Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci 
Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face?” (1:9) Această punere în 
gardă se compune din:a)două, c) trei, c) patru/ propoziții impertive și un enunț cauzal. 

6. Iosua aminti Rubeniților, Gadiților și unei jumătăți de trib din Manase, care au primit 
ca moștenire țara Amoriților de dincolo de Iordan, că aveau obligația să-și susțină 
frații în cucerirea țării făgăduinței. Aceștia i-au promis că-l vor asculta dacă:a) 
femeile și copiii lor pot rămâne în moștenirea lor, b) animalele lor pot rămâne pe loc, 
c) Domnul va fi cu Iosua precum a fost cu Moise. (1:12-18) 

7. Iosua trimise două iscoade ca să cerceteze țara, mai ales cetatea:a) Gabaon, b) Libna, 
c) Ierihon. (2:1) 

8. Iscoadele ajunseră în casa unei prostituate cu numele de:a) Rahab,b) Ahinoam, c) 
Mical. (2:1,2) 

9. Numele acestei femei se regăsește oare în genealogia lui Isus Hristos? A) Da, b) nu, 
c) nu știu. (Matei 1:5) 

10. Curva Rahab știuse că Domnul a secat Marea Roșie înaintea poporului său, și ea 
mărturisi că:a) Domnul era unul din dumezeii acestei lumi, b) Domnul este 
Dumnezeu sus în Cer și jos pe Pământ, c) Domnul nu este mai puternic decât Baal. 
(2:11) 

11. Cele două iscoade au oferit lui Rahab, care-i găzduise, o funie de fir cărămiziu, :a) 
drept amintire, b) în semn de recunoștiință, c) ca semn protector. (2:18,19) 

12. Calea către Iordan fuse deschisă de chivotul legământului, purtat de:a) Leviți, b) 
preoți, c) Iosua. (3:2-6) 

13. Ce s-a întâmplat când preoții își puseră talpa piciorului în Iordan? A) Se auzi un tunet 
din cer, b) apele se despicară în două, apele care veneau din sus se opriră grămadă, iar 
restul se coborâ la vale, c) soarele se păli. (3:14-17) 

14. Ce scop umări în principal Domnul, făcând acest miracol? El urmări mai ales :a) să 
ușureze traversarea Iordanului, b) să-i rușineze pe cei necredincoși, c) să-l ridice pe 
Iosua în ochii poporului. (3:7) 

15. La ordinul Domnului, câțiva bărbați ridicară :a) șapte, b) nouă, c) doișpe/ pietre din 
mijlocul Iordanului și le duseră la locul unde urmau să înopteze. (4:8) 

16. Apostolul Pavel asimilează traversarea Mării Roșii cu un botez pentru Moise. S-ar 
putea asimila traversarea Iordanului cu un botez pentru Iosua? A)Nu, căci  am adăuga 
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ceva la Scriptură, b) da, căci cele două traversări erau similare, c) întrebarea mă 
depășește. (1.Corinteni 10:1,2) 

17. Dacă, în timpurile străvechi, eliberarea din scavie a Israeliilor era marcată de un 
botez, și intarea lor în țara făgăduinței, de un alt botez, putem conclude oare că, în 
timpul harului actual, orice copil al lui Dumnezeu în Hristos este socotit să treacă prin 
două botezuri: botezul în apă și botezul în Duh? A) Da, evident, b) nu, nicidecum, c) 
întrebarea este prea înaltă pentru mine. (Matei 28:18-2; Fapte 1:4,5) 

18. Cele douăprezece pietre fură depuse la Ghilgal, unde se și procedă la tăierea împrejur 
al poporului cu cuțite de:a) piatră, b) de aramă, c) argint. (5:2) 

19. Când a încetat Domnul să le mai furnizeze mană? A) După traversarea Iordanului, b) 
după circumciziune, c) după prăznuirea Paștelor. (5:10-2) 

20. Pe când Iosua stătea lângă Ierihon, întâlni un om cu sabia scoasă din teacă. Cine era 
această persoană? Era:a) un Hetit, b) arhanghelul Mihai, c) căpetenia oștirii 
Domnului.(5:13-15) 

21. Iericho era un oraș întărit, închis pentru Israel. Acest oraș părea de necucerit. Ce 
strategie recomandă Domnul pentru cucerirea acestui oraș? Această strategie consta: 
a) în fabricarea și utilizarea unor catapulte, b) în folsirea unor berbeci de spargerea 
zidurilor, c) în înconjurarea orașului, purtând chivotul, la sunetul trâmbiței de paișpe 
ori într-o săptămână și în a striga tare, a șaptea zi, cu ocazia utimului înconjor. (6:1-5) 

22. Când poporul scosese strigăte mari, zidul cetății se prăbuși. Israeliții cuceriră cetatea 
și nimiciră în ea:a) pe toți bărbații, b) pe toți adulții, c) pe cei mari și pe cei mici. 
(6:20,21) 

23. În acea zi, Iosua rosti un blestem:„ Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se 
va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu prețul întîiului său 
născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile”. 
(6:26,27)  A lovit oare pe cineva acest blestem? A) Nu, n-a lovit pe nimeni, b) l-a 
lovit pe Hiel din Betel, c) nu știu. (1.Împărați 16:34) 

24. Acan, fiul lui Carmi, din seminția lui Iuda a fost omorât cu pietre cu toată familia sa. 
Din ce picină a fost pedepsit? Din pricina că:a) adunase surcele în zi de Sabbat, b) își 
însușise niște valori date spre nimicire, c) blestemase numele Domnului. (7:1,24-26) 

25. După ce își dădu seama Iosua că un păcat rupsese legământul cu Domnul? A) El 
deveni conșient de stricarea legăturii cu Dumnezeu:a) printr-un Cuvânt de 
descoperire, b) în urma bătăii primite din partea cetății Ai, c) în urma unui vis. (7:10-
12) 

26. Prin ce mijloc Iosua a identificat vinovatul? El:a) a intreprins o cercetare minuțioasă, 
b) a organizat o adunare cu mai marii poporului, c) a folosit  metoda tragerii la sorți. 
(7:14-23) 

27. Cetatea Ai fu cucerită datorită:a) vitejiei personale a lui Iosua, b) superiorității 
numerice a asediatorilor, c) unei ambuscade. (8:18-20) 

28. Cum au încercat locuitorii din Gabaon să scape de pericolul care lovise deja cetățile 
Ierihon și Ai? Gabaoniții:a) intrară într-o confederație împotriva Istaeliților, b) 
întăriră zidul cetății, c) recurseră la un șietlic pentru a face legământ cu Iosua. (9:1-
7,14,15) 

29. Confruntarea cu cei cinci împărați ai confedrației dudu câștig de cauză Israelului. 
Când armata vrăjmașă fugea, Domnul făcu să cadă peste ea din Cer niște pietre mari. 
În acea zi, Iosua adresă o poruncă ciudată soarelui și lunii:„Oprește-te, soare, 
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deasupra Gabaonului, și tu, lună, asupra văii Aialonului!” Această poruncă a avut 
vreun efect? A) Nu, căci era o poruncă absurdă, b) da, soarele s-a oprit proape a zi 
întreagă, c) nu știu. (10:11-14) 

30. Care cetate formase o altă confederație împotriva lui Israel în nordul țării? Cetatea:a) 
Hațor, b) Madon, c) Șimron. (11:1-5) 

31. Ultima mare bătălie victorioasă pentru cucerirea Canaanului avuse loc:a) la Hațor, b) 
la Dor, c) la apele Merom. (11:7-9) 

32. Iosua avu grijă să nimicească  tribul uriașilor de :a) Amaleciți, b) Refaimiți, c) de 
Anachimi. (11:21,22) 

33. Iosua a întocmit lista regilor biruiți din țara Canaanlui. Numărul lor era:a) 41, b) 31, 
c) 21. (12:24) 

34. Iosua ajunse bătrân și mai rămase un teritoriu important de cucerit. Printre cetățile 
rămase necucerite se numărau:a) Lachiș, Eglon, Ghezer, b) Gaza, Asdod, Ascalon, c) 
Libna, Adulam, Betel. (13:2,3) 

35. Împărțirea țării avuse loc prin tragerea la sorți în prezența preotului Eleazar, a lui 
Iosua și a căpeteniilor triburilor. (14:1,2) Nu s-a dat moștenire tribului:a) Simeon, b) 
Levi, c) Dan. (13:14) 

36. Caleb, fiul lui Iefune, primi o moștenire potrivit jurământului lui Moise, pronunțat la 
Cades-Barnea, unde Caleb făcuse un raport cu inimă dreaptă. Care era moștenirea lui 
Caleb? A) Hebron, b) Chiriat-Iearim, c) Bet-Șemeș. (14:13) 

37. Iată mărturia lui Caleb despre vigoarea și sănătatea sa la vârsta de 80 de ani:„ Și 
astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua  când m-a trimis Moise; am tot atâta putere cât 
aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră”.(14:11) Cazul lui 
Caleb este oare o dovadă că asultarea de Cuvântul Domnului lungește viața și 
păstrează puterea omului? A) Bineînțeles, b) nu, că-i vorba de o excepție, c) nu știu ce 
să zic. (Deuterorom 6:24) 

38. Iosua stabili orașele de refugiu unde putea să fugă ucigașii involuntari. El a stabilit 
din ele:a) cinci, b) șase, c) șapte. (20:1-3,7,8) 

39. Leviților li s-au desemnat cetăți de locuit, plasate pe teritoriul fraților lor. Li s-au 
desemnat în total :a) 48, b) 49, c) 50/ cetăți. (21:41) 

40. În discursul său final, Iosua își avertizează frații legat de dumnezeii străini. El le-a zis 
următoarele:„Acum temeți-vă de Domnul, și slujiți-l cu scumpătate și credncioșie. 
Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în Egipt, și 
slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți 
să slujiți; ... Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului”. (24:14,15) Iosua, 
fiul lui Nun, muri la vârsta de: a) o sută, b) o sută zece, c) o sută douăzeci/ani. (24:28) 

Fiecare  răspuns biblic valorează 5 puncte. Totalul se împarte cu 20. 
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Test asupra cărții Judecătorilor 

 
1. După moartea lui Iosua, seminția lui Iuda, susținută de tribul lui Simeon, continua 

cucerirea teritoriului care i-a căzut la sorți. La Bezec, ei bătură o oaste de:a) 20.000, 
b) 15.000, c) 10.000/ de ostași. (1:1-5) 

2. Ei prinseră și pe Adoni-Bezec, regele, și:a) îi străpunseră ochii, b) îi tăiaseră degetele 
mari de la mîini și de la picioare, c) îi tăiaseră brațul drept. (1:6,7) 

3. Adoni Bezec:a) n-a comentat acest eveniment, b) a primit pedeapsa ca din mâna lui 
Dumnezeu, c) a protestat vehement. (1:7) 

4. Ce s-a întâmplat cu fiii Chenitului, socrul lui Moise? A) Ei s-au întors în țara Madian. 
b) Ei au murit în războiul pentru cucerirea Canaanului. c) Ei s-au stabilit în mijlocul 
poporului Israel. (1:16) 

5. Mai multe seminții nu izgoniră locuitorii orașelor care le scăzuseră la sorți. 
Dumnezeii acestor popoare aveau să devină pentru Israeliți:a) un ajutor la nevoie, b) o 
cursă pentru suflet, c) o consolare. (2:1-3) 

6. Copiii lui Israel părăsiră pe Domnul și se lipiră de dumnezeii popoarelor pe care nu le 
cruțaseră. Cum începură să slujească Baalilor și Astarteelor, n-au mai putut rezista 
dușmanilor lor. Domnul îi dădu în mâna lui Cușan-Rișeataim, regele Mesopotamiei. 
Care judecător ridicat de Domnul va aduce libertatea poporului? A) Heber, b) Otniel, 
c) Chenaz. (3:9)  

7. Israliții făcură mai departe ceea ce displace Domnului. Pe cine a întărit Domnul ca să-
l aservească pe poporul său necredincios? Pe:a) Eglon, regele Moabului, b) Zebah, 
regele Madianului, c) Țalmuna regele Madianului. (3:12-14) 

8. Cum de a reușit Ehud, fiul lui Ghera din seminția lui Beniamin, să ia viața lui Eglon? 
A) Îl învinse în duel, b) Printr-un șiretlic, c) Pe câmpul de bătălie. (3:11-21) 

9. Poporul nu încetase să se îndepărteze de Dumnezeu, care îl vânduse în mâinile lui 
Iabin, regele Canaanului, cu capitala în:a) Ierusalim, b) Sidon, c) Hațor. (4:1-2) 

10. Cine era judecător în Israel în timpul acela? Judecătorul era:a) Debora, b) Barac, c) 
Șamgar. (4:4) 

11. Jael, soția lui Heber, Chenitul, l-a omorât pe Sisera, comandantul oștirii vrăjmașe 
cu:a) o sabie, b) un pumnal, c) un țăruș al cortului. (4:21) 

12. După victoria repurtatăde Barac asupra oastei lui Iabin, Debora a compus o cântare 
care se sfârșește cu următoarea dorință:„ Așa să piară toți vrăjmașii tăi, Doamne!” 
Numai ea singură vorbește depre vrăjmașii lui Dumnezeu? A) Da, ea singură 
amintește de vrăjmașii Domnului, b) Nu, și alții remarcă faptul că Dumnzeu are 
vrăjmași, c) nu știu. (1.Samuel 2:10; Isaia 1:24) 

13. Din nou, fiii lui Israel făceau ceea ce nu-i place Domnului, care-i dădu în mîinile lui 
Madian. De această dată, liberatorul predestinat, Ghedeon, vine din familia lui 
Abiezer, din seminția lui:a) Manase,b) Efraim, c) Ruben. (6:11-15) 

14. Îngerul care apăru lui Ghedeon îl învăță ce trebuia să facă înainte de a porni la război. 
El trebuia să dărâme altarul lui Baal și să abată idolul care era deasupra. Apoi el 
trebuia să ridice un altar Domnului și să jertfeacă pe acest altar:a) un tăuraș, b) doi 
tăurași, c) trei tăurași. (6:25,26)  



 23

15. Care a fost consecința, urmărită de Domnul, a acestei ascultări de care dăduse dovadă 
Ghedon? A) Poporul se resculă contra lui Ghedeon, b) Joas, Tatăl lui Ghedeon, se 
grăbi a înfrunta pe  răsculați, c) Ghedeon fu îmbrăcat cu Duhul Domnului. (6:34) 

16. Fiind sub inspirație divină, Ghedeon invită pe fricoși să părăsească tabăra. Câți au 
mai rămas din treizeci și două mii de oameni? Au rămas:a) douăzeci de mii, b) cinșpe 
mii, c) zece mii. (7:3) 

17. Călăuzit de Domnul, Ghedeon a coborât poporul la apă. El a separat pe cei ce 
limpăiau apa ducând-o cu mâna la gură de cei ce se îngenunchiau ca să bea. El a ales 
pentru luptă pe primii și i-a trimis acasă pe ultimii. Câți oameni au mai rămas pentru 
luptă? A) Patru sute, b) trei sute, c) două sute. (7:5-7) 

18. Ce anume a întărit mâinile bărbaților aleși pentru bătălie?  A) Fermitatea căpeteniei 
lor, b) semnul cu lâna, c) visul unui Madianit, explicat de colegul său. (7:13-15) 

19. Ghedeon comandă un atac de noapte împotriva taberei Madianiților. Ce fapte ale 
celor trei sute aduseră izbânda? Aceștia:a) au sunat din trâmbițe, au spart ulcioarele în 
care erau făcliile și au strigat cu multă putere, b) au scos săbiile și au atacat tabăra 
adversă sub vălul nopții, c) au încendiat corturile Madianiților. (7:19-22) 

20. Bătrânii din Sucot refuzară să hrănească trupa lui Gedeon în timp de război. Care  fost 
urmarea acestei atitudini? A) Ghedeon le-a tăiat capetele, b) s-a pus foc pe cetatea lor, 
c) ei au fost bătuți cu spini și mărăcini. (8:5-16) 

21. Câți fii avuse Ghedeon de la mai multe neveste?  A) douăzeci,b) patruzeci, c) 
șaptezeci. (8:30) 

22. Abimelec, fiul unei concubune din Sihem și-a omorât toți frații, afară de cel mai 
tânăr: a) Iotam, b) Zebul, c) Gaal. (9:4-6)  

23. Cum și-a găsit moartea Abimelec? El a murit de mâna:a) lui Iotam, b) unui bandit, c) 
unei femei. (9:50-54) 

24. Cu cine a avut de luptat Iefta după ce fusese ales ca judecător de bătrânii din Galaad? 
A) Cu Moabiții, b) cu Amoniții, c) cu Heviții. (11:1-10) 

25. Duhul Domnului poposi peste Iefta, care se puse pe drum ca să-și înfrunte vrăjmașii. 
Ce fel de juruință făcu el cu această ocazie? El a jurat că va oferi drept ardere de tot 
Domnului :a) doi tăurași, b) o sută de berbeci, c) pe oricine va ieși prin porțile casei 
sale/ la întoarcerea sa victorioasă din război. (11:30,31)  

26. Ce favoare ceru fiica lui Iefta de la tatăl său? Ea ceru să fie lăsată să-și plângă ficioria 
pe munți, însoțită de tavarășele sale:a) șase săptămâni, b) trei luni, c) două luni 
(11:34-38) 

27. Gelos de izbânda Galaadului, Efraim vroia să incendieze casa lui Iefta. Acesta din 
urmă își adună oastea și ținu piept Efraimiților. După ce i-a bătut, Iefta a ocupat vadul 
Iordanului de partea lui Efraim. După ce recunoscură pe fugarii Efraimți? A) După 
îmbrăcăminte,b) după barbă, c) după pelticie. (12:4-6) 

28. Israeliții cuntinuau să se depărteze de Domnul, care i-a dat pe mîna Filistenilor 
pentru:a) 20, b) 30, c) 40 / de ani. (13:1) 

29. Îngerul Domnului apăru soției Danitului Manoah pentru a o avertiza față de copilul pe 
care avea să-l nască. Ea trebuia să se ferească de vin, de băuturi amețitoare și de orice 
mâncare considerată ca necurată. Îngerul a  primit darul din mâna lui Manoah?  A) 
Da, cu multă plăcere, b) nu, căci ofrandele aparțin Domnului, c) n-am idee. (13:15-
13) 
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30. Samson coborâ cu părinții săi la Timna ca să-și ia de nevastă o tânără din neamul 
Filistenilor. În dreptul viilor din Timna, un leu tânăr răcni și-l atacă. Cum a scăpat 
Samson din aceasă strămtorare? A) El a poruncit leului să plece, b) a omorât leul cu o 
sabie, c) fără să fi avut ceva în mână, a sfâșiat leul cum se sfâșie un ied. (14:5,6) 

31. Ce precedă acest act de vitejie? Înainte de a sfâșia pe leu, Samson:a) se întărise în 
Domnul, b) chemase numele Domnului, c) fusese atins de Duhul Domnului. (14:6) 

32. Cei invitați la nuntă cum putură ghici enigma lui Samson? Ei o ghiciră mulțumită:a) 
miresei, b) inteligenței lor, c) lui Dagon, dumnezeul lor cu chip de pește. (14:14-17) 

33. La Lehi, Samson a ucis o mie de Filisteni cu ajutorul:a) unei săbii, unei lănci, c) unei 
fălci de măgar. (15:14-16) 

34. Samson rupse de mai mule ori funiile cu care fusese legat la brațe. Cum de a reușit 
Delila să-i smulgă secretul marii sale puteri? Delila:a) îi acoda favoruri, b) îl lingușea 
neîncetat, c) îi necăjea și-l chinuia prin stăruințele ei (16:16) 

35. Mânați de răzbunare, Filistenii au pus mâna pe Samson, i-au scos ochii, l-au legat cu 
lanțuri și l-au pus să învârtească la râșniță în temniță. Cum a murit Samson? El a 
murit:a) de bătrânețe, c) decapitat, c) prăbușind templul lui Dagon cu prilejul unei 
sărbători. (16:22-31) 

36. Care a fost prima seminție care a slujit unui chip cioplit? A fost seminția lui:a) Dan, 
b) Beniamin, c) Zabulon. (18:27-31)  

37. Un Levit care poposi la marginea muntelui lui Efraim, merse la Betleem ca să-și 
readucă concubina care îl părăsise. La întoarcere, se opriră în Ghibea lui Beniamin ca 
să-și petreacă noaptea acolo. Niște oamei perverși au înconjurat casa unde poposiră 
cu intenția mărturisită de a avea relații cu bărbatul. Ce s-a întâmplat mai departe? 
Sodomiții:a) au dărâmat casa, b) l-au ucis pe Levit, c) au abuzat de femeie pănă ce ea   
a murit. (19:22-28) 

38. Cum au răspuns celălalte seminții la această infamie, comisă de fiii lui Belial din 
ceatea Ghibea? Celălate triburi:a) au decimat locuitorii din Ghibea, b) au declarat 
război tribului Beniamin, c) nu s-au sinchisit de cele întâmplate. (20:12-18) 

39. După lupte încrâncenate, seminția lui Beniamin a fost redusă la:a) opt sute, b) șapte 
sute, c) șase sute /de bărbați. (22:44-47) 

40. Celorlalte seminții le-a părut rău de fratele lor Benamin, și au făcut astfel ca fugarii să 
aibă:a) soții, b) casă, c) hrană. (21:14-23) 

Fiecare răspuns scriptural valorează 5 pucte. Totalul realizat se împarte cu 20. 
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Test asupra cărții lui Rut 

 
1. Acțiunea cărții se desfășoară în timpul judecătorilor. De ce Elimelec plecă din 

Betleem cu toată familia sa în țara Moabului? Din cauza:a) unei inundații, b) unei 
invazii a Filistenilor c) foametei. (1:1) 

2. Elimelec muri ca și Mahlon și Chilion, fiii săi, iar soția sa:a) Penina, b) Naomi, c) 
Elisabeta/ a rămas cu nurorile sale:Orpa și Ruth. (1:2-5) 

3. Văduva lui Elimelec își trimise nurorile la casele părinților lor. Orpa s-a și întors la 
poporul său, dar Ruth s-a ținut de soacra sa,zicând:„ Încotro vei merge tu voi merge și 
eu, unde vei locui tu, voi locui și eu; poporul tău va fi poporul meu, și Dumnezeul tău 
va fi Dumnezeul meu; unde vei muri tu, voi muri și eu, și voi fi îngropată acolo”. 
(1:16,17) Rut figurează în cartea genealogiei lui Isus Hristos? A) Da, cu siguranță, b) 
nu, c) nu știu. (Matei 1:5,6) 

4. Naomi înseamnă „plăcerea mea”, „drăgălașa”. După întoarcerea sa la Betleem ce 
nume și-a luat Naomi? Ea și-a luat numele de:a) Mira, b) Miriam, c) Mara. (1:20,21) 

5. În timpul acela trăia în Betleem un om puternic și bogat din familia lui Elimelec cu 
numele de:a) Naașon, b) Boaz, c) Eșrom. (2:1) 

6. Rut, Moabita, s-a dus să culeagă spice, din întâmplare, în urma secerătorilor acestei 
rude a lor. Când stăpânul a ieșit pe ogor să-și vadă secerătorii la lucru, cum i-a 
salutat? El le-a zis:a) Bună ziua! B) Pace vouă! C) Domnul să fie cu voi! (2:4) 

7. Boaz aprimit-o pe Rut cu cuvinte mângâietoare și i-a permis:a) să-i vorbescă la per tu, 
b) să mânânce pâine, c) să-și secere orz. (2:14) 

8. Aflând de credincioșia lui Rut față de Naomi, Boaz o binecuvântă :„Domnul să-ți 
răsplătească ce ai făcut, și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului 
lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești”. (2:12) Faptul că aceste cuvinte 
s-au dovedit a fi profetice atestă că Boaz :a) era un om pios, b) era un Israelit lumesc, 
c) avea duhul profeției aidoma înaintașilor săi.  

9. În seara acelei zile, Naomi destăinuie nurorii sale că Boaz era printre aceia care:a) 
aveau drept de răscumpărare asupra lor, b) aveau autoritate în cetate, c) umblau în 
mod strict pe calea Legii. (2:20,21)  

10. Naomi, vrând să asigure fericirea nurorii sale, o sfătuiește:a) ca să-l urmărească pe 
Boaz în arie și să se culce la picioarele sale, b) să ocolească pe bărbații tineri și 
bogați, c) să-și caute un bărbat tânăr și bogat. (3:1-5) 

11. În arie, Boaz dădu lui Rut:a) șase, b) patru, c) trei / măsuri / de orz. (3:15) 
12. Naomi știa că Boaz:a) nu-și amâna treburile serioase, b) își tărăgăna toate treburile, c) 

nu se ținea de cuvânt. (3:18) 
13. Afacerile legale își găseau rezolvarea :a) la judecător, b) la poarta cetății, c) la 

primărie. (4:1) 
14. Acolo, Boaz îl adordează pe ruda aceea apropiată care mai avea drept de 

răscumpărare asupra celor două femei:Naomi și Rut. Această rudă a acceptat să ridice 
numele celui mort în moștenirea sa? A) Da, b) nu, c) nu știu. (4:6) 

15. Cel care reunța să ridice numele unei rude moarte fără copii trebuia să-și dea jos:a) 
pantofii,b) șapca, c) mantaua. (4:8) 
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16. În fața a zece bătrâni din poporul său, Boaz își exercită prin viu grai dreptul de 
răscumpărare. Tot poporul adunat la poarta cetății îi răspunde:„ Suntem martori! 
Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca:a) Sara, b) Rebeca, c) Rahela și Lea. 
(4:11)  

17. Boaz a luat-o de nevastă pe Rut, care i-a născut un fiu cu numele de:a) Obed, b) 
Nadab, c) Merari. (4:17) 

18. Acest copil avea să devină tatăl lui:a) Isai, b) Ioas, c) Cadmiel. (4:17) 
19. Isai avuse opt fii dintre care cel mai tânăr se numea:a) Abinabad, c) David, c) Șama. 

(4:17; 1.Samuel 16:7-13) 
20. Isus din Nazaret se situează în descendența lui:a) David, b)Șama, c) Abinabad. (Matei 

22:42) 
 
Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu zece. 
 
 
 
 
 

Test  asupra Primei Cărți a lui Samuel 

 
1. Profetul Samuel a răsărit din tribul lui:a) Levi,b) Naftali,c) Efraim. (1:1) 
2. Tatăl său, Elcana, avea:a) o nevastă, b) două neveste,c) trei neveste. (1:2) 
3. Mama sa se numea Ana, care a fost eliberată din sterilitatea sa inițială în urma unei 

rugăciuni a ei, ridicată la Silo, unde se găsea marele preot:a) Eli, b) Eleazar, c) Hofni. 
(1:3) 

4. Cu amărăciunea în suflet, Ana se rugă astfel:„ Doamne, Dumnezeul Oștirilor! Dacă 
vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă-ți vei aduce aminte de mine, și nu 
vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi 
închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui”. 
(1:11) După naștera pruncului, și-a îndeplinit ea juruința? A) Da, fără zăbavă, b) nu, 
nici vorbă de așa ceva c) nu știu. (1:20-28) 

5. Fericită, Ana a compus un cântec de laudă Domnlui, în zece versete. Unul dintre ele 
arată că: „Domnul omoară și învie, El pogoară în locuința morților și El scoate de 
acolo.” (2:6)  În virtutea acestei mărturisiri, putem costata că mama lui Samuel:a) era 
o credincioasă de formă, b) avea credința sfinților, c)  nu cunoștea pe Domnul, 
Dumnezeul lui Israel. (Romani 4;16,17; Iuda 1:3) 

6. Cum sunt calificați fiii marelui preot, Hofni și Fineas? Amândoi erau oameni:a) 
perverși, fără de Dumnezeu, b) căldicei spiritual, c) desăvârșiți din punct de vedere 
spiritual. (2:12) 

7. Abia înțărcat, copilul Samuel este dus la Silo în slujba Domnului. Eli binecuvântă pe 
Elcana și pe soția sa, zicând:„Să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, care să 
înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului.” (2:20)  Ana a mai avut:a) 
cinci, b) trei, c) doi copii. (2:21) 
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8. Eli își mustrase fiii de comportarea lor carnală cu multă blândețe, dar fiii săi nu l-au 
ascultat pentru că:a) îl disprețuiau, b) se găseau pe o cale dreaptă, c) Domnul vroia să-
i omoare. (2:25) 

9. În ce greșeală căzuse preotul Eli după omul lui Dumnezeu care veni să-i transmită un 
mesaj divin?  Eli:a) își cinstea fiii mai mult decât pe Dumnezeu, b) îl cinstea pe 
Domnul mai mult decât pe proprii săi fii, c) își cinstea fiii ca și pe Domnul. (2:29) 

10. Prin ce mijloc se decoperi Domnul lui Samuel?  El i se descoperi:a) printr-un vis, b) 
prin cuvântul său oral, c) prin cuvântul său scris. (3:1-21) 

11. După o bătălie pierdută împotriva Filistenilor, poporul avuse dorința de a avea 
chivotul Domnului în mijlocul său, ca să-l elibereze din mâna vrăjmașilor. Chivotul s-
a adeverit a fi un amulet eficace? A) Da, pentru că i-a pus pe fugă pe Filisteni, b) nu, 
pentru că poporul a înregistrat un nou eșec, c) nu știu. (4:4-10) 

12. Chivotul Domnului, templul Domnului sau relicvele trupești ale unui martir pot apăra 
de rele pe niște oamei care calcă necontenit Cuvântul Domnului?  A) Nu, nicidecum, 
b) da, fără dubiu, c) n-am idee. (Ieremia 26:1-6) 

13. Chivotul căzuse în mâna Filistenilor, care îl duseră la Asdod în templul lui Dagon. 
Într-una din zile, Asdodienii găsiră:a) pe Dagon încălecat pe chivot, b) chivotul 
zdrobit în fața lui Dagon, c) pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului cu 
capul și cu cele două mâini tăiate pe prag. (5:1-4) 

14. Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod, lovindu-i cu bube. Apoi era rândul 
celor din Gat să pățească la fel. Domnitorii Filistenilor au hotărât:a) să distrugă 
chivotul, b) să-l trimită înapoi fără niciun dar, c) să-l trimită înapoi cu daruri. (6:1-3) 

15. Poporul ducea dorul Domnului. Samuel i-a adunat pe toți și se ruga pentru ei. 
Filistenii s-au urcat și ei împotriva lui Israel, dar au fost bătuți. Prin ce se explică 
această izbândă? Izbânda se explică prin faptul că:a) Dumnezeu făcuse auzit tunetul 
său, b) poporul uvuse o conștiință curată, c) poporul părăsise idolatria. (7:3-10) 

16. Instituiți ca judecători, fiii lui Samuel umblară pe urmele tatălui lor? A) Nu, erau robii 
avariției, b) da, erau integri la caracter, c) nu știu. (7:1-3) 

17. Saul, fiu Beniaminitului Chis, se duse cu un slujitor să caute niște:a) oi, b) iape, c) 
măgărițe/ pierdute. (9:1-3) 

18. Le-a trecut prin minte să-l întrebe pe văzător. Cu o zi mai înainte de sosirea lui Saul, 
Domnul avertizase pe Samuel de acest lucru și l-a însărcinat:a) să-l ungă ca rege, b) 
să-i ofere un ospăț, c) să-l mustre. (9:15-17) 

19. Samuel prezise lui Saul ce urma să i se întâmple după despărțirea lor. În acea zi, Saul 
avea să întâlnească, lângă mormântul Rahelei, doi bărbați care aveau a-l anunța că s-
au găsit măgărițele. El avea să primească două pâini la stejarul din Tabor, și avea să 
întâlnească o ceată de profeți profetizând la sunetul mai multor instrumente. Atunci 
avea să profetizeze el însuși. Odată toate aceste semne împlinite, Saul :a) rămase 
același om ca mai înainte, b) Saul fu schimbat în alt om, c) nu mai putu fi reconoscut 
ca aspect exterior. (10:1-10) 

20. Ca rege proaspăt, Saul a eliberat orașul:a) Bet-Șemeș, b) Chiriat-Iearim, c) Iabeș din 
Galaad / din mîna Amoniților. (11:1-11) 

21. Ionatan, fiul lui Saul, bătu straja de Filisteni care era la Gheba, ceea ce stârni o nouă 
invazie de partea acestora. Poporul se adună lângă Saul la Ghilgal, unde regele greși 
prin faptul că: a) oferi holocaust Domnului, b) așteptă venirea profetului Samuel, c)  
nu oferi jertfa de mulțumire. (13:3-14) 
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22. Ionatan avea convingerea că Domnul poate izbăvi cu oameni puțini la număr ca și cu 
un număr mare. (14:6) Prin urmare , el se angajă în trecătoarea Micmaș ca să se arate 
unui post de Filisteni. În lupta care a urmat, Ionathan și purtătorul său de arme au 
ucis:a) zece, b) douăzci, c) treizeci/ de oameni. (14:6-14) 

23. Calea acestei izbânzi a fost jalonată de o anumită replică care se aștepta din parte 
Filistenilor. Care anume? Cei doi se așteptau la replica următoare:a) În sfârșit v-ați 
arătat și voi! B) Opriți-vă, ca să venim la voi! C) Suiți-vă la noi! (14:9-12) 

24. Israeliții bătură în acea zi pe Filisteni de la Micmaș până la Aialon. Însă, cel care a 
inițiat această mare izbândă era pe punctul de a muri , deoarece:a) gustase un pic de 
miere, b) tatăl său avea obiceiul de  face jurăminte, c) tatăl său era precipitat și crud. 
(14:24-30) 

25. Lupta poporului Domnului împotriva lui Amalec, care închipuie pe omul carnal de 
natură diabolică, nu încetează niciodată. (Exodul 17:16; Iacov 3:14-16) Ordinul 
Domnului, transmis prin Samuel, era fără echivoc: „ Du-te acum, bate pe Amalec, și 
nimicește cu desăvârșire tot ce-i al lui; să nu cruți, și să omori băbații și femeile, 
copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile”. (15:3)  Saul a ascultat de această 
poruncă? A) Da, întocmai, b) nu , căci l-a lăsat în viață pe  regele Agag și cele mai 
frumoase animale, c) nu știu. (15:7-9) 

26. Fiind luat la rost de Samuel, Saul s-a apărat argumentând că animalele le-a păstrat ca 
să fi jertfite Domnului. Însă replica lui Samuel îl lăsă perplex:„Ascultarea face mai 
mult decât jertfele , și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 
/ Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai 
puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul 
Domnului, te va lepăda și El ca împărat.” (15:22,23) Sub Har, cuvintele rugăciunilor 
noastre mărturisind numele lui Isus constituie o jerfă de laudă la adresa Domnlui. 
(Evrei 13:15) Prin prisma revelației ce ne-a parvenit prin Samuel, rugăciunea pare 
mai prețioasă decât ascultarea de cuvântul Domnului? A) Hotărât, nu, b) da, 
rugăciunea depășește în preț faptele de ascultate de cuvânt, c) nu îndrăznesc să 
opinez. 

27. Samuel se duse la Betleem ca să ungă ca împărat pe unul din fiii lui Isai. Duhul i-a 
îndreptat atenția către David. Acesta era blond, cu ochi frumoși și fața frumoasă. 
Dumnul i-a zis lui Samuel:„Scoală-te și unge-l, căci el este”.Când Samuel l-a uns, 
Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. În 
consecință, Duhul Domnului:a) s-a depăprtat de Saul, b) a rămas peste Saul, c) s-a 
depărtat de la Saul ca să-și cedeze locul unui duh rău. (16:12-14)     

28. Acest duh rău când îl părăsi momentan pe Saul? A) Când Saul se ruga Domnului, b) 
când preotul îl alunga, c) când David cânta la arfă în prezența regelui. (16:23) 

29. Goliat era un Anachim care a supraviețuit invaziei israelite în cetatea Gat. El era înalt 
de șase coți și o palmă. Pe o perioadă de patuzeci de zile, el aruncă ocara asupra 
armatei israeliene pe motivul că nu putea să-i dea un adversar pentru un duel. Mai 
înainte de a-l înfrunta, David i-a zis:„Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu 
pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului Oștirilor, în Numele 
Dumnezeului oștirilor lui Israel, pe care ai ocărit-o./ Astăzi Domnl te va da în mâinile 
mele, te voi doborâ, și-ți voi tăia capul”. (17:45,46) Toate aceste cuvinte s-au 
împlinit. David avea duhul proorociei? A) Îl avea neîndoielnic, b) probabil, c) nu-l 
avea. (2.Samuel 23:2) 



 29

30. Pornit de acel duh rău, Saul făcu mai multe încercări de a-l omorâ pe David. 
(18:10,11; 19:9,10) Totuși, cine a luat apărarea lui David în fața regelui? A) Abner, 
comadantul armatei, b) Doeg, mai marele păstorilor, c) Ionatan. (20:27-30) 

31. David fugi la Nob, la sacrificatorul Abimelec, care-i dădu cinci păini și o sabie. 
Această binefacere îl costă propria sa viață și viața a:a) patruzeci și cinci, b ) șaizeci și 
cinci, c) optzeci șicinci / de sacrificatori. (22:16-18) 

32. David deveni un proscrit. I s-au alipit aproximativ patru sute de oameni. Sprijinit pe 
această ceată, el eliberă din mâna Filistenilor orașul :a) Țorea, b) Cheila, c) Mareșa. 
(23:1-5) 

33. Ce l-a împiedecat pe Saul, în pustia Maon, să-și pună mâna pe David? Este vorba 
de:a) o furtună,b) de o veste despre o nouă invazie, c) un cutremur de pământ. ( 
23:26-28) 

34. Ce acțiune  a intreprins David împotriva lui Saul în întunericul din peșterea din pustia 
En-Ghedi? David i-a tăiat:a) pulpana hainei, b) urechea, c) brațul . (24:1-5) 

35. Davi ieși după Saul din peșteră și-i reproșă acea persecuție fără sens al cărei obiect 
era un om nevinovat. El îi zise printre altele:„Totuși tu îmi întinzi curse ca să-mi iei 
viața. / Judece Domnul între tine și mine, și Domnul să mă răzbune pe tine; dar eu nu 
voi pune mâna pe tine”. (24:11,12) Ideea că Domnul se răzbună pe cei răi pentru 
relele suferite de credincioșii Lui este specifică Legii? A) Da. b) Nu, deoarece 
răzbunarea este a Domnului în toate dispensațiunile. c) Nu, căci răzbunara divină este 
un atribut al Harului. (Proverb 24:29;Roman 12:19; Ieremia 9:24) 

36. Nabal era un descendent al lui Caleb. Însă, contrar strămoșului său, el era zgârcit din 
cale afară. La tunsul oilor, el refuză să-l asiste pe David cu de-ale gurii. El a murit:a) 
de mâna lui David, b) de un atac de cord, c) de apoplexie. (25:37,38) 

37. În pustia Zif, David coborâ noaptea cu Abișai în tabăra lui Saul și îi fură sulița :a) 
urciorul, b) arcul, c) pavăza. (26:12) 

38. Unde s-a adăpostit David pentru a scăpa de mânia regelui? În cetatea:a) Ascalon, b) 
Gat, c) Asdod. (27:2) 

39. Filistenii se adunară pentru o mare bătălie cu Saul. Acesta fu cuprins de frică. 
Domnul nu i-a răspuns nici prin vis, nici prin Urim, nici prin profeți. O spiritistă îl 
evocă pe Samuel, care îl înștiință:a) mâine tu și fiii tăi veți fi cu mine, b) mâine tu și 
fiii tăi veți cuceri îzbânda, c) mîine vei fi învins împreună cu fiii tăi. (28:19) 

40. Unde a căzut Saul? Pe muntele:a) Hermon, b) Ghilboa, c) Paran. (31:1) 
 
Fiecare răspuns biblic valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu douăzeci. 
 
 

Test asupra Celei de-a Doua Cărți a lui Samuel 
 

1. În timpul acela, David se răzbună pe Amaleciții care, în lipsa lui, dăduseră foc 
Țicladului, orașul său de reședință. Apoi un om îi aduse vestea morții lui Saul și cununa 
împărătească a acestuia, mărturisind că el personal l-a omorât pe rege, la cererea acestuia. 
Ce recompensă primi acest om? David :a) i- dat o mie de sicli de argint, b) i-a dat o cupă 
de aur, c) i-a luat viața. (1:13-16) 
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2. David a compus un cântec de jale despre moartea lui Saul și a lui Ionatan, cunoscut sub 
numele de cântecul :a) suliței, b) arcului, c) sabiei, (1:17-27) 
3. David l-a întrebat pe Domul legat de reședința sa, și a fost îndrumat către Hebron. 
Membrii seminției sale l-au uns rege peste Iuda. Însă Abner, fiul lui Ner, l-a instalat pe:a) 
Iș-Boșet, b) Mefiboșet, c) Țiba / împărat peste tot Israelul. (2:8,9) 
4.Uns ca împărat de un profet încă în timpul lui Saul, David avuse de luptat pentru tron și 
după moartea rivalului său. De aici se vede că și omul are de luptat pentru a se încadra în 
planul lui Dumnzeu. La lacul din Gabaon, cele două tabere s-au înfruntat. Tribul lui 
Beniamin a pierdut trei sute șaizeci de oameni, cel al lui Iuda:a) două sute,b) optzeci, c) 
douăzeci. (2:30-31) 
5. Ioab în ce fel  a luat viața lui Abner? Ioab l-a omorât pe Abner:a) în duel cinstit, b) în 
timpul bătăliei, c) prin șiretlic. (3:27) 
6. Iș-Boșet avea doi capi de cete de război: Baana și Recab. Aceștia doi l-au lovit în 
pântece și i-au adus capul la David.  Care a fost reacția lui David? El:a) i-a omorât pe loc, 
b) i-a alungat, c) i-a primit în curtea sa. (4:5-12) 
7.Toate semințiile lui Israel veniră la Hebron și îl unseră împărat peste tot poporul. În 
total, câți ani a domnit David? A) Douăzeci, b) treizeci,c) patruzeci. (5:1-5) 
8.Filistenii auziră că David devenise împărat peste tot Israelul și se urcară pentru a-l bate. 
Înainte de bătălie, David l-a consultat pe Domnul? A) Da, b) nu, c) nu știu. (5:17-20) 
9. David i-a bătut pe Filisteni de două ori în valea:a) lui Iosafat, b) Refaimiților, c) 
Iordanului. (5:17-25) 
10.David încercă de două ori să urce chivotul Domnului în cortul pe care i-l pregătise. În 
reușita celei de-a două încercări, David dansa din toată puterea în fața Domnului. Care 
dintre nevestele sale s-a supărat pe el din pricina acesta? Aceea era:a) Abigail, b) 
Ahinoam, c) Mical. (6:20-23) 
11.David avu ideea să zidească o casă chivotului Domnului. Profeul Natan îl înștiință că 
Domnul era cu el, stare în care:a) putea să facă tot ce avea în inimă, b) puteasă facă tot ce 
avea în cap, c) trebuia să-și judece bine faptele. (7:1-3) 
12. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan. Iată mesajul de transmis 
lui David:„Când ți se vor împlini zilele, și vei fi culcat cu părănții tăi, Eu îți voi ridica un 
urmaș după tine, care va ieși din trupul tău, și-i voi întări împărăția./ El va zidi Numelui 
Meu o casă, și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui”. (7:12,13) Această 
profeție se referă la:a) Solomon, c) Isus, c) Ezechia. (Luca 1:32,33, 68-70) 
13. Cât timp a necesitat ridicarea templului veșnic al Domnlui? A) Patruzeci de ani, b) o 
mie de ani, c) trei zile. (Ioan 2:18-22) 
14.Ce favoare acordă David lui Mefiboșet, fiul lui Ionatan? A) Îi dădu dreptul să 
mânânce în fiecar zi la masa sa, b) îi dădu o demnitatea la curte, c) îl absolvi de orice 
impozit. (9:11) 
15.În timpul asediului cetății Raba, David rămăsese acasă, profitând de acest prilej să se 
culce cu Bat-Șeba, soția lui Urie. (11:1-5) Pentru a scăpa de scandalul curviei, el aranjă și 
martea lui Urie.  Cu ce trebuia să plătească pentru dublul său păcat? El a pierdut:a) doi 
fii, b) trei fii, c) patru fii. (12:6) 
16. Mai înainte, el și-a pierdut copilul cu Bat-Șeba, apoi pe Amnon, Absalom și Adonia. 
Amnon muri:a) lovit cu pumnalul, b) otrăvit, c) înecat în apă/ din pricina că a sedus-o pe 
Tamar, sora lui Absalom. (13:2,29) 
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17.Absalom fugise la Talmai, fiul lui Amihur, regele  Gheșurului. Dar Ioab făcu atât ca să 
fie rechemat în țară. Peste patruzeci de ani, Absalom:a) l-a detronat pe tatăl său, b) s-a 
îmbolnăvit mortal, c) a nimicit toată casa regală. (15:10-14) 
18. Cine a pus capăt dominației lui Absalom? A) David,b) Ioab, c) Abișai. (18:9-14) 
19. David a suferit mult din pricina morții fiului său, Absalom. Cine l-a scos din această 
letargie? A) Barziai, b) Ioab, c) Itai din Gat. (19:5-8) 
20. Dar a intervenit un obstacol în reîntronarea lui David. Diferitele triburi își disputau 
dreptul la David cu animozitate. Șeba, fiul Beniaminitului Bicri, a sunat din trâmbiță și a 
zis:„Noi n-avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Isai! Fiecare la cortul 
tău, Israele!” (20:1) Șeba s-a retras în Abel-Bet-Maaca. Cine a reușit să-l elimine? 
A)Ioab,b) Amasa, c) o femeie înțeleaptă. (20:14-22) 
21. După aceea, a urmat o foamete de trei ani. Cauza acestei foamete era că:a) Saul îi 
nimicise pe Gabaoniți, b) poporul jertfea lui Baal, c) se mâncau alimente necurate. (21:1) 
22. Drept ispășire, Gabaoniții supraviețuitori cereau moartea a :a) nouă, b) șapte, c) cinci/ 
urmași ai lui Saul. (21:7-9) 
23. Când Domnul eliberase pe David de toți vrămașii săi, acesta alcătui un cântec, 
cunoscut sub numele de Psalmul 18. Într-unul din versete, el zice:„ Eu strig :„Lăudat să 
fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei”.(22:4; Ps.18:3) Cum se poate realiza  așa 
ceva? A) Când David strigă, vrăjmașii săi se înspăimântară, b) strigătul mări curajul 
împăratului, c) lauda Domnului atrase după sine imixtiunea cerului în sitația respectivă, 
căci evocarea Domnului este un act de credință. (1.Petru 1:5)  
24. David făcu o numărătoare a poporului cu ocolirea Legii. Domnul trimise ciuma în 
Israel, care luă viața a :a) optzeci de mii, b) șaptezeci de mii, c) cincizeci de mii / de 
oameni. (24:15) 
25. Pentru ca ciuma să se retreagă din Ierusalim, David trebuia să ridice un altar 
Domnului pe aria Iebusitului Aravna. Acesta oferi fără plată lui David tot ce trebuia 
pentru arderea de tot. Totuși, David l-a plătit pentru că:a) detesta avariția, b) nu vroi să 
datoreze cu ceva lui Aravna, c) nu vru să ofere Domnului un holocaust care să nu-l fi 
costat nimic. (24:24) 
Fiecare răspuns bun valorează patru punte. Totalul realizat se împarte cu zece. 
 
 
 
 

Test asupra Primei  Cărți a Împăraților 
 

1.David era înaintat în vârstă și nu se putea încălzi. Ce i-au propus servitorii săi? A) Să se 
acopere cu haine, b) să stea aproape de sobă, c) să se culce cu o tânără fecioară. (1:2) 
2.Care dintre fiii lui David emise pretenție la împărăție? A) Chileab, b) Adonia, c) 
Șefatia. (1:5) 
3. Pentru a-și atinge scopul, el s-a înțeles cu:a) Abiatar, b)Țadoc,c) Natan. (1:7) 
4. Bat-Șeba și Natan erau pentru Salomon, care s-a încălecat pe :a) iapa regelui, b) 
măgărița regelui, c) catârul regelui/ și coborâ la Ghihon, unde fu uns ca împărat peste tot 
Israelul. (1:32-40) 
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5. Înainte de moartea sa, David porunci lui Solomon să asculte de prescripțiile Legii 
Domnului ca:a) să trăiască mult, b) țara să ființeze mai departe, c) Domnul să-și 
împlinească făgăduința legat de tronul lui Davd. (2:1-4) 
6. Ce îl costă pe Adonia că pretinsese la mâna fecioarei Abișag? Îl costă:a) un talant de 
argint, b) dreptul său de mezin, c) viața. (2:13-23) 
7.Salomon îl scoase din slujbă de preotul  Abiatar, și îl ucise pe Ioab prin mâna lui:a) 
Elica,b) Benaia,c) Șama. (2:34) 
8.La Gabaon, Solomon oferi Domnului o mie de arderi de tot. Domnul îi apăru într-un vis 
și-l întrebă;„Cere ce vrei să-ți dau”. (3:5) Care a fost cererea lui Salomon? El a cerut 
Domnului: a) inteligență în afacerile de stat, b) o lungă viață terestră, c) o bogăție 
număsurată. (3:9) 
9. Două prostituate îi cerură dreptate. Ambele născură câte un băiat în aceeași acasă la un 
interval de trei zile. Una dintre ele s-a culcat din nebăgare de seamă pe copilul ei, care a 
murit. Acum fiecare din ele reclamă pentru sine pe pruncul cel viu. Cum s-a descurcat 
regele? A) El dădu pruncul aceleia care a vorbit prima, b) dădu pruncul aceleia care a 
vorbit a doua, c) ceru o sabie ca să împarte copilul între ele, apelând astfel indirect la 
sentimentele materne. (3:16-27) 
10. Scribul acestei cărți precizează că Salomon rostise:a) trei mii de pilde, b) două mii de 
pilde, c) o mie de pilde. (4:32) 
11.Cu cine a lucrat împreună Solomon la zidirea Templului? A) Cu Hanum, Amonitul, b) 
cu Hiram, împăratul Tirului,  c) cu împărăteasa din Seba. (5:1-6) 
12. Solomon a început să zidească casa Domnului în al patru sute optzecilea an după 
ieșirea din Egipt și în :a) al patrulea, b) treilea, c) doilea /an al domniei sale. (6:1) 
13. Zidirea casei a ținut șapte ani. (6:38) Sfințirea Templului avu loc în luna a șaptea. 
(8:2)  Regele jertfise oi și boi fără număr. Chivotul fu așezat în locul sfânt. În clipa când 
preoții ieșiră de acolo, norul umplu casa Domnlui. Atunci Solomon zise: Domnul vrea să 
locuiască:a) în lumină, b) în întuneric, c) în această casă. (8:12) 
14.Solomon se așeză înaintea altarului cu fața spe public, își întinse mâinile către Cer și 
se adresă Domnului într-o suplicație lungă. El străruia înaintea Domnului să:a) asculte 
orice rugăciune rostită în acel loc, b) să nu asculte rugăciunile rostite în alte locuri, c) să 
asculte orice rugăciune indiferent de locul rostirii ei. (8:28-30) 
15. El cerea ca Domnul să asculte rugăciunile străinilor făcute în acel loc? A) Da, natural, 
b) nu, nicidecum, c) nu știu.(8:41-43) 
16. În binecuvântarea finală, adresată poporului, Salomon menționează că:a) Domnul 
înclină inimile noastre către El, b) individul își înclină propria sa inimă către Domnul, c) 
preotul înclină inima poporului către Dumnezeu . (8:57,58) 
17.Domnul apăru în vis lui Solomon a doua oară, prilej de a-l asigura de ascultarea 
rugăciunii rostite la sfințirea Templului. Dar îl preveni de ceea ce se va întâmpla 
poporului dacă se va depărta de Domnul ca să slujească altor dumnezei. În acest caz:a) 
Templul va fi lepădat, b) Israel nu va fi risipit, c) templul nu va fi dărâmat. (9:6,7) 
18. Împărăteasa din Seba veni să-l încerce pe Salomon prin întrebări grele. (10:1) Însă 
regele i-a răspuns la toate întrebările. Solomon oferi împărătesei tot ce-și dori. Greutatea 
aurului ce intra anual în vistieriile împăratului era de:a) 555,b) 666,c) 444 /talanți. (19:14) 
19. Solomon iubea mult femeile străine. El avuse trei sute de țiitoare și :a) o sută,b) șapte 
sute, c) două sute/ de neveste. (11:3,4) 
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20.În perioada bărâneții sale, Salomon:a) rămase credincios Domnului, b) îl părăsi pe 
Domnul și sluji dumnezeilor străini, c) distruse înălțimile consacrate idolilor. (11:5-7) 
21.Cum s-a raportat Domnul la infidelitatea lui Solomon? Domnul:a) a întărit împărăția 
în mâna lui Solomon, b) i-a făcut niște vrăjmași, c) i-a asigurat pacea. (11:14,23) 
22. Provenit din tribul lui Efraim, Ieroboam ridică mâna împotriva regelui. Potrivit 
profeției lui Ahia, Ieroboam avea să primească:a) zece, b) nouă, c) opt / triburi din 
poporul lui Israel. (11:30,31) 
23. Câți ani a domnit Solomon? El a domnit:a) patruzeci, b) treizeci,c) douăzeci/ de ani, 
apoi a adormit cu părinții lui, fiind înmormântat în orașul lui David. (11:42,43) 
24. Înscăunarea lui Roboam, fiul lui Solomon, avuse loc a Sihem. Cu aceat prilej, poporul 
adunat ceru înlăsnirea poverilor de stat, impuse de Solomon. Roboam a amânat răspunsul 
pentru a cere sfat de la cei apropiați. Peste trei zile, regele proaspăt a refuzat cererea 
poporului, ascultând de sfatul:a) bătrânilor, c) tinerilor, c) mamei sale. (12:13,14) 
25. Sub conducerea lui Ieroboam, poporul se resculă împotriva casei lui David. Nu i-au 
rămas credincioase decât:a) două, b) trei, c) patru/ triburi. (12:16-21) 
26. Ales ca rege în partea nordică a țării, Ieroboam a instituit cultul vițeilor de aur. Cu 
această ocazie , el se adresă poporulul astfel:a) Israele, iată Dumnezeul tău, care te a scos 
din țara Egiptului, b) Israele, iată un dumnezeu egiptean care îți va asculta rugăciunile, c) 
Israele, iată o urâciune către care vă îndrum eu azi. (12:28,29) 
27. Cultul vițeilor de aur avea două centre: Dan și Betel. Un om al lui Dumnezeu sosi din 
Iuda la Betel în timp ce Ierobam ardea tămâie  la altar. El strigă:„Altarule! Altarule! Așa 
vorbește Domnul:„Iată că se va naște un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia; el va 
junghia pe tine pe preoții înălțimii, care ard tămâie pe tine, și pe tine se vor arde oseminte 
omenești!” (13:1-3) Oare această profeție s-a împlinit de-a lungul anilor? A) Nici vorbă, 
b) neapărat, c) nu știu. (2.Împărați 23:15,16) 
28. Când Ieroboam auzise aceste cuvinte, îl arătă cu degetul pe profet și zise:„Prindeți-l!” 
Ce s-a întămplat în urmă? A) Mâna întinsă a împăratului s-a uscat pe loc, b) l-au 
întemnițat pe profet, c) l-au decapitat fără zăbavă. (13:4, 5)  
29.Omul lui Dumnezeu căpătase consemnul,înainte de plecarea sa din Iuda, să  nu 
mânânce nimic în Betel și să nu se întoarcă pe drumul pe care pornise. Totuși, un profet 
bătrân din Betel îl convinse, printr-o minciună, să ia masa la el. Ce i s-a întâmplat acestui 
mesager deosebit al Domnului?  A) N-a primit nicio pedeapsă, b) a fost omorât de un leu, 
c) a trăit ani mulți. (13:24) 
30. Abia, fiul lui Ieroboam, se îmbolnăvi. Bine deghizată, femeia lui Ieroboam, se duse la 
Ahia ca să se intereseze de soarta copilului. Domnul îi atrase atenția lui Ahia și lăsă un 
mesaj pentru Ieroboam. Domnul avea intenția să :a) măture casa lui Ieroboam, b) 
întărească tronul lui, c) să arate îndurare față de urmașii lui. (14:10) 
31. În al cincilea an de domnie al lui Roboam, Șișac împăratul Egiptului s-a suit 
împotriva Ierusalimului și a luat vistieriile casei  Domnului și ale casei împăratului. El a 
luat și toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Roboam a făcut în locul lor 
scuturi de:a) argint, b) de aramă, c) cupru. (14:27) 
32. Roboam se culcă cu părinții lui și fu înmormântat în Ierusalim. Mama sa, Naama, 
era:a) Moabită, b) Amonită, c) Sidoniană. (14:31) 
33.I-a succedat pe tron Abia, fiul său. După Abia a domnit fiul său, Asa. Ce atitudine 
adoptă acesta față de mama sa, Maaca, care-și făcuse un idol pentru Atarteea? El :a) a 
felicitat-o pentru reușită b) abătu idolul și îl arse, c) nu-i păsa de loc. (15:12,13) 
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34.Cine a luat viața lui Nadab, fiul lui Ieroboam? A) Baeșa,b) Ben-Hadad, c) Iehu, fiul lui 
Hanani. (15:25-29) 
35. Ela, fiul lui Baeșa, a fost dat laoparte de Zimri, acesta a fost detronat de Omri, care 
zidi cetatea:a) Rama, b) Tirța, c) Samaria. (16:8-24) 
36. În timpul lui Ilie, Tișbitul, Ahab, fiul lui Omri, domnea peste Samaria. El luă de 
nevastă pe Izabela, princesa din Sidon. Ea răspândi foate puternic în toată țara cultul 
lui:a) Moloc, b) Baal, c) Chemoș. (16:30-33) 
37. Putem pătrunde taina morții, dacă examinăm, sub îndrumarea Duhului, rugăciunea pe 
care Ilie o rostise la patul unui copil mort:„Doamne, Dumnezeule, te rog fă să se întoarcă 
sufletul copilului în el!”(17:21,22) Moartea biologică este deci cauzată de:a) despărirea 
sufletulu de trup, b) oprirea inimii, c) coagulara sângelui. 
38.Pe Muntele Carmel, Ilie făcu să coboare foc din cer asupra jertfei de pa altar, ca să 
întoarcă, prin acest miracol, inima poporului către Domnul.Apoi, cu fața între genunchi, 
el se rugă :a) de șapte ori, b) de cinci ori, c) de trei ori/pentru ploaie. (18:20-46) 
39.Pentru a veni de hac tuturor vrăjmașilor săi, Domnul porunci lui Ilie să ungă pe Hazael 
împărat al Siriei, pe Iehu, împărat al lui Israel, iar pe Elisei, profet în locul său. La 
Muntele Horeb, Ilie află câți Israeliți nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și nu l-au 
săutat? Aceștia era în număr de:a)700.000, b) 70.000, c) 7.000. (19:14-18) 
40.Ahab bate de două ori pe Ben-Hadad, împăratul Siriei, intinde o cursă lui Nabot din 
Izreel ca să-i ia via, apoi invită pe Iosafat, fiul lui Asa, să recucerească împreună Ramotul 
din Galaad din mâna Sirienilor. Toți profeții au vestit izbândă, afară de Mica proorocul, 
care descoperi regelui că Domnul a pus în gura profeților un duh de minciună ca să-i 
intindă o cursă. Ahab nu l-a crezut și a plecat la război. Cum a murit el? A) El a fost ucis 
cu sabia de căpeteniile carelor siriene, b) a fost lovit de o suliță, c) o săgeată trasă la 
întâmplare l-a lovit la încheietura platoșei. (22:4) 
Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul de puncte se împarte cu douăzeci. 
 
 
 
 
 

Test asupra Celei de-a Doua Cărți a Împăraților 

 
1. După moartea lui Ahab, fiul său, Ahazia, a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus. El 

trimise soli la Ecron ca să-l înrebe pe dumnezeu Baal-Zebub, legat de sănătatea 
regelui. Acest gest de a recurge la un dumnezeu străin:a) nu l-a costat nimic pe 
Ahazia, b) i-a atras laude din partea Domnului, c) l-a costat viața. (1:1-4) 

2. De câte ori Ilie a făcut să coboare foc din Cer ca să mistuie 50 de ostași și pe ofițerul 
lor? A) O singură dată, b) de două ori, c) de trei ori. (1:9-14) 

3. Apropiata răpire a lui Ilie la Cer a fost un lucru bine cunoscut în mijlocul profeților. 
Servitorul său, Elisei, nu-l părăsi cu niciun pas, nădăjduind că va primi :a) plinătatea 
duhului lui Ilie, b) o dublă porție din duhul lui, c) o triplă porție din el. (2:9,10) 

4. Elisei trecu prin Ierihon. Locuitorii i se plângeau că apa era amară, iar țara ștearpă. 
Elisei a aruncat sare în izvorul apelor și a zis:„Așa vorbește Domnul: Vindec apele 
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acestea ; nu va mai veni din ele nici moarte, nici șterpiciune”. (2:21) Ca un profet cu 
vocație, Elisei aici vorbește:a) în propriul său nume, b) în numele unui dumnezeu 
străin, c) în Numele Domnului, a cărui Duh poposea peste el.  

5. În numele cui se împlineau în vechime și se împlinesc și azi semne și minuni în 
Biserica Creștină? În Numele:a) Maicii Domnului, b) Tatălui, c) Mântuirii Tatălui, 
care este Isus-Ieșhua. (Fapte 4:5-12) 

6. Suind la Betel, Elisei întâlni pe drum niște băiețași, care și-au bătut joc de el, zicându-
i:„Suite-te, pleșuvule! Suie-te, pleșuvule!” (2:23)  El se întoarse ca să-i privească, și i-
a bletemat în Numele Domnului. Atunci au ieșit din pădure:a) doi urși, b) doi lupi, c) 
doi lei/ și au sfâșiat 42 din acești copii. (2:24) 

7. Ioram, fiul lui Ahab, și Iosafat, fiul lui Asa, se înțeleseră să atace Moabul, care se 
răsculase împotriva lui Israel. După ce au mers  șapte zile, li se terminaseră proviziile 
de apă. Cei doi au făcut apel la Elisei. Acesta chemă un cântăreț:a) cu alăuta, b) cu 
arpa, c) chitara/ ca să simtă mîna lui Dumnezeu peste sine. Apoi, el a zis:„Așa 
vorbește Domnul: Faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă./ Căci așa 
vorbește Domnul: Nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta 
se va umplea de apă, și veți bea, voi, turmele voastre și vitele voastre”. (3:16,17)  

8. Văduva unui prooroc ceru ajutor de la Elisei. Ea nu avea decât un vas cu untdelemn. 
La sfatul profetului, ea ceru împrumut multe vase goale de la vecini. Apoi s-a închis 
în casă împreună cu fiii săi și, din acel vas, au umplut cu undelemn:a) cinci vase, b) 
șapte vase, c) toate vasele. (4:1-6) 

9. Fiul Sunemitei care purta grijă de Elisei muri de insolație. Profetul intră în odaia 
mortului și închise ușa după el. El s-a intins de două ori peste mort și carnea copilului 
se încălzi. Apoi, copilul a strănutat:a) de șapte ori, b) de cinci ori, c) de trei ori/ și își 
deschise ochii. (4:33-35) 

10. Naaman, comandantul armatei siriene, era lepros. O fetiță captivă adusă din Israel 
spuse soției generalului că profetul din Samaria ar putea tămădui pe stăpânul ei. 
Ajuns în Samaria, Naaman primi consemnul să se scufunde de șapte ori în apa 
Iordanului.Când ieși din apă, pielea lui deveni ca pielea unui copil nou născut. (5:10-
14) Cui se datora de fapt această tămăduire? Ea se datora:a) purității apei, b) țării în 
care curgea apa, c) ascultării de cuvântul Domnului, vestit prin Elisei (Exodul 15:26) 

11. Elisei își însoți confrații pe malul Iordanului ca să ia de acolo niște bârne pentru 
locuință. Și cum unul dintre ei își tăia o bârnă, i-a căzut fierul de la secure în apă. 
Cum a procedat Elisei ca fierul de la secure să plutească pe apă? A) El porunci 
fierului să iasă la suprafață. B) Și-a băgat mâna în apă rugându-se Domnului. C) A 
tăiat o bucată de lemn și a aruncat-o acolo unde dispăruse fierul de la secure. (6:1-7) 

12. Fiind în Samaria, Elisei auzi anumite cuvinte pe care Ben-Hadad al Siriei le rostea în 
odaia sa de culcare. Astfel, el putu să-și prevină regele de planurile vrăjmașului. La 
Dotan, Elisei fu înconjurat într-o noapte de o puternică trupă siriană. Profetul însă nu 
și-a pierdut curajul:a) știind că Dumnezeu era cu el, b) văzând în duh o armată 
cerească mai numeroasă ca cea a sirienilor,c) așteptându-se la un miracol.(6:8-17) 

13. Ben-Hadad a împresurat Samaria. În cetate a domnit foametea. În ciuda crizei de 
alimente, Elisei a proorocit astfel:„ Așa vorbește Domnul: Mâine, la ceasul acesta, se 
va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de 
orz cu un siclu”. (7:1) Această situație deveni posibilă pentru că Sirienii o luaseră la 
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fugă:a) atacați de Egipteni, b) atacați de Hetiți, c) pentru că Domnul făcuse să se audă 
în tabăra lor un vuiet de cară și de cai. (7:6,7) 

14. Cine i-a luat viața lui Ben-Hadad? A) Hazael,b) Ioram, împăratul lui Israel, c) Ioram, 
împăratul lui Iuda. (8:7-15) 

15. Uns ca împărat peste Israel, Iehu a omorât pe Ioram, fiul lui Ahab, pe Ahazia din casa 
împărătească a lui Iuda și pe:a) Hazael, b) Izabela, c) Atalia. (9:30-34) 

16. Iehu nimici și pe cei șaptezeci de fii ai lui Ahab împreună cu slujitorii lui:a) Moloc, b) 
Baal, c) Dagon. (10:17-25) 

17. Atalia, fiica lui Ahab și a Izabelei, devenise nora lui Iosafat. Văzând moartea fiului ei, 
Ahazia, ea s-a sculat și a nimicit aproape toată casa regală a lui David. Unul singur 
din nepoții ei scăpase prin grija lui Ioșeba, fiica fostului rege. Cum se numea cel 
scăpat de Ioșeba? El se numea:a) Recab, b) Ioas, c) Ioram. (11:2) 

18. Cine a pus capăt Domniei Ataliei? A) Hazael,b) Ioiada, c) Ioas. (11:4-16) 
19. Din pricina atacurilor nesfârșite ale lui Hazael, Ioahaz, fiul lui Iehu a rămas cu 

cincizeci de călăreți, zece care și:a) o mie, b) cinci mii, c) zece mii/ de pedestrași. 
(3:7) 

20. Ioahaz, fiul lui Iehu, s-a culcat cu părinții lui, și fiul său, Ioas împărăți în locul său. 
Ioas s-a dus la Elisei și i s-a plâns de starea armatei. Care erau măsurile de luat după 
părerea profetului?  Se impunea:a) cumpărarea multor cai din Egipt, b) importarea de 
săbii hetite, c) tragerea unei săgeți de izbăvire spre răsărit cu colaborarea profetului. 
(13:14-19) 

21. În anul al doilea al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, Amația, fiul lui Ioas, 
împăratul lui Iuda, se urcă pe tron. El provocă la război pe Ioas, împăratul lui Israel. 
Ioas îl învinse la Bet-Șemeș și veni la Ierusalim ca să ia cu sine tote vistieriile casei 
regale. După moartea lui Ioas, Amația a mai trăit:a) zece, b) cinșpe, c) cinci ani. 
(14:16,17) 

22. Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, și-a extins puterea asupra cetății:a) 
Damasc, b) Sidon, c) Tir. (14:28,29) 

23. Domnul lovi pe Azaria, fiul lui Amația, împăratul lui Iuda,  cu:a) o boală de intestine, 
b) lepra, c) orbirea. (15:1-5) 

24. Cine l-a omorât pe Zaharia, fiul lui Ieroboam, împăratul lui Israel? A) Șalum, b) Pul, 
regele Asiriei, c) Gadi. (15:8-10) 

25. La rândul său, Șalum fu omorât de Menahem, iar fiul lui Menahem, Pecahia, a fost 
omorât de Pecah.  În timpul lui Pecah, :a) Pul b) Tiglat Pileser, c) Salmanazar/ 
împăratul Asiriei a dus o parte din Israel în robia asiriană. (15:27-29) 

26. Pe tronul lui Iuda, după Azaria au urmat la rând Iotam și Ahaz. Ulimul a scăpat de 
atacurile lui Rețin,împăratul Siriei, cerâd ajutor de la :a) Domnul, b) Pecah, c) Tiglat 
Pileser. (16:7-9) 

27. Osea, fiul lui Ela, a conspirat împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, și l-a omorât. 
Salmanazar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva lui și l-a supus. De data aceasta, tot 
Iraelul a fost dus în robie în Asiria unde a și rămas„ până-n azi” Împăratul Asiriei 
aduse în locul lor oameni din Babilon din Ava, din Hamat, din Sefarvaim și-i stabili 
în cetățile Samariei. Acestora le-a rămas numele de:a) nomazi, b) samariteni, c) 
beduini. (17:24-29) 

28. Ezechia, fiul lui Ahaz, făcu ceea ce era plăcut înaintea Domnului, întocmai cum 
făcuse tatăl său, David. El a făcut să dispară înălțimile idolești, a dărâmat chipurile 
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cioplite, a sfărâmat stâlpii  idolești, a zdobit șarpele de aramă a lui Moise, căci i se 
ducea jertfă de tămîie. Acest șarpe avea numele de:a) Zmeu, b) Tămăduitor, c) 
Nehuștan. ( 18:1-4) 

29. În al paișpelea an al lui Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor 
cetăților întărite ale lui Iuda și le-a luat. În fața Ierusalimului, Rabșache, solul lui 
Sanherib, ținuse un discurs public insultant și descurajator. Ezechia își rupse hainele , 
se acoperi cu un sac și intră în casa Domnului. Dumnezeu îi răspunse la rugăciune 
prin profetul Isaia:„Nu te speria de cuvintele pe care le-a auzit și prin care m-au 
batjocorit slujitorii împăratului Asiriei. Voi pune în el:a) un duh, b) un sentiment, c) 
un gând/  care îl va face ca , la auzul unei vești pe care o va primi, să se întoarcă în 
țara lui; și-l voi face să cadă ucis de sabie în țara lui.” (19:1-7) 

30. În timpul nopții, îngerul Domnuli lovi de moarte  în tabăra asiriană:a) o sută cincișpe 
mii, b) o sută optzeci și cinci de mii,c) două sute de mii/ de oameni. (19:35) 

31. Cât despre Sanherib, el pieri de mâna:a) șefului carelor, b) soției sale, c) fiilor săi. 
(19:36,37) 

32. Ezechia s-a îmbolnăvit grav. Isaia, fiul lui Amoț, veni să-i vorbească:„Așa vorbește 
Domnul: Rânduieșt ce ai de rânduit casei tale că vei muri și nu vei mai trăi.” (20:1) 
Ca reacție, regele s-a întors cu fața spre perete și plângea cu lacrimi. Dumnezeu îl 
întoarse pe Isaia cu o făgăduință: voi mai adăuga zilelor tale:a) zece ani, b) cinșpe ani, 
c) douăzeci de ani (20:2-6) 

33. Ezechia ceru un semn pentru a fi sigur că Domnul își va îndeplini făgăduința. Isaia 
invocă pe Domnul care făcu astfel ca  umbra pe cadranul ceasului solar al lui Ahaz să 
revină cu:a) cinci trepte, b) zece trepte, c) cinșpe trepte. (20:8-11) 

34. Fiul lui Ezechia, Manase, și nepotul său, Amon:a) făcură ceea ce era drept înaintea 
Domnului, b) făcură mici greșeli în umblarea lor, c) se dădură la păcate mari. 
(21:1,2,20) 

35. În timpul lui Iosia, fiul lui Amon, Hilchia, marele preot regăsi cartea Legii. Șafan, 
secretarul o și citi în fața regelui. Cum a reacționat Iosia la auzirea acestei lecturi? 
Iosia:a) își rupse hainele, b) se bucură nespus, c) rămase rece (22:8-11) 

36. Iosia trimise o solie la profeteasa Hulda pentru a-l întreba pe Domnul legat de 
cuvintele Legii. Hulda răspunse că Domnul va face să vină peste popor toate 
nenorocirile conținute în această carte, pentru că n-au luat seama la ea. Ochii lui Iosia 
aveau să vadă aceste nenorociri? A) Da, b) nu, c) nu știu. (22:20) 

37. Iosia reînoi legământul cu Domnul. El porunci preoților să soate toți idolii din templu 
și să-i sfărâme și să-i ardă pe ogoarele Chedronului. Împăratul a pângărit Tofetul în 
valea fiilor lui Hinom ca nimeni să nu-și mai treacă copiii prin foc în cinstea lui 
Moloc. A dărâmat și altarul de la Betel, unde Ieroboam făcuse pe Israel să 
păcătuiască?  A) Da, fără zăbavă, b) nu, ci l-a cruțat, c) nu știu. (23:15) 

38. Cine a pus capăt vieții lui Iosia? A) Nebucadnețar, împăratul Babilonului, b) Neco, 
faraonul Egiptului, c) Nebuzaradan, comandantul gărzii. (23;28,29) 

39. Prăbușirea finală a împărăției lui Iuda s-a produs în timpul lui:a) Ioiachim, b) 
Ioiachin, c) Zedechia. (25:1,2) 

40. Fiii lui Zedechia au fost omorîți sub ochii lui. Cât despre el:a) i s-au scos ochii, b) i s-
a tăiat capul, c) i s-a tăiat brațul drept. (25:7) 

Fiecare răspuns scriptural valorează cinci pucte. Totalul se împarte cu douăzeci. 
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Test asupra Cărții Întâi a Cronicilor 
 

1. Această carte începe cu numele lui:a)Moise,b)Avram,c) Adam. (1:1) 
2. Noe era al:a)nouălea,b) zecelea,c) optela/după Adam. (1:1,2) 
3.Se menționează genealogia celor trei fii ai lui Noe. Iavan figurează printre descendenții 
lui:a) Iafet, b) Ham, c) Sem. (1:5,6) 
4. Nimrod figurează printre descendenții lui:a) Sem, b) Iafet, c) Ham. (1:8-10) 
5. Asur figurează printre descendenții lui:a)Ham, b) Sem, c) Iafet. (5:17) 
6. Avram figurează printre decendenții lui:a) Sem,b) Ham,c) Iafet. (1:25-27) 
7. Se precizează că Avram a avut la început doi fii: Ismael și Isaac. Cîți copii a avut 
Ismael? A) Opt,b) zece, c) doisprezece. (1:28-31) 
8. Madain este unul din fiii lui:a) Ismael, b) Isaac, c) Chetura. (1:32) 
9. Isaac avuse doi fii: Esau și Iacov, supranumit Israel. Printre împărații care au domnit în 
țara lui Edom (Esau) se numără:a) Amalec,b) Bela, c) Zerah. (1:43) 
10. Iacov avuse doisprezece fii: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Dan, Iosif, 
Beniamin, Naftali, Gad, Așer. (2:1,2) Câți fii avuse Iuda? A) Cinci fii, b) patru fii, c) trei 
fii. (2:3,4) 
11. David coboară din Iuda prin:a) Șelah, b) Pereț, c) Zerah. (2:5-14) 
12. Câți fii i s-au născut lui David? A) Optsprezece, ) cincisprezece, c) nouă/ în afara de 
fiii concubinelor sale. (3:1-8) 
13.Ruben, primul născut al lui Iacov, pierdu dreptul de primul născut, deoarece  întinase 
patul tatălui său. Dreptul de primul născut i-a revenit lui:a) Iuda,b) Simeon, c) Iosif. 
(5:1,2) 
14. Acest drept i-a revenit din rațiunea că:a) tatăl său l-a regăsit viu, b) el și-a dobândit o 
demnitate înaltă în Egipt, c) fiind al optelea, el a marcat un nou început. (2:1,2) 
15. Autorul se ocupă cu descendența celor doisprezece fiiai lui Iacov pe parcursul a:a) 
cinci, b) patru, c) trei/ capitole. (Capitolele 5-9) 
16. Cum a murit regele Saul în timpul bătăliei de la Muntele Ghilboa? A) Cel care îi purta 
armele l-a străpuns, b) el a fost doborât de o suliță, c) sindur s-a aruncat în sabia lui. 
(10:1-4) 
17. Toți bătrânii lui Israel au venit la David și l-au uns împărat la: a) Ierusalim, b) 
Hebron, c) Betleem. (11:1-3) 
18. Autorul enumără pe toți vitejii lui David. Iașobeam, fiul lui Hacmoni, și-a învârtit 
sulița asupra a:a) trei sute , b) două sute, c) o sută/ de oameni și i-a i-a și omorât dintr-o 
singură dată. (11:11) 
19. David s-a dus la Chiriat-Iearim ca să urce de acolo chivotul Domnului la Ierusalim. 
Pe drum s-a răzgândit și l-a lăsat chivotul în casa lui Obed-Edom. Din ce pricină a 
procedat el astfel? Din picina că:a) s-a pornit o mare furtună, b) și-a dat seama că nu 
respectase Legea, c) Domnul l-a lovit cu moarte pe Uza. (13:9-13) 
20. De câte ori bătu David pe Filisteni în valea Refaimiților? A) De trei ori, b) de două 
ori, c) o singură dată. (14:8-16) 
21.A doua încercare de a urca chivotul Domnului în cetatea lui David a izbutit. De 
această dată. Leviții purtau chivotul cu drugi pe umăr. Căntăreții cântau din țimbale, din 
alăute și din arpe. Au fost jerfite animale curate:a) șapte viței și șapte berbeci, b) un vițel 
și un berbec, c) trei viței și trei berbeci. (15:15-27) 
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22. În acea zi, David l-a însărcinat pe Asaf și pe fații săi pentru prima dată să cânte 
laudele Domnului. Chiar și regele a lansat în acea zi un îndemn memorabil:„Căuați pe 
Domnul și sprijinul lui, căutați necurmat fața Lui!”(16:11) Acest îndemn se regăsește în 
Psalmul:a) 95, b) 105, c) 115. 
23. David avu dorința să zidească o casă de cedru chivotului Domnului. Domnul i-a 
răspuns prin Natan că unul din fiii lui îi va zidi o casă. Și apoi Dumnul îi mai adaugă că 
tronul alesului său va fi întărit pe vecie. Cum a reacționat David la auzirea acesti 
făgăduințe?  El:a) s-a arătat sceptic, b) și-a însușit făgăduința Domnului prin viu grai, c) 
nici n-a luat seama la ea. (17:23) 
24. În urmă, David bătu pe Filisteni, smulgându-le din mână orașul:a) Gat,b) Ascalon, c) 
Ecron. (18:1) 
25. David bătu și pe Hadadezer, împăratul din Țoba, când și-a extins stăpânirea peste răul 
Eufrat. A reușit să-i subjuge și pe Sirieni? A) Nu,b) da,c) nu știu. (18:3-6) 
26. Hanum, împăratul fiilor lui Amon, își bătu joc de solii lui David. După aceea, 
Amoniții și-au cumpărat 32.000 de soldați sireni cu care de luptă din Maaca și din Țoba. 
David s-a confruntat cu ei aproape de Madeba. Cui i-a revenit biruința? A) Alaților, b) lui 
Israel, c) nu știu. (19:10-18) 
27. În anul următor, Ioab,în fruntea armatei Israelului, s-a dus să asalteze cetatea Raba, 
capitala fiilor lui Amon. A izbutit el în această încercare a lui? A) Da, b) nu, c) nu știu. 
(20:1,2) 
28. David făcu o numătătoare a poporului călcând prevederile Legii. Drept răspuns, 
Dumnul a trimis ciuma peste țară. Molia a luat cu sine:a) cincizeci de mii, b) șaizeci de 
mii, c) șaptezeci de mii/ de suflete. (21:9-14) 
29. David lăsă lui Solomon dreptul de a zidi o casă Domnului. Îi lăsă în acest scop:a) o 
sută de mii de talanți de aur,b) zece mii de talanți de aur, c) cincizeci de mii de talanți de 
aur. ( 22:14) 
30. David dădu un sfat de mare preț fiului său:„Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe 
Dumnezeul tatălui tău, și slujește-l din toată inima și cu un suflet binevoitor; căci Domnul 
cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile.” (28:9) Putem 
oare să ne ascundem de un Dumnezeu ca Domnul? A) Da,b) nu, c) nu știu.  
Fiecare răspuns bun valorează cinci puncte. Totalul realizat se împarte cu cincisprezece. 
 
 
 
 

 

Test asupra Celei de-a Doua Cărți a Cronicilor 
 

1. Această carte începe cu domnia lui:a) Saul,b) David, c) Solomon. (1:1) 
2. Unde se găsea pe atunci cortul întâlnirii, făcut de Moise în pustie? El se găsea la:a) 

Hebron, b) Gabaon, c) Ierusalim. (1:2,3) 
3. Câte arderi de tot oferi Solomon pe altarul de aramă care se găsea în pridvorul 

cortului?  A) O mie, b) cinci sute, c) o sută. (1:6) 
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4. Solomon începu să zidească casa Domnului pe muntele:a) Paran, b) Carmel, c) 
Moria. (3:1) 

5. Lungimea acestei case era de șaizeci de coți, iar lățimea de:a) treiceci, b) douăzeci, c) 
patruzei / de coți. (3:3) 

6. Solomon și bătrânii lui Israel jertfiseră oi și boi ce nu se puteau socoti, nici număra 
din pricina mulțimii lor. Preoții au dus chivotul în locul prea sfânt, sub aripile:a) 
heruvimilor, b) porumbeilor, c) vulturilor. (5:7) 

7. Când căntăreții cântau din instrumentel lor și cei o sută douăzeci de preoți sunau din 
trâmbițe, Casa Domnului fu umplută de:a) lumină,b) miresme, c) un nor. (5:11-14) 

8. Regele își întoarse fața către adunare și o binecuvâtă. Binecuvântarea sa începu cu 
aceste cuvinte:a) Binecuvântat să fie Israel! B) Binecuvântat să fie Domnul! C) 
Binecuvântat să fie acest pământ! (6:3,4) 

9. Solomon pronunță cu acest prilej o rugăciune de sfințire. El stătea:a) în genunchi, b) 
în picioare, c) jos/ cu mâinile întinse spre Cer. (6:13) 

10. El zise:„Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca tine, în ceruri și pe 
pământ; Tu ții legământul și îndurarea ta față de robii tăi, care umblă înaintea ta cu 
toată inima lor!” (6:14)  Mersul înaintea lui Dumnezeu presupună o comunicare 
neîntreruptă a inimii cu El? A) Da, b) nu, c) nu știu. (Proverbe 23:26) 

11. Cum se explică un eșec îndurat de poporului Dumnezeu? El se explică prin faptul că: 
a) poporul n-a ascultat de  Cuvântul Domnului, b) că poporul a ascultat de Cuvânt, c) 
circumstanțele vieții i-au devenit nefavorabile. (6:24) 

12. Când Solomon își terminase rugăciunea:a) focul coborâ din Cer și mistui arderea de 
tot, b) focul nu căborâ din Cer, c) slava Domnului nu umplu casa. (7:1) 

13. Cum un popor poate să se vindece de ciumă? A) Dacă are știința medicală dezvoltată, 
b) dacă respectă regulile de igienă, c) dacă își întorce spatele spre păcat și caută fața 
Domnului. ( 7:14) 

14. Cum arăta tronul lui Solomon? Tronul lui: a) era din lemn acoperit cu aur, b) era din 
fildeș acoperit cu aur, c) de argint poleit cu aur. (9:17) 

15. Adversarul vizibil care provocase o ruptură în statul Israel a fost:a) Ieroboam, b) 
Hadoram, c) Rezon. (10:1-5) 

16. Un profet transmise un mesaj divin lui Roboam, ca să-l împiedce pe acesta să facă 
război triburilor care se rupseseră de tronul său. Iată mesajul:„ Așa vorbește Domnul: 
Să nu vă suiți și să nu faceți război împotriva fraților voștri! Fecare din voi să se 
întoarcă acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.” (11:4) Cine a fost 
mesagerul? Profetul:a) Ahia,b) Șemaia,c) Zaharia. (11:1-3) 

17. Invazia lui Șișac, împăratul Egiptului, se datora:a) dorinței de dominație a Faraonului, 
b) grămezilor de aur adunate de Solomon, c) infidelității lui Roboam față de Domnul, 
Dumnezeul lui Israel. (12:1,2) 

18. Abia, fiul lui Roboam, s-a confruntat în război cu Ieroboam. Discursul său, ținut 
înainte de bătălie, este o dovadă de credință vie. El avuse 400.000 de ostași, iar 
Ieroboam 800.000. Cine a câștigat bătălia? A) Abia, b) Ieroboam, c) nu știu. (13:4-17) 

19. Asa, fiul lui Abia, având 300.000 de ostași, a ținut piept unei armate etiopiene de un 
milion de ostași. Rugăciunea prin care ceruse ajutorul Domnului merită toată atenția 
noastră:„Doamne, numai tu poți veni în ajutorul celui slab ca și a celui tare; vino în 
ajutorul nostru, Doamne Dumnezel nostru! Căci pe tine ne sprijinim, și în Numele tău 
am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru: să nu iasă 



 41

biruitor omul împotriva ta!” (14:11) Domnul apare aici ca un sprijin la nevoie. Cel 
care se sprijină pe Dumnezeu poate să se sprijine în același timp și pe ceva din lumea 
aceasta? A) Nu, b) da, c) nu știu. (Psalmul 20:7,8)  

20. Azaria, fiul lui Obed, a proorocit astfel:„Ascultă-mă, Asa, și tot Iuda și Beniamin! 
Domnul este cu voi când sunteți cu El; dacă-l căutați, îl veți găsi; iar dacă-l părăsiți, și 
El vă va părăsi.”(15:2)  Cine resimte deci prezența lui Dumnezeu? Cel care:a) 
disprețuiește Cuvântul, b) ascultă de Cuvânt, c) declară că iubește pe Domnul, dar n-
are frica de Domnul. (Ioan 14:21) 

21. Ce efect a avut această profeție asupra lui Asa?  A) Nici n-a băgat-o în semă,b) n-a 
luat demnitatea de regină de la mama sa, Maaca, o servitoare a Astarteelor, c) a făcut 
să dispară toate urâciunile idolești din Iuda. (15:8-16) 

22. Ceea ce făcuse Asa mamei sale este în acord cu un principiu evanghelic stipulat de 
Isus Domnul? A) Nu, departe de așa ceva,b) da, întocmai, c) nu știu. (Matei 10:37) 

23. La bătrânețe, Asa s-a sprijinit pe împăratul Siriei în lupta sa cu Baeșa, în loc să se fi 
sprijinit pe Domnul. A meritat așadar mustrarea venită prin profetul Hanani? A) Da, 
fiindcă s-a dat înapoi pe calea credinței, b) nu, pentru a avansat în credință, c) nu știu. 
(16:7-9) 

24. Iosafat greși prin aceea că și-a însurat fiul,Ioram, cu Atalia, fiica lui Ahab și a 
Izabelei. El acceptă să participe împreună cu cuscrul său la  împresurarea cetății  
Ramot din Galaad, unde Ahab:a) a biruit, b) a fost rănit ușor, c) a murit. (18:28-34) 

25. Moabiții, Amoniții și Maoniții au făcut un pact împotriva lui Iuda și au mers 
împreună să facă război lui Iosafat. Strîmtorat, Iosafat ceru ajutor de la Domnul într-o 
rugăciune rostită în templu. Domnul îi răspunse prin profetul:a) Azaria,b) Hanani, c) 
Iahaziel. (20:13-17) 

26. Ajungând pe tron, Ioram, fiul lui Iosafat, și-a omorât frații cu sabia. Câți erau aceștia? 
A) Cinci, b) șase, c) patru. (21:1-4) 

27. Ioram a murit de o boală de intestine. (21:9) Fiul său, Ahazia, merse cu Ioram, fiul lui 
Ahab, în război contra lui Hazael, împăratul Siriei. Acolo, Ahazia și-a găsit moartea 
prin mâna lui:a) Hazael,b) Iehu, c) Ioram. (22:9) 

28. Atalia, mama lui Ahazia, văzându-și fiul mort, :a) s-a dat la moarte, b) a nimicit 
aproape toată casa regală a lui David, c) s-a întors la Samaria. (22:10) 

29. Cine a salvat pe Ioas, fiul regelui Ahazia? A) Iehoiada,b) Ioșabeat, c) Elișafat. (22:11) 
30. Ioas avea șapte ani când deveni rege. El mergea pe calea dreptății cât timp  a trăit 

preotul Iehoiada, tutorul lui. După moartea preotului, Ioas s-a depărtat de Domnul sub 
înfluența căpeteniilor poporului.Cum a răsplătit el bunătatea lui Iehoiada? A) El a 
salvat viața lui Zaharia, fiul lui Iehoiada, b) El a luat viața lui Zaharia,c) El a nimicit 
toți idolii din Iuda. (24:20-22) 

31. Amația, fiul lui Ioas, se duse în valea sării și bătu acolo zece mii dintre fiii lui Seir 
(Edom). La întoarcere, el luă cu sine dumnezeii din Seir și le stabili drept dumnezeii 
lui. Cum a murit Amația? A) El a fost omorât de Ioas, împăratul lui Israel, b) el a 
devenit prada unei conspirații, c) el a murit de bătrânețe. (25:27,28) 

32. Ozia, fiul lui Amația, deveni foarte puternic, dărâmând zidurile cetăților Gat și 
Asdod. El construi la Ierusalim mașini de aruncat săgeți și bolovani. Dar, inima lui s-
a înălțat ca să-l piardă. Cum a păcătuit el împotriva Domnului? A) El a ars tămâie la 
altar, b) căzu în păcatul curviei, c)  jertfi lui Baal. (26:16-20) 
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33. Iotam, fiul lui Ozia, a  pornit la război împotriva Amoniților. A reușit să-i biruiască? 
A) Da, b) nu, c) nu știu. (27:5,6) 

34. Ahaz, fiul lui Iotam, n-a umblat pe căile Domnului. Pecah, regele lui Israel omorâse 
într-o singură zi în Iuda:a)100.000, b) 120.000, c) 150.000/ de oameni. (28:6) 

35. Ezechia, fiul lui Ahaz, făcu ceea ce era drept în ochii Domnului. El a scos din 
sanctuar tot ce era necurat. El adună conducătorii poporului și se sui la Casa 
Domnului. El oferi acolo șapte viței, șapte berbeci, șapte miei și șapte țapi drept:a) 
ardere de tot, b) jertfă de ispășire c) jertfă de mulțumire. (29:20-24) 

36. Ezechia invită toată Iuda și tot Israelul să sărbătorească Paștele în cea de-a 
patrusprezecea zi a lunii a doua. O mare parte a poporului venit din Efraim, Manase, 
Isahar și Zabulon nu s-a curățit. Ce măsură a luat în această situație Ezechia? El:a) a 
trimis înapoi pe cei ce nu s-au curățit, b) a trecut peste acest lucru, c) aînălțat la Cer o 
rugăciune de mijlocire pentru ei. (30:18-20) 

37. Manase, fiul lui Ezechia, s-a dedat la vrăjitorie și avea în slujba lui spiritiști. A ajuns 
el oare să-și  treacă și fiii prin foc în valea lui Hinom? A) Da,b) nu,c) nu știu. (33:5,6) 

38. Amon merse pe urmele tatălui său, Manase. Dar, Iosia, fiul lui Amon, făcu ceea ce 
era drept înaintea Domnului. Cine găsi, în timpul lui, cartea Legii? A) Hilchia b) 
Șafan, c) Ahicam. (34:14-21) 

39. Neco, împăratul Egiptului, puse capăt domniei lui Iosia. Câți urmași de ale lui Iosia se 
perindară pe tron înainte de deportarea lui Israel în Babilon? A) Doi, b) trei, c) patru. 
(36:1-10) 

40. Care este numele ultimului monarh din spița lui David, în țara Canaanului? Numele 
lui este: a) Ioiachim, b) Ioiachin, c) Zedechia. (36:40) 

Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu douăzeci. 
 
 
 
 

Test asupra cărții lui Ezra 
 

1. Care profet anunțase întoarcerea poporului după 70 de ani de sclavie? A) Isaia,b) 
Ezechiel, c) Ieremia. (1:1) 

2. Pentru a putea împlini cuvântul său rostit de profet, Domnul trezi duhul împăratului : 
a) Cir, b) Nebucadnețar c) Dariu. (1:2,3) 

3. Acesta din urmă dădu Israelților sarcina să:a) rezidească casa Domnului, b) să 
construiască din nou Ierusalimul dărâmat, c) să întemeieze o împărăție nouă. (1:3,4) 

4. Dacă Domnul trezește duhul unei persoane, o face ca:a) s-o scape de ocupațiile 
frivole, b) ea să-și dea seama de lucrurile importate și de cele mai puțin sau deloc 
importante, c) s-o aducă la slujirea Lui. (Hagai 1:14,15) 

5. Autorul notează:„ Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și Leviții, și anume 
toți aceia al căror duh l-a trezit Domnul, s-au sculat să meargă să zidească la 
Ierusalim Casa Domnului.”(1:5) De ce celălalte nouă triburi nu merseră la Ieusalim ca 
să zidească din nou Templul distrus de Nebucadnetsar? Pentru că celălalte triburi:a) s-
au separat de casa lui David care construise Templul, b) au fost deportate mai înainte 
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și în alte locuri de către Salmanazar, împăratul Asiriei, c) au suportat efectul malefic 
al viețeilor de aur la care se închinaseră la Dan și la Betel. (2.Împărați 17:1-6) 

6. Fiii robiei plecaseră din Babilon cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, 
Mardocheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul persoanelor care s-au 
întors la Ierusalim era :a) 42.360, b) 52.360, c) 62.360 (2:2,64) 

7. În luna a șaptea, după ce zidiseră altarul Domnului, ei prăznuiră:a) Paștele, b) Cele 
șapte săptămâni, c) Corturile. (3:1-4) 

8. Totuși, temeliile templului nu erau încă puse. Ei s-au apucat să le pună în anul :a) al 
patrulea, b) al doilea, c) treilea/ al sosirii lui. (3:8) 

9. Când se puneau temeliile casei celei noi, mulți dintre capii familiilor :a) plângeau 
tare, b) glumeau între ei, c) rîdeau cu zgomot mare. (3:12) 

10. Samaritenii s-au oferit să contribuie și ei la zidire templului. Ce le-au răspuns 
Zorobabel și Iosua?  Ei:a) le-au acceptat oferta, b) le-au stat împotrivă, c) s-au 
prefăcut că nu-i aud. (4:1-3) 

11. Din acel moment, Samaritenii declanșară o campanie de descurajare împotriva 
Israeliților. Chiar mai mult, Rehum, guvernaturul și Șimșai, secretarul, adresară 
împăratului:a) Cir, b) Artaxerxe, c) Dariu/ o reclamațe împotriva poporului 
Domnului. (4:9-16) 

12. Cum împăratul dăduse ordin de încetare a lucrărilor, poporul se conformase. Mai 
târziu , ei își reluară activitatea la îndemnurile a) profetului Hagai, b) profetului 
Zaharia, c) profeților Hagai și Zaharia. (5:1,2) 

13. Reluarea lucrărilor a fost raportată de către guvernatorul Tatnai împăratului Dariu. În 
răspnsul său, împăratul :a) îi porunci să lase ca lucările să-și continuie cursul, b) îi 
porunci să oprească lucrările, c) îl destitui din funcție. (6:6,7) 

14. La ce dată a fost isprăvită casa? Ea a fost terminată în a treia zi a lunii Adar: în anul 
al:a) cincilea, b) șaselea, c) șaptelea/ al domniei lui Dariu. (6:15) 

15. Fiii robiei când au prăznuit Paștele? În cea de-a patrusprezecelea zi:a) a lunii întâi, b) 
a lunii a doua, c) a lunii a treia. (6:19) 

16. Descendent al preotului mare Aaron, Ezdra veni din Babilon cu cea de-a doua serie 
de repatriați, în anul al șaptelea al domniei lui Artaxerxe. El veni în calitate de :a) 
preot, b) guvenator, c) ambasador. (7;21,25) 

17. A cerut Ezdra o escortă pentru apărarea trupei sale? A) Da, pentru că se temea de 
bandele de tâlhari, b) nu, pentru că avea încredere în sine, c) nu, pentru că și-a pus 
încrederea în Domnul. (8:21,22) 

18. Sosit la Ierusalim, Ezdra constată cu uimire că poporul Israel, preoții și Leviții nu s-au 
izolat de celălalte popoare, ci le imită obiceiurile urâte. Această situație, ivită din 
căsătoriile amestecate, îl cufundă pe Ezdra în deznădejde. El își rupse hainele, își 
smulse părul și stătu în jertfă până-n seara. Iată o mostră din rugăciunea sa: 
„Dumnezeule, sunt uluit, și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre  tine. Căci 
fărădelegile noaste s-au înmulțit deasupra capetelor noastre , și greșlile noastre au 
ajuns până la ceruri”. (9:6)  Din această rugăciune reiese o atitudine specific hristică. 
Care anume?  Ezdra :a) se smerește înaintea lui Dumnezeu, b) se identifică cu 
poporul care calcă Legea, c) mijlocește penru păcătoși. (Isaia 53:5) 

19. Adunarea luă hotărârea de :a) a dărâma idolii din tot orașul, b) a izgoni femeile străne 
împreună cu copiii lor, c) de a alunga femeile și de a reține pe copii. (10:3) 
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20. Existau niște Leviți care se împotrivească acestei horărâri? A) Da, b) nu, c)nu știu. 
(10:15)                            
Fiecare răspuns scriptural valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu zece. 
 

 
 
 
 

Test asupra cărții lui Neemia 

 
1.Paharnic al împăratului Artaxerxe, Neemia petrece mai multe zile de dezolare din 
pricina că Ierusalimul era în ruine, după spusele lui Hanani, unul dintre frații săi. În 
rugăciunea sa, el face mențiune de promisiunea din Legea mosaică, după care Domnul 
readuce în țară pe deportații care se pocăiesc. El cere Domnului : a) o călătorie fericită la 
Ierusalim, b) un duh de pocăință pentru popor, c) să-i asigure trecere înaintea împăratului 
Artaxerxe. (1:11) 
2.Într-o zi, împăratul sesizează tristețea pe fața paharnicului său și îl întreabă de sănătate. 
Neemia îi explică că este abătut din cauza că orașul unde se află mormintele strămoșilor 
săi este în ruine. Cu acest prilej, Neemia cere permisiunea de a rezidi cetatea. Cerea sa a 
fost aprobată? A) Nu, b) da, c) nu știu. (2:4-8) 
3. Împăratul îi dădu un pașaport și și un permis de exploatare forestieră. Ajuns la 
Ierusalim, Neemia înconjoară orașul noaptea, apoi lansează apelul la reconstruirea 
capitalei. Toți primesc cu entuziasm această inițiativă, afară de :a) Samalat, Horonitul și 
Tobia, Amonitul, b) Meremot, fiul lui Urie și Meșulam, fiul lui Berechia, c) Ioiada, fiul 
lui Paseah și Refaia, fiul lui Hur. (2:19) 
4. Neemia a avut grijă ca să nu se tărăgăneze reconstrucția. În capitolul trei se precizează 
locul și muncile constructorilor. Care familie a zidit poarta oilor? A) Familia lui Sena, b) 
familia lui Malchia, fiul lui Recab c) familia lui Eliașib, marele preot. (3:1) 
5. Plini de ură, Sambalat și Tobia își bătură joc de constructori. Ce reacție a avut Neemia? 
El:a) mijloci pentru ei înaintea Domnului, b) îi iertă din toată inima, c) îl rugă pe Domnul 
să nu le ierte nelegiuirile. (4:1-5) 
6.Sambalat, Tobia, Arabii, Amoniții și Asdodienii s-au legat ca să atace Ierusalimul și să-
i producă pagube. Avertizați de acest pericol, Israeliții:a) s-au pus pe rugăciune, b) au 
stabilit o gardă de noapte ca să se apere, c) se rugau și, simultan, luau și măsuri de 
apărare. (4:9,13, 14,17) 
7. Dând împrumut cu interes fraților lor, unii și-au aservit semenii. Plânsul săracilor 
ajunse până la urechile lui Neemia, care:a) se mulțumi să-i mustre pe cei bogați, b) ceru 
acestora să dea înapoi casele, ogoarele și viile foștilor lor proprietari, c)  îi felicită pe cei 
mari că au știut să-și adune mari bogății pe spinarea săracilor. (5:11) 
8.De câte ori au încercat Sambalat și Tobia să-l atragă pe Neemia într-un sat din valea 
Ono,ca să-i facă rău? A) De patru ori, b) de trei ori, c) de două ori. (6:1-4) 
9. Șemaia proroci că vor veni la noapte să-l omoare pe Neemia. Acest profet:a) era 
inspirat de Duhul Domnului, b) s-a lăsat condus de inteligența sa proprie, c) era momit de 
banii lui Tobia și ai lui Sambalat. (6:10-12) 
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10. Noadia era o proorociță care căuta să:a) înspăimânte pe Neemia, b) să-l încurajeze, c) 
să grăbească lucrările deja începute. 
11.Când zidurile cetății se înălțaseră, Domnul puse pe inima lui Neemia să adune poporul 
în vederea unui recensământ. Toată adunarea număra aproimativ :a) 43.000, b) 42.000, c) 
41.000 / de inși. (7:66) 
12. În prima zi a lunii a șaptea, tot poporul s-a adunat pe piața  porții:a) cailor, b) apelor, 
c) văii. (8:1) 
13. Urcat pe un podiu, Ezdra citi cartea Legii de dimineață până-n miezul zilei. Tot 
poporul:a) era atent la citire, b) vorbea încet, c) glumea și râdea. (8:3) 
14. La rândul lor, Leviții dădeau explicații pe margina celor citite și fiecare a rămas la 
locul său. Deoarece tot poporul plângea la auzirea cuvintelor Legii, Ezdra. Neemia și 
Leviții le ziceau să mânânce cărnuri grase și să bea băuturi dulci și să:a) nu se gândească 
la cei lipsiți de hrană, b) să uite de îngrijorări, c) trimită porții și celor ce nu și-au pregătit 
nimic. (8:9,10) 
15. Ei le mai ziceau să nu se mâhnească căci:a) era o zi de sărbătoare, b) bucuria 
Domnului este tăria lor, c) se vor îmbolnăvi. (8:10) 
16. În cea de- douăzeci și patra zi a lunii, Israeliți posteau și-și mărturiseau păcatele și 
fărădelegile. Leviții ridicară către Cer o lungă rugăciune publică. Acea zi se termină cu:a) 
un dans, b) un ospăț, c) un legământ făcut cu Domnul. (9:38) 
17. Adunarea promise cu juruință că va merge pe calea Legii Domnului dată prin Moise 
și :a) va avea grijă de casa Domnului și de slujitorii ei, b) va face prozelitism, c) va 
combate idolatria. (10:32, 35-37) 
18. În ziua sfințirii zidurilor, s-au format două alaiuri în vederea înconjurării 
Ierusalimului. În sfârșt, cele două coruri s-au unit la :a) poarta peștilor, b)  poarta 
gunoaielor, c)  casa Domnului. (12:4) 
19. În absența lui Neemia, preotul Eliașib îl stabili pe Tobia, ruda sa, în camera unde se 
păstra zeciuiala de grâu, de must și de ulei. Când Neemia își dădu seama de cele 
întâmplate, el :a) simți o vie senzație de plăcere, b) simți o vie senzație de dezgust, c) 
trecu cu nonșalanță de acest fapt. (13:4-8) 
20. Noi, creștinii, suntem Templul Duhului Sfânt, cu vocația de a conține lucruri sfinte. 
Ce trebuie, deci, să facem cu lucrurile necurate ale acestei lumi, care se instalează în 
inima noastră?  Trebuie:a) să le dăm afară, b) să le lăsăm înăutru, c) să ne plângem de ele. 
(13:7-9) 
Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul de puncte îl împărțim cu zece.                                  
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Test asupra cărții Esterei 

 
1. Această întâmplare are loc în timpul domniei lui:a) Dariu,b) Artaxerxe, c) Ahașveroș. 

(1:1) 
2. În al treilea an al domniei sale, împăratul dădu un ospăț tuturor domnitorilor și 

slujitorilor săi,  timp de o sută optzeci de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul  
a dat  întregului popor care se afla în capitala  Suza un ospăț care a ținut :a) nouă, b) 
șapte, c) trei / zile. (1:3-5) 

3. Vinul se turna cu abundență din mărinimia împăratului. Oamenii erau siliți să bea? A) 
Nu, căci se respecta voia individului, b) da, căci a-l refusa pe împărat era egal cu 
ofensarea lui, c) n-am nicio idee. (1:8) 

4. În cea de-a șaptea zi, împăratul, vesel de vin, porunci celor șapte fameni ai săi s-o 
aducă pe împărăteasa Vasti în prezența lui, ca să-și arate frumusețea celor adunați în 
jurul său. Împărăteasa s-a împotrivit voinței împăratului. Ce pedeapsă a primit ea? 
Vasti :a) a fost alungat din curte, b) și-a pierdut demnitatea de împărăteasă, c) a fost 
aruncată în temniță. (1:19) 

5. Curtizanii au propus să se strângă un număr mare de tinere fecioare ca, dintre ele, 
împăratul să-și poată alege împărăteasa. Estera se număra printre cele mai frumoase 
fecioare din Suza.  Ea era orfană de tată și de mamă, fiind sub tutela unchiului său:a) 
Memucan, b) Mardocheu, c) Admata. (2:5-7) 

6. Înainte de a se înfățișa înaintea împăratului, tinerele fecioare se îngrijeau cu ulei de 
mirt și cu miresme :a) șase luni, b) nouă luni, c) doișpe luni. (2:12) 

7. Împăratul o iubi pe Estera mai mult decăt toate femeile și-i oferi coroana împrătească. 
După încoronarea ei, Estera a mai urmat instrucțiunile unchiului său? A) Da, firește, 
b) nu, natural, c) nu știu. (2:20) 

8. Mardocheu o informă pe Estera legat de conspirația a doi fameni, care vroiau să-și 
pună mâna pe împărat. Cine au fost aceștia? A) Zetar și Carcas, b) Bigtan și Tereș, c) 
Bizta și Harbona. Vinovații au fost supuși la supliciu. (2:21-23) 

9. Ahașveroș  ridică pe Haman mai presus de toți curtenii lui. Toți servitorii împăratului 
își plecau genunchii înaintea lui Haman, în afara lui Mardocheu, lucru remarcat și de 
Haman. Din ce pricină Mardocheu nu se închina înaintea favoritului împăratului? Din 
pricina că:a) Haman era un descendent al Amalecitului Agag, b) nu-i plăcea 
lingușeala, c) simțea o ură neîmpăcată față de domnitori. (3:1,2) 

10. Ce plan de răzbunare puse la cale Haman? El și-a făcut planul:a) de a-l întemnița pe 
Mardocheu, c) de a-l decapita, c) de a nimici tot neamul  Iudeilor. (3:8-11) 

11. Haman s-a înțeles cu Ahașveroș ca nimicirea Iudeilor să aibă loc în ziua a 
treisprezecea a lunii:a) a șasea, b) a noua, c) doisprezecea. (3:13) 

12. Publicată mai înainte în Suza, porunca împărătească a fost răspândită prin alergători 
în toată împărăția. Jalea era mare printre Iudei. Mardocheu și-a rupt hainele, s-a 
îmbrăcat în sac și s-a acoperit cu :a) un turban, b) un batic, c) cenușă. (4:1) 

13. Mardocheu ceru Esterei să se înfățișeze înaintea împăratului și să-i ceară milă. Din 
moment ce exista o lege care interzicea orișicui, sub pedeapsă de moarte, să se 
înfățișeze înaintea împăratului fără chemare, Estera invită toată comunitarea juivă să 
facă, împreună cu ea, post negru:a) o zi, b) două zile, c) trei zile. (4:15) 
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14. În a treia zi, Estera se îmbrăcă împărătește și se înfățișă în curtea interioară a casei 
împăratului. Ahașveroș îi întinse toiagul de aur, pe care Estera o atinse cu mâna. Din 
ce motiv împăratul îi întinse toiagul? A) Pentru că ea căpătă trecere înaintea lui, b) 
pentru că el se mâniase pe ea, c) nu-mi dau seama. (5:1,2) 

15. Înainte de a-și prezenta doleanța, Estera îl invită pe Ahașveroș împreună cu Haman 
pentru ospățul din ziua următoare. Încurajat de această invitație, Haman hotărește 
împreună cu soția sa și cu prietenii săi să-l spânzure pe Mardocheu pe un stâlp înalt 
de ;a) cincizeci coți, b) patruzeci de coți, c) treizeci de coți. (5:11-14) 

16. În acea noapte împăratul nu putu dormi. El a poruncit să i se citească cartea 
Cronicilor. I se citi cum Mardocheu descoperise urzeala celor doi fameni, Bigtan și 
Tereș. Tocmai atunci, Haman se înfățișă ca să ceară pedepsa capitală pentru 
Madocheu. Dar nu apucase să zică nimic, căci împăratul îi ordonă:a) să-l spânzure pe 
Mardocheu, b) să dea cinste  acestuia, c) să nu cumva să întârzie de la opăț. (6:6-10) 

17. La ospăț împrăteasa își mărturisește originea și cere milă pentru tot poporul Iudeu. 
Apăsătorul Haman fiind dat în vileag, împăratul părăsește sala ca să se calmeze în 
grădină. Când reveni de acolo, el hotărâ:a) moartea lui Haman prin spânzurătoare, b) 
surghiunul acestuia, c) decapitarea acestuia. (7:8-10) 

18. Împărăteasa ceru revocarea edictului dat împotriva Iudeilor. Ce-i răspunse împăratul? 
El răspunse că:a) aceasta era posibil, b) cazul nu avea rezolvare, c) rezolvarea era 
conceperea unui edict în favoarea Iudeilor. (8:8) 

19. În cea de-a treisprezecea zi a lunii Adar, a) Iudeii loviră cu sabia pe vrăjmașii lor, b) 
Iudeii fură măcelăriți de vrăjmașii lor, c) nu se întâmplă nimic notabil. (9:5-7) 

20. Cine porunci Iudeilor să sărbătorească a patrusprezecea și a cincisprezecea zi a lunii a 
doisprezecea sub numele de Purim? A) Împărăteasa Estera, b) marele demnitar 
Mardocheu, c) Ahașveroș, împăratul. (9:20-26) 

Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu zece.                     
 
 
 
 
 
 

Test asupra cărții lui Iov 

 
1.Iov era un locuitor al țării Uț. El era fără prihană și curat la suflet, temându-se:a) de 
moarte, b) de oameni, c) de Dumnezeu. (1:1) 
2. I s-au născut șapte fii și:a) două fete, b) trei fete, c) patru fete. (1:2) 
3. Cât despre bunurile sale, el era cel mai cu vază din toți locuitorii Răsăritului. Fiii săi se 
duceau unii la alții și dădeau rând pe rând cîte un ospăț. După ce treceau zilele de ospăț, 
Iov își chema fiii la sine și aducea pentru fiecare câte o ardere de tot. Din ce rațiune 
poceda el așa? Iob:a) avea o natură grijulie, b) presupunea că fiii săi au supărat pe 
Dumnezeu, c) știa că ei au păcătuit. (1:4,5) 
4. Într-o zi, fiii lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea Domnului, și Satan a venit și el în 
mijlocul lor. Domnul s-a lăudat cu robul lui Iov, un om curat la suflet care se teme de 
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Dumnezeu și se abate de la rău. Satan presupunea că Iov era interesat în umblarea sa cu 
Dumnezeu, deoarece turmele sale acopereau țara. El a propus Domnului să se atingă de 
bunurile lui Iov care, după el, ar fi fost în stare să blasteme pe Dumnezeu. Domnul a 
aceptat această propunere? A) Da, b) nu, c) nu știu. (1:8-12) 
5.Într-o singură zi, Iov își pierdu boii, măgarii, oile, cămilele și copiii. Cum a reacționat 
el la aceste pierderi? El :a) începu să-l încrimineze pe Dumnezeu, b) a se văita de durere, 
c) zise:„Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie Numele Domnului”. (1:20,21) 
6.La o altă adunare a fiilor lui Dumnezeu, Satan pornește pe Domnul să se atingă de 
carnea și de oasele lui Iov pentru a-l pune în situația să-l blesteme pe Creator în față. Dat 
în mâna lui Satan pentru a i se încerca frica de Domnul, Iov a fost lovit de o bubă rea din 
talpa piciorului până-n crestetul capului. Iov a luat un ciob ca să se scarpine, și a șezut pe 
cenușă. Soția sa l-a sfătuit astfel:„Blastămă pe Dumnezeu, și mori!” Care a fost sursa 
acestui sfat? A) Compasiunea, b) inteligența, c) inspirația satanică. (2:5) 
7. Ce replică i-a dat Iov? A) La aceasta m-am gândit și eu, b) taci din gură, femeie fără 
minte, c) vorbești ca o femeie nebună. (2:10) 
8. Asociind mai multe idei de la începutul capitolului doi, putem deduce că vorbele 
nebunești au ca sursă:a) duhul adamic, b) sufletul natural al omului, c) inspirația 
demonică. (2:5-10) 
9. Trei prieteni: Elifaz din Teman, Bildad din Șuah, Țofar din Naama, veniră să-l 
mângâie pe Iov. De necaz, aceștia și-au sfâșiat mantalele, au aruncat cu țărână în văzduh 
și au plâns. Ei au șezut pe pământ lângă el:a) trei zile și trei nopți b) cinci zile și cinci 
nopți, c) șapte zile și șapte nopți/ fără să-i spună o vorbă. (2:12,13) 
10. După aceea, Iov își deschise gura și:a) și binecuvântă pe cei trei, b) le mulțumi de 
vizită, c) blestemă ziua în care s-a născut. (3:1-3)                
 11. Moartea i se părea preferabilă bolii pe care o avea. Plângerea sa își atinse punctul 
culminant prin următoarele trei versete:„Suspinurile îmi sunt hrana de toate ziele, și jalea 
mi se varsă ca apa./ De ce mă tem, aceea mi se întâmplă; și de ce mi-e frică, de aceea am 
parte! / N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă, și necazul dă peste mine.” (3:24-26) Cine 
nu poate să scape de ce se teme? A) Cel fricos, b) cel rău, c) cel drept. (Proverbe 10:24) 
12. Deși Iov nu era rău, i s-a întâmplat totuși asemenea unui om rău. Cum se explică 
aceasta? A) Frica duce la scăderea credinței care asigură neprihănirea, b) credința sa se 
îndrepta, în acest caz, spre lucrurilor negative, c) o credință pervertită prin frica lucrurilor 
negative își atrage aceleași situații ca și răutatea. (Marc 9:23) 
13. Elifaz din Teman își deschide gura ca să-și mângâie prietenul, care avea obiceiul să 
întărească mâinile slăbănogite. După el, cine este sprijinul celui ce se clatină? A) Cercul 
său de prieteni, b) societatea de asigurare, c) propria sa frică de Domnul. (4:4-6) 
14. Frica de Domnul și credința în Domnul se suprapun pe paginile Vechiului Testament? 
A) Nu, deoarece avem a face cu două noțiuni diferite, b) Da, deoarece frica de 
Dumnezeu, concept cu frecvență mare în Vechiul Testament, are ca fundament credința 
în Dumnezeu, care apare mult mai rar în Lege c) nu știu. (Proverbes 1:2:1-6; Isaia 7:9) 
15. La ce bun să ne certăm cu soarta? Elifaz remarcă un fapt uluitor:„ Nebunul piere ucis 
de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui.”(5:2) Elifaz își sfătuiește prietenul :a) 
să facă abstracție de relele îndurate, b) să meargă la o văzătoare, c) să alerge la 
Dumnezeu. (5:8) 
16. Iată o observație surprinzătoare a lui Elifaz:„Ferice de omul pe care-l ceartă 
Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic. El face rana și tot El o leagă; El 
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rănește și mâna lui tămăduiește.” (5:17,18) Acest sfat din Lege de a nu nesocoti 
mustrarea Domnului este actuală și în epoca Harului?  A) Da, b) nu, c) nu știu. (Evrei 
12:5-11) 
17. În răspunsul său, Iov:a) își recunoaște vinovăția, b) își apără nevinovăția, c) relevă 
compasiunea din discursul pietenului său. (6:25-30) 
18. Trupul lui Iov s-a acoperit cu viermi și cu o coajă pământoasă. El se plânse că 
Dumnezeu îl înspăimânta cu visuri și-l îngrozea prin vedenii. Oare Dumnezeul Păcii era 
acela care îl înspăimânta pe  Iov prin visuri? A) Da, pentru că toate nenorocirile vin de la 
El, b) nu, pentru că Iov a fost dat pe mâna lui Satan, c) nu știu. (2:6; Amos 3:6) 
19. După Bildad, Domnul nu răstoarnă dreptul. De aceea, fiii lui Iov au devenit prada 
păcatelor lor. Însă, Dumnezeu veghează asupra celor ce sunt drepți și neprihăniți. Dacă 
Iov va avea recurs la Dumnezeu în presupusa sa dreptate, Dumnezeu îi va mări averea sa 
din trecut. (8:3-7) Această prevestire a lui Bildad s-a împlinit pănă la capătul acestei 
cărți? A) Nu, b) da, c) nu știu. (42:12,13) 
20.Iov recunoaște că niciun om nu se poate socoti drept înaintea Domnului.  Omul 
inocent, Iov, pentru a merge la judecată cu Domnul, are nevoie de :a) înțelepciune divină, 
b) putere divină, c) un mijlocitor. (9:32-35) 
21.Iov se resimte în urma inferiorității sale în raportul său cu Domnul, inferioritate 
exemplificată de următoarele versete:„Dacă păcătuiesc, mă pândești, și nu-mi ierți 
fărădelegea. Dacă sunt vinovat, vai de mine! Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi 
ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea.” (10:14,15) Știm că omul adamic 
se naște în păcat, ceea ce stârnește vrămășie din partea Domnului Sfânt. (Psalmul 51:5) 
Cum poate omul să se împace cu Domnul? A) Prin milostenii, b) prin respectarea Legii, 
c) prin sângele lui Isus Hristos. (2.Cor.5:14-21; Evrei 9;22) 
22. Țofar din Naama ia cuvântul ca să-l facă de rușine pe Iov pentru că se ținea neprihănit 
înaintea Domnului. (11:1-4) După părerea lui, niciun om nu poate ajunge la o cunoaștere 
desăvârșită a lui Dumnezeu. Chiar mai mult, el enunță că :„Omul dimpotrivă, are minte 
de nebun, și s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic.”(11:12) În ce constă nebunia 
omenilor, după Scriptură? A) În lipsa de previziune, b) în certurile lor nesfârșite, c) în 
tăgăduirea exisenței lui Dumnezeu. (Psalmul 14:1) 
23. Iob afirmă că nu este inferior acuzatorilor săi. El știe că Domnul își ține în mână 
sufletul a tot ce are suflare și are stăpânire asupra celui ce se rătăcește sau rătăcește pe 
alții. (12:10,16) Cum supraveghează și stăpânește Dumnezeu asupra acțiunilor omenești? 
A) Prin îngerii luminii, b) prin îngerii întunericului, c) prin duhul omului. (Efeseni 4:6; 
Fapte 17:28; Ioan 4:24; 6:63) 
24. Osândând pe Iov din pricina păcatelor sale, prietenii săi par a lua apărarea Domnului 
cel sfânt, care l-a pedepsit. Această atitudine pare în ochii lui Iov o încercare de :a) a-l 
înălța pe el, b) de a-l înșela pe Domnul, c) de a-l nepăstui pe el. (13:7-9) 
25. Iov meditează asupra condiției umane:„ Omul, născut din femeie, are o viață scurtă , 
dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca floarea; fuge și piere ca o umbră.”(14:1,2) 
Drept concluzie, el arată că :„ se culcă omul și nu se mai scoală; cât vor fi cerurile, nu se 
mai deșteaptă, și nu se mai scoală din somnul lui.”(14:12) Va avea deci loc o inviere 
generală a morților, după cartea lui Iov? A) Nu, pentru că acest verset o exclude, b) da, 
însă numai după nimicirea cerului actual, pentru că Iov neagă învierea cât timp există 
acest cer, c) nu știu ce să spun. (Isaia 65:17; Apocalips 20:11) 
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26. I se pare lui Elifaz că Iov, în necazul său, și-a îndreptat mânia împotriva Domnului, 
motiv de a-l mustra. Curăția pe care o afișează prietenul său nu este decât o himeră. El 
este de părere că omul este o ființă urâcioasă și stricată care:a) bea, b) înghită, c) 
absoarbă/ nelegiuirea ca apa. (15:14-16) 
27. Nevinovăția lui Iov se sprijină pe cugetul lui curat. Apărându-se,el zise:„Totuși, n-am 
făcut nicio nelegiuire,  și rugăciunea mea totdeauna  fost curată.”(16:17) Iov ne-a lăsat un 
principiu al  fortificării spirituale:„cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult”. (17:9) 
Dacă o faptă dreaptă ne întărește, atunci ce ne fură puterea spirituală? A) Pata unei 
acțiuni nedrepte, b) o slujbă divină omisă, c) somnul spiritual. 
28. După Bildad, mânia revoltei îl apropie pe Iov de cel rău. Apoi, el precizează că 
lumina celui rău se stinge, și el însuși se târește către împăratul spaimelor. (18:4) Cine 
este împăpratul spaimelor care subjugă întreaga omenire? A) Sfârșitul lumii, b) moartea, 
c) un război mondial. (Evrei 2:14,15) 
29. Iob mărturisește că discururile prietenilor săi îl zdrobesc. El a devenit ținta jignirilor 
lor. Tutuși el vorbește despre o nădejde:„Dar știu că răscumpărătorul meu este viu, și că 
se va ridica la urmă pe pământ./ Chiar dacă mi se va nimici pielea, și chiar dacă nu voi 
mai avea carne, voi vedea tutuși pe Dumnezeu.” (19:25,26) Neîndoielnic, Iov aici își 
exprimă nădejdea într-o viață imaterială,care-i permite să-l vadă pe Domnul. Cuvintele 
lui, redate mai sus, sugerează oare divinitatea Răscumpărătorului Isus? A) Da, evident, b) 
nu, departe de așa ceva, c) nu știu ce să zic. (Romani 9:4.5) 
30. Nelegiuirea comisă aduce celui rău o izbândă scurtă și o bucurie de o clipă, opinează 
Țofar. Păcatul este dulce când îl consumi, dar, în trup, el devine o otravă de aspic. Cine 
va da în vileag nelegiuirea? A) Boala depresivă, b) justiția umană, c) Cerul. (20:27-29) 
31. Rămânând la acest subiect, Iov reliefează prosperitatea celor răi, distracțiile lor, 
moartea lor liniștită, pe când cel drept moare cu amărăciunea în suflet. (21:7-9, 23-25) Ni 
se pare că aici Iov se referă la sine. Ce compensează suferințele pe care cei drepți le 
îndură aici jos, pe pământ? A) Învățăturile pe care le scot din ele, b) participarea la natura 
divină, c) fericirea lor veșnică, pusă în opoziție cu caznele veșnice ale celor răi. (Matei 
13:41,43) 
32. Elifaz remară faptul că omul drept nu este folositor decât semenilor săi și sieși, 
Dumnezeu neputând trage niciun folos din integritatea sa morală. Știm că păcatul 
împotriva unui om constă, fie din a-i face rău, fie din a scăpa ocazia de a-i face bine. 
Elifaz îl osândește pe Iov de mai multe păcate :a) cel de a fi dat afară văduva cu mâinile 
goale, b) cel de a fi înșelat pe cel sărac, c) cel de a fi făcut tâlhărie. (22:7-9) 
33. Ca un om înțelept, Elifaz nu se mulțumește să-l mustre pe prietenul său, ci îi dă și un 
sfat bun:„Aruncă dar aurul în țărână, și aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor! / Și 
atunci Cel Atotputernic va fi aurul tău, argintl tău, bogăția ta. / Atunci Cel Atotputernic 
va fi desfătarea ta, și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. / Îl vei ruga, și te va asculta, și îți 
vei putea împlini juruințele.” (22:24-27) Din ce motiv mulți credincioși nu experi-
mentează asultarea rugăciunilor lor? Din motivul că:a) au pasiunea aurului și a argitului, 
b) au inima împietrită, a) sunt lumești. 
34. Acuzat de păcate, Iov s-a apărat astfel:„Piciorul meu s-a ținut de pașii Lui; am ținut 
calea Lui, și nu m-am abătut de la ea. / N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat 
voia la cuvintele gurii Lui.”(23:11,12) A trăi în neprihănire presupune:a) a împlini voia 
omului adamic, b) a pleca voia personală la cuvintele lui Dumnezeu, c) a face abstracție 
de Cuvintul sfânt. (Matei 26:39)  
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35. Iob subliniază spre uimirea noastră că :„Dumnezeu prin puterea lui lungește zilele 
celor silnici, și iată-i în picioare, când nu mai trăgeau nădejde de viață; El le dă liniște și 
încredere, are privirile îndreptate spre căile lor.” (2:22,23) Cum se explică această atudine 
protectoare față de cei silnici? A) Prin bunătatea divină, b) prin faptul că cei silnici sunt 
folositori pentru încercarea răbdării celor drepți, c) este nevoie ca cei violenți să-și poată 
manifesta toată răutatea ca  să  fie judecați după toate faptele lor rele. (Matei 23:34-36) 
36. Bildad vine cu ideea că omul, care nu este decât un vierme, nu poate fi drept înaintea 
lui Dumnezeu. Dar, Iov îl întrece în cunoștință când relevă faptul că Dumnezeu:„intinde 
miazănoaptea asupra golului, și spânzură Pământul pe nimic”.(26:7) Acest adevăr se ține 
în picioare și în zilele noastre? A) Da, b) nu, c) nu știu. 
37. Iov nu se oprește aici. El definește izvorul înțelepciunii în câteva cuvinte:„ Iată, frica 
de Domnul, aceasta este înțelepciunea; depărtarea de rău este priceperea.” (28:28) În ceea 
ce privește frica de Domnul, ea vine prin:a) ceremoniile religioase, b) catastrofele 
naturale c) prin auzirea Cuvântului Domnului. (Romani 10:17) 
38. Iov se lasă dominat de sentimente nostalgice.  Când era în putere, el se bucura de 
cinste generală, având grijă de văduve și de orfani. Ce atitudine lua el atunci față de 
opresori? A) El îi tolera fără să-i bage în seamă, b) le rupea falca, c) îi mustra public. 
(29:17) 
39. Iov nu-și permisese să-și oprească privirea asupra unei virgine. El nu disprețuise 
drepturile unui slujitor sau ale unei slujnice, când aceștia îl abordau. Se bucura el 
vreodată de nenorocirea dușmanului său? A) Da, b) nu, c) nu știu. (31:29) 
40.Prietenii vizitatori încetară să mai răspundă lui Iov. Atunci Elihu, fiul lui Baracheel 
din Buz, luă cuvântul, în ciuda tinereții sale. După el, înțelepciunea vine din:a) numărul 
mare a anilor, b) educație, c) Duhul Domnului. (32:8,9) 
41. De ce se reținu el de la lingușeală? Pentru că:a) lingușeala strică sufletul, b) 
lingușeala se învecinează cu idolatria, c) Dumnezeu l-ar lua. (32:21,22) 
42. Iov în zadar se ceartă cu Dumnezeu, căci El nu dă socoteală nimănui de faptele sale. 
Elihu este de părere că Dumnezeu, înainte de a pedepsi, :a) avertizează și instruieșt pe 
om, ca să-l depărteze de calea sa cea rea, b) îl lasă pe om să se scufunde în păcat, c) îl dă 
în mâna lui Satan. (33:14-18) 
43. Elihu menționează câteva mijloace prin care Domnul vorbește omului rătăcit. 
Domnul îi vorbește prin:a) vise,b) profeți, c) boli. (33:15) 
44. Elihu folosește o comparație inedită:  „Căci urechea deosebește cuvintele, cum gustă 
cerul gurii bucatele”. (34:3) Oare un ucenic al lui Hristos poate deosebi cuvintele care vin 
din Împărăția Luminii de cele care vin din Împărăția Întunericului? A) Da, b) nu, c) nu 
știu. (Ioan 10:4,27) 
45. Discursul lui Iov poate detemina pe unii să judece că este inutil ca cineva să-și caute 
plăcerea în Dumnezeu. Elihu arată că Iov vorbește fără inteligență, asemenea celor răi. 
Pentru aceasta:a) el încetează să mai fie încercat, b) continuă să fie încercat, c) încercările 
sale vor crește în intensitate. (34:35,36) 
46. Care este tendința naturară a celor ce suferă? Ei au inclinația:a) să facă rău, b) să se 
abandoneze lucrurilor plăcute, c) să consolee pe suferinzi. (36:21) 
47. La capătul acestei cărți, Domnul însuși se adresează lui Iov. El îi pune o serie de 
întrebări legate de mersul lucrurilor în Cer și pe Pământ, care îl lasă pe Iov mut. Până la 
urmă, Iov îndăznește să spună:„ Iată, eu sunt prea mic; ce să-ți răspund. Îmi pun mâna la 
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gură./ Am vorbit o dată, și nu voi mai răspunde; de două ori, și nu voi mai adăuga nimic.” 
(40:4,5) O asemeea replică denotă:a) orgoliu, b) umilință, c) revoltă. 
48. În ultimul capitol, Iov recunoaște că a vorbit din ignorantă, și se osândește și se 
pocăiește:a) în sac, b) în cenușă, c) cu post. (42:5) 
49. Cu ce condiție iartă Domnul pe cei trei prieteni ai lui Iov? Cu condiția ca :a) ei să-i 
aducă drept ardere de tot trei viței și trei berbeci, b) Iov să se roage pentru ei, c) ei să se 
pocăiască în țărână și în cenușă. ( 42:8) 
50. Domnul a dublat bogăția inițială a lui Iov, i-a dat șapte fii și trei fiice. După 
reabilitarea sa, Iov a mai trăit:a) patruzeci, b) o sută, c) o sută patruzeci /de ani. (42:16) 
Fiecare răspuns bun valorează două puncte. Totalul se împarte cu zece. 
 
 
 
 
 
 

Test asupra cărții Psalmilor 
 

1. Este o pricnă de fericire să ne delimităm de cei răi, păcătoși și batjocoritori? A) 
Evident, b) de loc, c) nu știu. (Psalmul 1:1) 

2. Cel care se separă de cei nelegiuiți unde-și găsește plăcerea? El își găsește plăcerea:a) 
în iubirea avuției, b) în Legea Domnului, c) în destrăbălare. (1:2) 

3. Cel care cugetă zi și noapte la cuvântul Domnului:a) aduce roade bune, b) aduce 
roade stricate, c) nu izbutește în lucrările sale. (1:3) 

4. Iată o propheție:„Pentru ce se întărâtă neamurile, și pentru ce cugetă popoarele la 
lucruri deșerte?/ Împărații pământului se răscoală, și domnitorii se sfătuiesc împreună 
împotriva Domnulu și împotriva unsului său.”(Psalmul 2:1,2) Pe care uns al lui 
Dumnezeu îl are în vedere această profeție? A) Pe Ezechia, b) pe Iosia, c) pe Hristos. 
(Fapte 4:25,26) 

5. Psalmul 2 dezvăluie existența Fiului lui Dumnezeu? A) Nu, b) da, c) nu știu. (2:7-12) 
6. În Psalmul 3, David recunoaște că Domnul este scutul său și slava sa. Când strigă cu 

glasul său:a) Domnul îi răspunde din muntele lui cel sfânt, b) Domnul îi răspunde cu 
un tunet, c) Domnul tace. (3:4,5) 

7. De ce David putea să doarmă liniștit în timpul nopții, deoarece:a) avea garda sa 
personală, b) afacerile sale mergeau bine, c) Domnul îi asigura securitatea în locuința 
sa. (Psalmul 4:8) 

8. Ce atitudine are Domnul, după David, față de oamenii care varsă sânge și înșală? 
Domnul:a) îi urăște, b) îi iubește, c) îi tolerează. (5:6) 

9. În forul lui interior, unde-și căuta psalmistul scăparea?  El o căuta:a) în Domnul, b) în 
peșterea En-Ghedi, c) în deșertul Zif. (Psalmul 7:1-3) 

10. David îl roagă pe Dumnezeu să pună capăt răutății celor răi. (7:9) Când vor înceta cei 
răi să tulbure pacea celor drepți? A) Numai când vor ajunge în Casa Morților, b) în 
epoca Păcii Milenare, c) după Judecata din Urmă. (Matei 25:46) 

11. Uimit de lucrările minuate ale Creatorului, David exclamă:„Doamne, Dumnezeul 
nostru, cât de minunat este Numele tău peste tot pământul! Slava ta se înalță mai 
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presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritră de 
apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și a omului cu dor de 
răzbunare.” (Psalmul 8:1,2)  Atunci când un puști reduce la tăcere, prin intervenția sa,  
omul cel rău, aceasta este:a) opera hazardului, b) lucrarea lui Dumnezeu, c) 
manifestarea unei inteligențe precoce. 

12. Cine poate fi sigur că Dumnezeu nu-l abandonează? A) Cel care îl disprețuiește, b) 
cel care îl caută zilnic, c) cel care este mânat de dorul de înavuțire. (Ps.9:10) 

13. Un braț rupt poate fi un semn de răutate? A) Nu, b) da, c) nu știu. (Ps.10:15) 
14. Cui îi deschide Domnul ochii spiritualica să vadă realitatea? A) Orișicui, b) celor 

drepți, c) celor nedrepți. (11:7) 
15. Iată cum meditează David despre cuvântul Domnului:„ Cuvinele Domnului sunt 

cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ, și curățit de șapte ori. / Tu, 
Doamne, îi vei păzi, și-i vei apăra de neamul acesta pe vecie”. (Ps.12:6,7) A păzi 
Cuvântul de acest neam de rebeli înseamnă că:a) Biblia, Cuvântul scris, nu se va 
răspândi în toate ținuturile pământului, b) nu se va vesti Cuvântul prin Duhul Sfânt în 
orice țară, c) mulți vor auzi și vor citi Cuvântul, dar nu-l vor înțelege. (Matei 13:10-
15) 

16. Când cei răi au impertinența să se arate în public? A) Când se cinstește noblețea 
inimii, b) când se respectă regulile morale, c) când domnește ticăloșia printre oameni. 
(12:8) 

17. Ce produce mântuiea lui Dumnezeu în inima celui mântuit? A) Neliniște, b) veselie, 
c) melancolie. (13:5,6) 

18. Ce semnifică căutarea lui Dumnezeu? A căuta pe Dumnezeu îneamnă:a) rătăcire, b) 
inteligență, c) conformism. (14:1,2) 

19. Cine va locui în cortul lui Dumnezeu? A) Omul stricat, b) ateul, c) cel ce umblă în 
neprihănire și face voia lui Dumnezeu. (15:1,2) 

20. Și Psalmul 16 are un caracter profetic. Iată ce spune David aici:„Căci nu vei lăsa 
sufletul meu în locuința morților, și nu vei îngădui ca preaiubitul tău să vadă 
putrezirea.”(16:10) Despre cine a proorocit aici regele David? A) Despre sine, b) 
despre Hristos Isus, c) despre Solomon. (Fapte 2:22-27) 

21. David n-a încetat să se roage pentru că:a) și-a format un obicei în aces sens, b) era 
ascultat de Domnul, c) dorea să fie cinstit de oamenii credincioși. (Ps.17:6) 

22. Psalmistul îl roagă pe Domnul să-l izbăvească de oamenii acestei lumi care-și au 
partea în această viață trecătoare. (17:14) Aceasta ar însemna că aleșii nu sunt in 
lumea aeasta? A) Da, b) nu, c) nu știu. (Galateni 4:21-29) 

23. Plecând de la propria sa experiență cu Dumnezeu, David enunță:„Eu strig: Lăudat să 
fie Domnul! Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei.”(Ps.18:3) Cum s-a produs această 
izbăvire? A) La srigătul lui David, vrăjmașii lui se retrăgeau, cuprinși de frică,b) 
strigătul lui David umplea cu mult curaj inima ostașilor săi, c) la strigătul lui David, 
care era o manifestare a credinței, Domnul îi trimitea ajutor îngeresc. (1.Petru 1:5) 

24. Domnul mântuiește pe oamenii care :a) sunt mândri, b) sunt smeriți, c) prigonesc cu 
ură mare  pe cei temători de Dumnezeu. (18:28) 

25. David îl roagă pe Domnul să-l păzească de mîndrie care duce:a) la păcate mari, c) la 
păcate mici, c) la nevinovăție. (19:13) 

26. Oamenii lui Dumnezeu se sprijină pe:a) cunoștințele lor, b) pe obiectele lor de 
valoare, c) pe Numele Domnului pe care-l evocă la nevoie. (20:7,8) 
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27. Psalmul 22 începe prin aceste cuvinte:„Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai 
părăsit și te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să-mi asculți plângerile?” Oare, avem a 
face cu un psalm profetic? A) Da, b) nu, c) nu știu. (Matei 27:46) 

28. David subliniază că Domnul locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. (22:3) Cum se 
înțelege această revelație?  Slava Domnului se manifestă atunci când:a) descendenții 
carnali ai lui Avram îl laudă b) descendenții carnali ai lui Iacov îl laudă, c) cei ce au 
credința lui Avram îl laudă. (Galateni 3;26-29; Romani 2:28,29; 4:17) 

29. Psalmul 23 compară pe Domnul cu un păstor și pe oameni cu o turmă de oi:„Domnul 
este Păstoul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi, și mă duce 
la ape de odhnă, îmi înviorează sufletul, și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina 
Numelui său  ”(23:1-3) Cine-și însușește această viziune a lui David poate să se mai 
laude cu îngrijorările sale? A) Nu, b) da, c) nu știu. 

30. Psalmul 24 este adaptat unei sărbători. Acest psalm se potrivește cu:a) nașterea 
Domnului, b) cu Rusaliile, c) Duminica Floriilor. (24:7-10) 

31. Pe cine conduce Domnul pe calea neprihănirii? A) Pe cei mândri, b) pe cei smeriți, c) 
pe doctorii în teologie. (25:9) 

32. Teleranța față de înșelăciune și prefăcătorie compromite viitorul omenirii. Mersul pe 
calea dreptății presupne așadar o opoziție fermă făță de falsitate. În dreptatea sa, 
David a declarat următoarele:„Nu șed împreună cu oamenii mincinoși, și nu merg 
împreună cu oamenii vicleni. /Urăsc adunarea celor ce fac rău, și nu stau împreună cu 
cei răi.” (26:4,5) Oare lumea de azi a renunțat deja la acest principiu al umblării pe 
calea dreptății? A) Nu, b) da, c) nu-mi deau seama. 

33. Când îl luăm pe Domnul drept lumina noastră și mântuirea noastră:a) ne temem de 
oameni, b) ne temem de fiare, c) nu ne temem de nimeni. (Ps.27:1,2) 

34. David avuse parte de o tămăduire divină? A) Da, b) nu, c) nu știu. (Ps.30:3) 
35. Ce atitudine avea psalmistul față de idolatri? A) Îi iubea, b) îi urea, c) nu știu. (31:6) 
36. Cărui  om Domnul nu-i ține în seamă nelegiuirea? A) În duhul căruia este viclenie, b) 

în duhul căruia nu neste viclenie, c) în duhul căruie este delăsare. (32:2) 
37. Cui îi iartă Domnul păcatul? Aceluia care:a) își ascunde fărădelegea, b) își 

mărturisește fărădelegea, c) neagă existența fărădelegii. (32:5) 
38. David descoperă faptul că:„ Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului, și toată 

oștirea lor prin suflarea gurii sale.”(33:6) Această înseamnă că:a) Hristosul 
preîncarnat a participat la creație în calitatea sa de Cuvânt al lui Dumnezeu, b) 
Hristosul preîncarnat n-a participat la opera de creație, c) Duhul Domnului n-avea 
niciun amestec în creația lumii, (Ioan 1:1-12) 

39. Un credincios autentic poate să se așepte la ajutorul îngerilor sfinți?A) Hotărât, da, b) 
nu, nicidecum, c) nu știu. (34:7) 

40. Oasele sănătoase și întregi pot fi considerate uneori ca un semn de neprihănire? A) 
Da, b) nu. C) nu știu. (Ps.34:20; Ioan 19:31-36) 

41. Următoarea meditație davidică este de reținut:„ Cât de scumpă este bunătatea ta, 
Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost./ Se satură de 
belșugul Casei tale, și-i adăpi din șuvoiul desfătărilor tale./ Căci la tine este izvorul 
vieții, prin lumina ta vedem lumina.” (36:7-9) Izvorul vieții care ne face să vedem 
lumina vieții este:a) soarele, b) duhul, c) carnea inimii. (Ioan 6:63) 

42. Cui dă Domnul după dorința inimii? Aceluia care își are desfătarea:a) în lucrurile 
acetei lumi, b) în Domnul, c) în spiritism. (37:4) 
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43. Urmașii unui om neprihănit vor ajunge oare să-și cerșească pâinea? A) Nu, b) da, c) 
nu știu. (37:25,26) 

44. Un om are obligația să vegheze asupra căilor sale și să pună frâu gurii sale cât timp 
stă cel rău înaintea lui? A) Da, b) nu, c) nu știu, (39:1) 

45. Este oare de ajuns să ne punem nădejdea în Domnul ca să fim ajutați de El? A) 
Firește, b) nicidecum, c) nu știu. (40:1,2) 

46. Ca să putem împlini voia lui Dumnzeu, este neapărat necesar:a) să fim botezați în 
apă, b) să citim zilnic Biblia, c) să avem Legea Domnului în fundu inimii. (40:7,8) 

47. La ce se poate aștepta cel ce se îngrijește de cel sărac? A) La sărăcie, b) la belșug, c) 
la ajutor de la Domnul în ziua nenorocirii. (41:1-3) 

48. Într-o religie monoteistă, sună cam ambiguu textul următor:„Scaunul tău de domnie, 
Dumnezeule, este veșnic; toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de 
dreptate. / Tu iubești neprihănirea, și urăști răutatea. De aceea, Dumnzeule, 
Dumnezeul tău te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai presus de tovarășii tăi de 
slujbă.”(45:6,7) Cui i se adresează aici fiii lui Core? A) Lui Dumnezeu-Tatăl, b) lui 
Dumnezeu-Fiul, c) arhanghelului Mihai. (Evrei 1:8,9) 

49. Unul din fiii lui Core cugetă astfel:„ Eu îmi plec urechea la pildele care car îmi sunt 
însuflate, îmi încep cântarea la sunetul arfei./ Pentru ce să mă tem în zilele 
nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea protivnicilor mei?” (49:4,5) Nu trebuie să 
ne temem de fiii nelgiuirii pentru că;a) viața lor este trecătoare, c) împărăția Păcii 
milenare este aproape, c) nimeni nu scapă de justiția divină. (2. Corinteni 5:10) 

50. Vorbind din partea Domnului, psalmistul Asaf ne învață:„ Cheamă-mă în ziua 
necazului și:a) Eu nu te voi asculta, b) Eu te voi lăsa pradă spaimei, c) Eu te voi 
izbăvi, iar tu mă vei proslăvi.”(Ps.50:15)  

51. Fiind tot sub inspirație divină, Asaf ne lămurește:„Cine aduce mulțumiri ca jertfă, 
acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta 
mântuirea lui Dumnezeu.”(50:23) Aceasta înseamnă deci că cel ce se plânge în 
continuu de soarta sa:a) îl necinstește pe Dumnezeu, b) îl glorifcă pe Dumnezeu, c) 
dispună de o credință vie. (Filipieni 4:4; Efesieni 5:20) 

52. Cărui domeniu aparține copilul nou născut? El aparține:a) religiei părinților săi, b) 
domeniului sfințeniei,c) domeniului păcatului. (51:5) 

53. După ce păcătuise cu Bat-Șeba și fusese descoperit de un profet, regele David strigă 
:„Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!/ 
Nu mă lepăda de la fața ta, și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt./ Dă-mi iarăși 
bucuria mântuirii tale, și spijinește-mă cu un duh de bunăvoință.” (51:10-12) David 
știa la ce replică să se aștepte din partea lui Dumnezeu , dacă se mânjea cu un păcat. 
Este posibil ca Domnul să-și retreagă Duhul Sfânt de la un credincios care trăiește 
deliberat într-un păcat anume? A) Da, b) nu , c) nu știu. (Evrei 10:38,39) 

54. Oare se poate întâmpla ca nebunii, care neagă existența unui Dumnezeu creator și 
mântuitor, să tremure de spaimă când nu este niciun motiv serios de spaimă? A) Da, 
b) nu, c) nu știu. (Ps.53:1-5) 

55. Iată un sfat bun prin intermediul lui David:„ Încredințează-ți soarta în mâna 
Domnului, și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să clatine cel neprihănit.” 
(55:22) Putem deduce de aici că cel neprihănit se recunoaște prin faptul că:a) se 
încrede în Domnul, b) se încrede în capacitățile proprii, c) se încrede în oameni. 
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56. Oamenii se laudă cu bogățile, cu succesele, cu amuzamentele lor, însă David cugeta 
altfel:„ Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, 
cu Cuvântul Lui./ Mă încred în Dumnezeu, și nu mă tem de nimic: Ce pot să-mi facă 
niște oameni?” (56:10,11) De aici putem deduce că încrederea în Dumnezeu:a) 
creează panică, b) alungă frica de oameni, c) nu alungă frica de oameni.  

57. Rătăcirea celor răi începe:a) când intră într-o bandă organizată, b) din momentul 
nașterii lor, c) când ajung la maturitate. (58:3) 

58. Drapelul sub care luptă poporul lui Dumnezeu este:a) bunătarea, b) adevărul, c) 
minciuna. (Ps.60:4; Ioan 18:37) 

59. Stânca simbolizeaă adăpostul perfect. David ridicase către Domnul următoarea 
rugăciune:„ Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru 
mine! / Căci Tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului.” 
(61:2,3) Care dintre profeți îl indentică pe Domnul în stânca secolelor? A) Ieremia, b) 
Isaia, c) Ezechiel. (Isaia 26:4) 

60. Bogăția poate să-l desparte pe om de Dumnezeu. În consecință, David ne 
avertizează:„când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. / Odată a vobit Dumnezeu, 
de două ori am auzit că: Puterea este a lui Dumnezeu. / A ta, Domne, este și 
bunătatea; căci tu răsplătești fiecăruia după faptele lui” (Ps.62:10-12) Vorbele lui 
Dumnezeu trebuie percepute și de minte și de inimă. Bunătatea Domnului poate oare 
să fie separată de dreptatea sa? A) Nu, b) da, c) nu știu. (Ieremia 9:24) 

61. În concepția lui David, toți oamenii vor veni la Domnul, pentru că El:a) pedepsește 
păcatul, b) ascultă rugăciunile, c) nu ascultă rugăciunile. (65:2) 

62. David scoate în relief faptul că Dumnezeu ne ascultă prin:a)  recolte abundente, b) 
minuni, c) ploi fertile. (65:5) 

63. Cum putem netezi calea Domnului către noi? A) Dacă întonăm cântece Numelui Lui, 
b) dacă întonăm cântece Fecioarei Marii, c) dacă lăudăm pe sfinții apostoli. (68:4) 

64. Când lăudăm Numele Domului prin cântări, aceasta este mai plăcut Domnului decăt 
jertfirea:a) unui vițel, b) unui berbece, c) unui țap. (69:30,31) 

65. În Psalmul 72, Solomon arată că:a) Domnul nu face miracole, b) Domnul face 
miracole, c) Domnul singur face miracole (adevărate). (72:18) 

66. Asaf mărturisește că a căzut în cursa de a invidia pe cei nesocotiți, văzând fericirea 
trecătoare a celor răi. (73:1-3) Dar. El a scăpat din această cursă, când a luat în 
considerare:a) bătrânețea celor răi, b) sfârșitul lor, c) lipsa lor de pace. (73:17)  

67. Asaf descrie astfel umblarea sa cu Dumnezeu:„Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-
ai apucat de mâna dreaptă; / mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă.” 
(73:23,24)  A cui este meritul dacă credinciosul avansează și rămâne pe calea 
credinței? Meritul este :a) al credinciosului, b) al Domnului, c) a conducătorilor 
religioși. (Filipeni 1:6) 

68. După Asaf, cine oferă celui rău cupa suferințelor? A) Boala, b) insuccesul, c) 
Domnul. (Ps.75:8) 

69. Israeliții vorbiră ,despre Domnul, copiilor lor:a) cu scopul ca generațiile viitoare să-și 
pună încrederea în Dumnezeu, b) prin virtutea tradițiilor religioase, c) ca să se afle în 
treabă. (Ps.78:1-8) 

70. Potrivit lui Asaf, când Domnul face să i se lumineze fața, El:a) respinge Întunericul, 
b) își salvează credincioșii, c) își manifestă slava. (Ps.80:4) 
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71. Psalmistul atrage atenția că Domnul va lăsa pe oameni să umble după propriile lor 
sfaturi:a) dacă n-ascultă de vocea Lui, b) dacă ascultă de vocea Lui, c) dacă suferă de 
surditate. (81:11,12,) 

72. Asaf ne face parte de o revelație deosebită:„Eu am zis: Sunteți dumnezei, toți sunteți 
fii ai Celui Preaînalt. Însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor 
oarcare.” (82:6,7)  Conform acestei revelații, omul este:a) un animal evoluat, b) un 
animal muritor, c) fiul muritor al unui Dumnezeu nemuritor. (Fapte 17:28,29) 

73. Ce spun fiii lui Core despre cei care își pun încrederea în Domnul? A) Acestora li se 
scade treptat puterea, b) acestora li se crește puterea, c) aceștia cad în disperare. 
(84:5-7) 

74. În Psalmul 90, Moise formulează o cerere deosebit de importantă:„Învață-ne să ne 
numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă.” (90:12) Cel care uită 
caracterul trecător al vieții poate fi numit înțelept? A) Da, b) nu, c) nu știu. 

75. Omul cuvios cum se pune la adăpost de săgeata care zboară ziua și de ciuma care 
umblă în întuneric? A) Așteptând evenimentele în tăcere, b) zicând:„Domnul este 
locu meu de adăpost!”, c) recurgând la știința umană. (Ps.91:1-12) 

76. Iată o invitație la izvoarele vieții:„Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne 
aplecăm genunhii înaintea Domnului, Făcătorului nostru!/ Căci El este  Dumnezeul 
nostru . și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O! 
De ați asculta azi glasul Lui!”(Ps.95:6,7) Psalmistul recomandă să ne rugăm:a) în 
picioare, b) așezați pe bănci, c) în genunchi. 

77. Un idol este o persoană sau un lucru care n-a participat la opera de creație a lumii și 
totuși primește adorația oamenilor. (Ps.96:5) Idolatrii vor avea drept moștenire:a) 
slava cerească, b) rușinea, c) aprecierea oamenilor. (Ps.97:7) 

78. Un îndemn de reținut: „Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul! El păzește sufletele 
credincioșilor Lui, și-i izbăvește din mâna celor răi.” (97:10) Domnul păzește 
sufletele acelora care:a) nu se opun răului păcatului, b) se opun răului păcatului, c) nu 
se implică în lupta spirituală împotriva păcatului. 

79. Va veni oare Domnul să judece Pământul? A) Da, b) nu, c) nu știu. (98:9) 
80. Cui aparțin creaturile? A) Fiecare își apaține sieși, b) fiecare aparține Creatorului, c) 

fiecare apaține lumii. (Ps.100:3) 
81. Ce împiedcă o comportare păcătoasă (un duh al unui anumit păcat) se să lipească de 

un om credincios?  A) Ura pe care omul pios o manifestă față de acea comportare, b) 
toleranța pe care o manifestă credincosul față de acel comportament păcătos, c) 
desinteresul credinciosului față de decăderea morală a societății. (101:3) 

82. Psalmistul știa că Cerurile vor pieri într-o zi? A) Da, b) nu, c) nu știu. (102:25-27) 
83. Cum se raportează Domnul față de cei ce se tem de El? A) Ca un înalt demnitar față 

de subalternii săi, b) ca un tată față de copiii săi, c) ca un străin față de niște străini. 
(103:13)  

84. Iată un alt îndemn prețios:„Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat 
fața Lui!! (105:4) Aceasta înseamnă că :a) ne putem descurca și singuri în toate 
situațiile vieții, b) în orice lucru, mare sau mic, să fugim la sprijinul Domnului, c) este 
mi bine să apelăm la oameni decât la Domnul.  

85. Ce scop urmărește cel care stă la spărtură, înaintea Domnului? El urmărește:a) să aibă 
niște avantaje personale, b) să placă Domnului, c) să deturneze mânia Domnului de la 
o anumită persoană sau comunitate. (106:23) 
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86. Dumnezeu smerește inima prin suferințe. În pustie, expuși multor suferințe, Israeliții 
strigară către Domnul, care îi și tămădui și îi scăpă de necazurile lor prin:a) Duhul 
Lui, b) îngerii Lui, c) Cuvântul Lui. (107:19,20) 

87. Următorul blestem și-a atins deja ținta:„Puține să-i fie zilele la număr,și slujba să-i o 
ia altul! Să-i rămână copiii orfani, și nevasta sa văduvă!” (108:8,9) Acest blestem s-a 
îndreptat către:a) Doeg, b) Ioab, c) Iuda Iscarioteanul. (Fapte 1:16) 

88. Psalmul 110 este în legătură cu înălțarea lui Hristos:„ Domnul a zis Domnului meu: 
Șezi la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. ... Domnul a 
jurat, și nu-i va părea rău: Tu ești preot în veac după rânduiala lui:a) Aaron, b) Iosua,  
c) Melhisedec.”  (110:1,4) 

89. David constată:„Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El.” (116:15) 
Această bucurie a Domnului se explică prin faptul că alesul său:a) a scăpat de 
suferințele inerente acestei lumi, b) a scăpat de atacurile Întunericului, c) va avea 
bucuria să-l vadă pe Domnul. (2.Cor.5:6-8; Filipeni 1:21-24) 

90. Domnul poate fi de partea anumitor oameni pentru a-i ajuta împotriva vrăjmașilor 
lor? A) Nu, b) da, c) nu știu. (118:6,7) 

91. Ce împiedică pe credincios, după David, să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu? A) 
Preotul, b) cuvântul scris în Biblie, c) cuvântul strâns în inimă. (119:11) 

92. Domnul poate să ne încline inima către învățăturile sale și poate să ne abată vederea 
de la lucrurile deșarte? A) Da, b) nu, c) nu știu. (119:36,37) 

93. Psalmistul menționează:„Cuvintele Tău este o candelă pentu picioarele mele, și o 
lumină pe cărarea mea.”(119:105) De aici putem deduce că acele cuvinte care 
contrazic Biblia sunt:a) întuneric, b) lumină, c) adevăr. (Ioan 17:17) 

94. Cine ne apără picioarele de clătinare și de cădere? A) Propria noastră înțelepciune, b) 
instruirea biblică, c) Domnul. (121:3) 

95. „Dacă nu zidește Domnul o casă , degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește 
Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc.”(127:1) Acest veset ne îndeamnă 
indirect :a) să zidim și să păzim fără să apelăm la Domnul, b) să lăsăm pe Domnul să 
zidescă și să păzeacă singur, c) să colaborăm cu Domnul în orice lucrare.(1.Cor.3:9) 

96. Cui dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie? Aceste lucruri se dau fraților 
care:a) au comuniune locuind împreună, b) care se ocolesc reciproc, c) care se mușcă 
pănă ce se distrug reciproc. (133:1-3) 

97. David descrie felul specific în care Domnul îi examinează pe oameni: „Doamne, Tu 
mă cercetezi de aproape și mă cunoști,/ știi când stau jos și când mă scol, și de 
departe îmi pătrunzi gândul./ Știi când umblu și când mă culc, și cunoști toate căile 
mele./ Câci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul.” 
(139:1-4) Putem ascune ceva de la un asemenea Dumnezeu? A) Nu, b) da, c) nu știu. 

98. David îl roagă pe Domnul cu următoarele cuvinte:„Învață-mă să fac voia ta, căci Tu 
ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea 
dreaptă.”(143:10) Oare Domnul ne conduce și astăzi prin Duhul Lui cel bun? A) 
Bineînțeles, căci Duhul ne călăuzește în tot adevărul Cuvântului b) departe de așa 
ceva, căci dispunem de toată Biblia, acum noi ne conducem cu ajutorul cuvântul scris 
în Biblie, c) nu știu ce să zic. (Ioan 16:13) 

99. Să încercăm a-l defini pe cel rău în baza următorului verset:„ Domnul păzește pe toți 
cei ce-l iubesc, și nimicește pe toți ce răi.” (145:20) Cel rău este un om care:a) își 
apasă semenii, b) îl urăște pe Dumnezeu, c) îl iubește pe Dumnezeu. 
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100.Oare noi putem lăuda Domnul prin dansuri? A) Nu, b) da, c) n știu. (150:4) 
Fiecare răspuns bun valorează un punct. Totalul se împarte cu zece. 
 
 

Test asupra cărții Proverbelor 
 

1. Cum înțelepciunea își face cunoscute cuvintele oamenilor? A) Prin cărți de 
înțelepciune, b) prin înțelepți c) prin duhul său. (1:23) 

2. Înțelepciunea și cunoașterea lui Dumnezeu:a) nu sunt în relație una cu alta, b) merg 
mână-n mână, c) se împotrivesc una alteia. (2:1-6) 

3. Un sfat călăuzitor în viață din partea înțelepciunii cerești:„ Încrede-te în Domnul din 
toată inima ta, și nu te bizui pe înțelepciunea ta! /Recunoaște-l în toate căile tale, și El 
îți va netezi cărările.” (3:5,6) Încrederea în Dumnezeu (credința) și nivelul de 
înțelepciune la care poate ajunge un om oarecare sunt puse pe talarele balanței pentru 
a li se măsura greutatea. Solomon apreciază că:a) încrederea în Dumnezeu apasă mai 
greu decât înțelepciunea, b) înțelepciuna apasă mai greu decât credința, c) cele două 
au aceeași greutate.  

4. Dacă recunoaștem mâna lui Dumnezeu în lucrurile care ni se întâmplă:a) avem 
conștiința că oamenii ne conduc bine, b) ne bizuim pe propria noasră voință, c) ne 
bizuim pe voia lui Dumnezeu. (3:6) 

5. Cine vede pe Dumnezeu la luru în toate evenimentele vieții sale, poate să se teme de 
o spaimă năpraznică sau de o năvălire din partea celor răi? A) Da, b) nu, c) nu știu. 
(3:25,26) 

6. Iată un semn sigur care dă în vileag pe cei răi:„ Căci ei nu dorm, dacă n-au făcut rău, 
le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă; / căci ei mânâncă păine nelegiuită 
(pîinea nelegiuirii), și beau vin stors cu silă (vinul silniciei).” (4:16,17) Cel rău își 
apasă semenul:a) din necesitate vitală, b) din joacă, c) fără intenție rea. 

7. Din contră:„ Cărarea neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge 
mereu crescând până la miezul zilei.”(4:18) De aici putem deduce că:a) neprihăniții 
se află constant în decadență spirituală, b) stau constant pe aceeași treapă spirituală, c) 
înregitrează constant progrese pe calea lor. 

8. Adulterul i se pare înțeleptului;a) o sursă de fericire, b) o cursă în care cad nebunii, c) 
un fel de a petrece timpul. (5:1-6; 6:32) 

9. A fi chezaș pentru cineva înseamnă:a) să te dai legat în mâna semenului, b) să faci 
bine, c) să dai dovadă de spirit de sacrificiu. (6:1-5) 

10. Iată un crochiu al omului pervers:„Omul de nimic, omul nelegiut, umblă cu 
neadevărul în gură,/ clipește din ochi, dă din picior, și face semne cu degetele.” 
(6:12,13) El țintește să:a) producă veselie, b) producă rană, c) să înșele. 

11. Iată trei echivalențe prețioase:„Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar 
îndemnul și mustarea sunt calea vieții.” (6:23) Rămână deci lămurit că:a) lipsa de 
îndemn și de mustrare este calea morții, b) se impune alungarea îndemnului și a 
mustrării din viața socială, c) societatea care le alungă din mijlocu ei va avea o 
existență lungă. 

12. Cum califică înțeleptul pe bărbatul care preacurvește cu o femeie? A) Om fără minte, 
b) om inteligent, c) om descurcăreț. (6:32) 
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13. Înțelepciunea personificată își învață publicul:„ Primiți mai degrabă învățăturile mele 
decât argintul, și mai degreabă știința decât aurul scump./ Căci înțelepciunea 
prețuiește mai mult decât mărgăritarele, și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu 
ea.” (8:10,11)) Dar înțelepciunea nu poate depăși valoarea;a) diamantului, b) unui 
yaht , c) credinței mântuitoare. (Efeseni 2:8) 

14. Resortul bunei funcționări a înțelepciunii este:a) erudiția, b) experiența, c) mintea. 
(8:12) 

15. Frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii, presupune oare ura față de 
minciună, de mîndrie și față de comportarea rea? A) Da. b) nu, c) nu știu. ( 8:13) 

16. Cei care urăsc înțelepciunea ce iubesc? A) Viața, b) distracția, c) moartea. (8:36) 
17. Cu ce se alege cel ce mustră pe un batjocoritor și caută să îndrepte pe cel rău? A) Cu 

apreciere și cu laudă; b) cu dispreț și cu ocară, c) cu un dar de recunoștiință. (9:7) 
18. Care copil este educabil după regele Solomon? A) Care provine dintr-o fmilie de 

educatori, b) care uită mustarea, c) care-și aduce aminte de mustrare. (10:17) 
19. A vorbi puțin este semn de :a) imprudență, b) moleșeală, c) chipzuiță. (10:19) 
20. Iată o sentință deosebit de fină:„ Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor 

neprihănițili se împlinește dorința. (10:24) De aici putem conclude că trebuie:a) să 
mergem pe calea neprihănirii și să ne temem constant de ceva, b) să mergem pe calea 
neprihănirii și să ne temem numai de anumite lucruri, c) să mergem pe calea 
neprihănirii și să dorim lucruri plăcute lui Dumnezeu. 

21. Un proverb de reținut: „ Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, 
dar este o topenie cei ce fac rău.” (10:29) Aceasta înseamnă că un om angajat pe calea 
Domnului :a) poate să-și permită să facă ceea ce este o urâciune înaintea Domnului, 
b) nu-și poate permite să facă ceea ce este rău înaintea Domnului, c) nu trebuie să fie 
atent la pașii săi. 

22. Să ne aplecăm puțin asupra proverbului următor:„ Cetatea se înalță prin bine-
cuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi.” (11:11) 
Aceasta înseamnă că :a) dacă oamenii drepți sunt cinstiți în oraș, orașul se surpă, b) 
dacă cei răi se bucură de cinste, orașul înflorște, c) surpare amenință orice oraș unde 
cei fără scrupule se bucure de funcții de conducere. 

23. La ce ne îndeamnă indirect următoarea unitate :„Sufletul binevoitor va fi săturat, și 
cel ce udă pe alții va fi udat i el.” (11:25) A) La zgârcnie, b) la binefacere, c) la 
cruzime. 

24. Cum este calificat cel care urăște mustrarea? A) Prost, b) deștept, c) ușuratic. (12:1) 
25. A se lăsa de rău:a) este o plăcere pentru nebuni, b) este o urâciune pentru înțelepți, c) 

este o urâciune pentru nebuni. (13:19) 
26. Care tată își iubește fiul? A) Care își cruță nuiaua, b) care îl disciplinează cu nuiaua, 

c) care îl lasă în seama lui. (13:24) 
27. Care om se teme de Dumnezeu? Acela care:a) umblă în neprihănire, b) care umblă pe 

căi strămbe, c) care uită de Cuvânt. (14:2) 
28. Cine se aprinde iute este:a) priceput, c) perspicace, c) prost. (14:29) 
29. În mod cert, relațiile noastre cu semenii scot în relief relațiile noastre cu Dumnezeu. 

Iată un proverb care ilustrează această idee: Cine asuprește pe sărac batjocorește pe 
Ziditorul lui, dar cine are milă de cel lipsit cinstește pe Ziditorulsău.” (14:31) Acest 
proverb poate inclina spre facerea de bie inima:a) ateului, c) omului religios, c) inima 
oricărui om. 
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30. La ce se poate aștepta cel ce părăsește calea dreptății? A) La o pedeapsă aspră, b) la o 
pedeapsă ușoară, c) la un simplu avertisment. (15:10) 

31. Iată o unitate paremiologică uluitoare:„ Domnul a făcut totul pentru o țintă, chiar și pe 
cel rău pentru ziua nenorocirii”. (16:4) Aici Solomon:a) atinge problema 
predestinației, b) nu se referă la predestinație, c) subliniază rigurozitatea actului de 
creație. (2.Petru 2:9) 

32. Cum se înțelege umătoarea unitate:„Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește 
fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit.” (16:20) A) Fericirea se datorează 
cugetării umane, b) cel care dorește să fie fericit n-are decât să se încreadă în 
Domnul, c) cel care se încrede în Domnul va avea parte de fericire din moment ce 
Domnul îi va dirija gândurile. 

33. Fiecare se laudă cu calea vieții, alese de el. Însă înțeleptul atrage atenția: „ Multe căi  
i se par bune omului, dar la urmă duc la morte.” (16:25) Care este calea care  duce la 
viața (veșnică) ? A) Hinduismul, b) budismul, c) Isus Hristos. (Ioan 14:6) 

34. Răul nu-i va părăsi casa aceluia care:a) răsplătește răul cu rău, b) răsplătește răul cu 
binele, c) binele cu răul. ( 17:13) 

35. Inteligent este acela care:a) are duhul agitat, b) duhul potolit, c) duhul sclipitor. 
(17:27) 

36. Pentru a te pune la adăpost, este de ajuns să:a) te adresezi unei socități de asigurare, 
b) să-ți plătești un gardian, c) să chemi numele Domnului. (18:10) 

37. Omul priceput :a) nu distinge planurile ascunse ale convorbitorului său, c) intinde 
curse convorbitorului său, c) descoperă intențiile ascunse ale convorbitorului său. ( 
20:5) 

38. Iată un proverb care pune în gardă copiii care-și disprețuiesc părinții:„Dacă cineva 
blastămă pe tatăl său și pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului.” 
(20:20) Domnul este sensibil la jignirile aduse părinților pentru că:a) aceștia poartă 
povoara familiei, b) aceștia fac tot binele pe care Domnul le inspiră în folosul 
familiei, c) Domnul este Tatăl tuturor descendenților lui Adam. (Luca 3:38) 

39. O interdicție actuală și azi:„Nu te împrieteni cu omul mânios, și nu te însoți cu omul 
iute la mânie, / ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, și să-ți ajungă o cursă 
pentru suflet.” (22:24,25) În ce constă culmea acestui pericol? Obiceiurile rele 
contractate de la amenii violenți:a) aduc tulburare în suflet, b) suscită ura semenilor, 
c) ne plasează sub judecata lui Dumnezeu.  

40. Cine-și găseșe plăcerea în căile Domnului? Acela care:a) își dă inima Domnului, c) își 
angajează mintea în sondarea Scripturilor, c) care rămâne rece la promisiunile inimii 
Domnului. (23:26) 

41. Solomon ne învață că:„Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava 
împăraților stă în cercetarea lucrurilor.” (25:2) Dumnezeul cel Invizibil se ascunde de 
oameni, și Împărăția lui rămână ascunsă de ei. El își ascunde chiar și profunzimea 
cuvintelor sale. Însă El va fi glorificat de oamenii care:a) sondează misterele 
Împărăției Cerești, c) care nu cercetează Cuvântul ca să afle lucrurile ascunse, c) 
neagă existența Împărăției lui Dumnezeu. 

42. Împăratul care cercetează lucrurile ca să afle adevărul va fi proslăvit prin:a) actele   
procesului de cercetare, b) actele de justiție intreprinse în urma cercetării, c) 
nepăsarea sa de a pedepsi pe răufăcători. (25:2) 
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43. Un sfat care pare a fi deplasat la prima vedere:„ Dacă este flămând vrăjmașul  tău, dă-
i să mânânce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbuni aprinși 
pe capul lui, și Domnul îți va răsplăti.” (25:21,22)  Acest sfat se încadrează în spiritul 
Legii sau în siritul Harului? A) În spiritul Legii, b) în spiritul Harului, c) Nu-mi dau 
seama. (Matei 5:44) 

44. Cu ce intenție a coneput Solomon proverbul următor:„Ca o fântână tulbure și ca un 
izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău?” (25:26) Intenția 
sa era aceea de:a) a face pe cel rău să cedeze teren în lupta sa contra celui neprihănit, 
b) a îmbărbăta pe cel neprihănit în confruntarea sa ce cel rău, c) de a-l slăbi pe cel  
neprihînit în efortul său de a sta în picioare pe parcursul luptei. 

45. Cum s-ar putea comenta următoarea unitate paremiologică:„Nu răspune nebunului 
după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el./ Răspunde însă nebunului după nebunia 
lui, ca să nu se creadă înțelept”? (26:4,5) A) În unele cazuri  trebuie să răspundem 
nebunului, în alte cazuri, nu; b) nici într-un caz nu trebuie să răspundem la 
provocările nebunilor; c) răspunsul se impune, însă niciodată în limbajul preferat al 
nebunilor, ci trebuie să răspundem astfel încît să punem în evedență greșelile de 
limbaj și de logică din discursul nebunesc.  

46. Ce aspect al lenei transpară din proverbul următor:„ Leneșul își vâră mâna în blid,și-i 
vine greu s-o ducă iarăși la gură”? (26:15) Aici lenea își arată efectul în momentul:a) 
împlinrii unei actiuni deja începute, b) începerii acțiunii, c) proiectării acțiunii.  

47. Omul chipzuit este acela care:a) vede pericolul și se arată, b) vede pericolul și se 
ascunde, c) nu vede pericolul și totuși scapă de el. (27:12) 

48. „Dacă cineva își întoarce urechea ca să n- asculte Legea, :a) rugăcinea sa este plăcută 
Domnului, b) rugăciunea lui est o scârbă înaintea Domnului, c) rugăciunea sa este 
percepută ca o incercare de a-l înșela pe Domnul. (28:9) 

49. „Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească 
repede, :a) nu rămâne nepedepsit, b) își atinge scopul, c) nu-și atinge scopul”. (28:20) 

50. Înțeleptul descoperă că frica de oameni se opune fricii de Dumnezu:„Frica de oameni 
este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.” (29:25) În ce 
constă cea mai mare pagubă adusă de frica de oameni?  Această frică:a) tulbură 
rațiunea, b) îmbolnăvește sufletul, c) împiedică mărturisirea credinței, slăbind frica de 
Dumnezeu.  

Fiecare răspuns bun valorează două puncte. Totalul se împarte cu zece.  
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Test asupra cărții Eclesiastului 

 
1. Autorul acestei cărți este:a) marele preot Eli, b) împăratul David, c) împăratul 

Solomon. (1:1) 
2. El consideră tot ce se întâmplă sub soare ca:a) având un sens, b) deșărtăciune, c) 

absurditate. (1:2-8) 
3. Găndirea lui  se enuntă în următorii termeni:„ Ce a fost va mai fi , și ce s-a făcut se va 

mai face; nu este nimic nou sub soare.”(1:9) În această carte Solomon examinează 
lumea:a) de jos, b) de sus, c) lumea interioară a omului.  

4. După el, a căuta și a adânci tot ce se întâmplă sub cer este o ocupație:a) plăcută, b) 
plină de trudă, c) chinuitoare/ la care supune Dumnezeu pe oameni. (1:3) 

5. Regele afirmă că oricui îi crește știință, îi crește și:a) inteligența, b) durerea, c) 
bucuria. (1:18) 

6. Având de toate, Solomon a călcat pe calea desfătării, pentru a gusta fericirea. Avea 
parte de tot ce-i pofteau ochii:aur, argint, căntăreți, femei. Concluzia la care a ajuns în 
urma experienței personale este că:a) totul este deșărtăciune și goană după vânt, b) 
totul ese minunat, dând sens vieții, c) totul este absurd, demn de lepădat (2:8-11) 

7. Comparând înțelepții cu nebunii, Solomon constată că înțeleptul are ochi în cap, iar 
nebunul umblă în întuneric. În ceea ce piveșe sorta lor:a) înțeleptul are o soartă mai 
bună decât nebunul, b) nebunul are o soartă mai bună decât înțeleptul, c) soarta lor 
este aceeași:moartea. (2:12-14) 

8. Sub cer, toate lucrurile își au vremea lor. Își au vremea lor: nașterea, moartea, săditul, 
smulgerea, uciderea, tămădirea, dărâmarea, zidirea, plânsul, râsul, ruptul, cusutul și 
altele. Înțeleptul :a) uită de caracterul trecător al vremii, b) își administreaă bine 
vremea, c) își risipește vremea aici pe pământ. 

9. Gândul veșniciei cum a pătruns în inima omului? A) Din întâmlare, b) prin diferite 
lecturi, c) prin grija lui Dumnezeu. (3:11) 

10. De unde se poate recunoaște lucrarea lui Dumnezeu? Opera lui Dumnezeu se 
recunoaște prin aceea că:a) totdeauna i se mai poate adăuga ceva, b)  este ceva de 
scăzut din ea , c) niciodată nu i se poate adăuga nimic și nu se poate înlătura nimic 
din ea. (3:14) 

11. Solomon găsește că:a) cei vii sunt mai fericiți decât cei morți, b) cei morți sunt mai 
fericiți decât cei vii, c) cei care nu s-au născut încă sunt mai puțin fericiți decât cei 
morți. (4:2,3) 

12. Un sfat pentru cei ce frecventeză casele de rugăciuni:„Păzește-ți piciorul, când intri în 
Casa lui Dumnezeu, și apropie-te mai bine să asculți, decât să aduci jertfa nebunilor; 
căci ei nu știu că fac rău cu aceasta.” (5:1) Jertfa nebunilor constă în :a) a discuta în 
timpu serviciului divin, b) a asculta cu atenție mesajul, c) în ațipire. 

13. Adesea cel bogat nu poate dormi din pricina:a) grijurilor, b) fricii, c) îmbuibării. 
(5:12) 

14. Cum se explică următoarea unitate;„Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima 
celor fără minte este în casa petrecerii”? (7:4) A) Casa de doliu incită la reflexie, 
domeniul preferat al înțelepților, b) cum casa de petrecere nu trezește gânduri 
filosofice, ea atrage pe cei fără minte, c) Înțelepților le place cugetarea, iar celor fără 
de minte le place distracția.  
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15. Care este concepția lui Solomon despre omul fără prihană? În concepția lui, omul fără 
prihană:a) umblă constant pe calea dreptății și nu păcătuiește deloc, b) în general,duce 
o viață plăcută înaintea Domnului și greșește rar, c) păcătuiește adesea, dar scapă de 
consecințele nefaste ale păcatului prin chemarea Numelui Domnului. (7:20) 

16. Solomon remarcă un fapt cutremurător:„sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și 
celor răi care fac fapte rele; și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți, care fac 
fapte bune.” (8:14) Această realitate pare foarte tristă dacă nu considerăm decât 
această existență terestră trecătoare. Un exemplu de om neprihănit căruia i s-a 
înâmplat ca unui om rău este Isus din Nazaret, răstignit pe Golgta. Însă, când El a 
trecut în eternitate:a) a ocupat loc pe tronul lui Dmnezeu, b) a ajuns lipsit de putere, c) 
a trebuit să îndure cazne și mai mari. (Apocalipsa 3:21) 

17. Iată o comparație între cei vii și cei morți:„Oricine trăiește tot mai trage nădejde; căci 
un câine viu face mai mult decât un leu mort./Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor 
muri; dar cei morți nu știu nimic, și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și 
pomenirea li se uită.” (9:4,5) De fapt toate răutățile și nebuniile din inima oamenilor 
Solomon le pune  pe seama morții inevitabile. (8:3) După el, moartea ar lipsi de sens 
viața umană. Concepția sa despre moarte și despre morți se suprapune cu cea a 
Evangeliei? A) Nu, b) da, c) nu știu. (2.Cor.5:2-9; Filipieni 1:22-26) 

18. Când nebunul merge pe drum, ce zice despre fiecare persoană întâlnită de el? El 
zice:a) Iată un frate în Adam; b) iată un nebun, c) iată o creatură a lui Dumnezeu. 
(10:2,3) 

19. Ce principiu al Casei lui Dumnezeu a fost formulat în versetul următor:„ Aruncă-ți 
pâinea pe ape, și după multă vreme, o vei găsi iarăși”? (11:1) Principiul.a) luptei 
spirituale, b) ucenicizării, c) evanghelizării. (Matei 4:4) 

20. Omul este o trinitate: duh, suflet, trup. (1.Tesaloniceni 5:23) Solomon știa că, în 
momentul morții, duhul:a) se nimicește, b) se rătăcește în lume, c) se întoarce la 
Dumnezeu care-l dăduse creaturii umane. (12:7) 
Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu zece. 
 
 
 
 
 
 

Test asupra Cântării Cântărilor 

 
1. Acest poem face parte dintre perlele literaturii Universale, ca un document al 

eroticii. Autorul său este:a) Asa, împăratul lui Iuda, b) Roboam, împăratul iui 
Iuda, c) Solomon, împăratul lui Israel. (1:1) 

2. Acest poem este conceput ca :a) un monolog, b)un dialog, c) o meditație. (1:1-12) 
3. Poemul începe prin cuvintele :a) Sulamitei, b) lui Abișag, c) lui Naama. (7:1) 
4. Aleasa inimii lui Solomon era:a) o blondă, b) o roșcată, c) o brunetă. (1:5) 
5. Iubirea lor împărtășită este scoasă în relief prin perechi de replici. Iată o mostră:„ 

Preaiubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihnește între țâțele 
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mele. Preaiubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță, din viile din En-
Ghedi./ Ce frumoasă ești, iubito, uite ce frumoasă ești, cu ochii tăi de porumbiță.” 
(1:13-15) Dragostea carnală a lui Solomon avea și o tentă platonică? A) Da, b) nu, 
c) nu știu.  

6. Ce impresie similară a protagoniștilor traduc următoarele replici:„ Eu sunt un 
trandafir din Saron, un crin din văi./Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita 
mea între fete./ Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între 
tineri. Cu așa drag stau la umbra lui, și rodul lui este dulce pentru cerul gurii 
mele”? (2:1-3)  Amândoi au impresia că:a) au găsit partenerul ideal, b) au făcut o 
alegere de plâns, c) au dat de un partener acceptabil. 

7. Sulamita compară dragostea lui Solomon cu un steag desfășurat asupra ei. (2:4) 
Această comparație sugerează caracterul .a) trecător, b) stabil, c) marcial/ al 
dragostei.  

8. Sulamita adresează un avertisement fetelor de vârsta ei:„Vă jur, fiice ale 
Ierusalimului, pe căprioarele și pe cerboaicele de pe câmp: nu stârniți, nu stârniți 
dragostea, până nu vine ea”. (2:7) Protagonista se declară aici pentru o dragoste:a) 
impusă de un act de voință, b) răsărită singură, c) forțată de împrejurări. 

9. Solomon arătase multă grijă pentru via sa, care închipuia pe iubita sa. El dădu un 
ordin pentru a o proteja:„Prindeți vulpile , vulpile cele mici, care strică viile; căci 
viile noastre sunt în floare.” (2:15) În sens spiritual, vulpile cele mici 
simbolizează :a) rătăcirea, b) grijile, c) întristările. 

10. Solomon se adresează alesei inimii sale prin aceste cuvinte:„Miere picură din 
buzele tale, mireaso, miere și lapte se află sub limba ta, și mirosul hainelor tale 
este ca mirosul Libanului./ Ești o grădină închisă, soro mireaso,un izvor închis, o 
fântână pecetluită.” (4:11,12) Care cuvânt sugerează voluptatea amoroasă:a) 
grădina,b) izvorul, c) mierea. 

11. La un moment dat al nopții, Solomon bate la ușa Sulamitei, care ezită să deschidă. 
Atunci, el pleacă. Ce i se întâmplă ei, când pleacă să-l caut pe străzile cetății? A) 
Este atacată de câini, b) este bătută de păzitori, c) își pierde năframa. (5:2-7) 

12. Solomon folosește un compliment triplu la adresa alesei sale:„Frumoasă ești, 
iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile 
lor. Întoarce-ți ochii de la mine, căci mă tulbură. (6:4,5) Aici iese în evidență 
aspectul:a) cuceritor, b) răbdător, c) pacific/ al dragostei. 

13. Solomon are sinceritatea de  a recunoaște impresionantul său arsenal de femei: 
saizeci de regine, optzeci de țiitoare și fete fără număr. (6:8) Ce denotă această 
stare de fapt? A) Cumpătarea, b) necumpătarea, c) generozitatea/ împăratului. 

14. Să considerăm următoarea caracterizare a Sulamitei:„Amândouă țâțele tale sunt 
ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare./ Gâtul tău este ca un turn de fildeș; 
ochii tăi sunt ca iazurile Hesbonului, de lângă poarta Bat-Rabim; nasul tău este ca 
turnul Libanului, care privește spre Damasc. (7:3.4) Aici impresionează elemetele 
: a) senzuale, b) peisajistice, c) monumentale. 

15. Dorința cea mai arzătoare a lui Solomon și-a găsit expimarea în versetul următor: 
„Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău; căci dragostea este 
tare ca moartea, și gelozia este neînduplecată ca locuința morților; jarul ei este jar 
de foc, o flacără a Domnului.” (8:6) Această pecete despre care el vorbește aici 
desemnează:a) fluctuația, b) unirea, c) separarea.  
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16. De ce aceste lucruri lumești ca aspect exterior au fost considerate demne de a face 
parte din Sfânta Scriptură? Pentru că:a) autorul lor a primit darul înțelepciunii de 
la Domnul, b) acest poem prezintă dragostea ca o flacără a Domnului, c) 
dragostea lui Solomon și a Sulamitei este o imagină pământeană a iubirii cerești 
dintre Hristos și Biserica Lui. (Efesieni 5:25-33) 

Fiecare răspuns scriptic valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu opt. 
 
 
 
 

 
 
 

Test asupra cărții lui Isaia 

 
1. Isaia (Slava lui Iehova), fiul lui:a) Buzi b) Hilchia, c) Amoț / a proorocit în timpul lui 

Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. (1:1) 
2. Chiar la început, el atinge coarda nemulțumirii divine față de un popor infidel:„De nu 

ne ar fi lăsat Domnul Oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma, și ne-am fi 
asemănat cu Gomora.”(1:9) Fidelitatea oamenilor față de Dumnezeu depinde  de: a) 
educația de care au parte, b) sâmânța din care provin, b)  actele lor de voință. 

3. Sărbătorile prilejuite de luna nouă sau de sabat sunt o scârbă înaintea Domnului, din 
pricina oamenilor care:a) au mânile pătate de sânge, b) apără orfanii, c) ocrotesc 
văduvele. (1:12-17) 

4. Iată o stare de fapt lamentabilă:„ Mai marii tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții, toți 
iubesc mita și aleargă după plată.” (1:23) Acești conducători corupți sunt văzuți ca:a) 
prieteni ai lui Dumnezeu, b) ca străini de Casa lui Dumnezeu, c) ca vrăjmași, pe care 
se va răzbuna Domnul. (2:24) 

5. Ce așteaptă pe cei ce părăsec pe Domnul? Ei:a) vor trăi, b) vor muri, c) nu vor păți 
nimic. (1:28) 

6. În concepția profetului, omul idolatru, lucrarea lui și soarta lui formează un tot unitar. 
Formularea acestei concepții merită toată atenția noastră:„ Omul tare va fi ca un câlț, 
și lucrarea lui ca o scânteie; amândoi vor arde împreună, și nimeni nu-i va stinge.” 
(1:29-31) Oare lucarea celui drept are influență supra sorții lui? A) Da, b) nu, c) nu-
mi dau seama. (Romani 2:7;5:10)  

7. Isaia proorocește despre o perioadă când muntele Casei lui Dumnezeu  va fi întemeiat 
pe cel mai înalt munte și toate neamurile se vor îndrepta spre el,  perioadă când niciun 
popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia. (2:4) Aici, Isaia se referă la epoca:a) 
lui Iosia, b) romană, c) păcii milenare. (Apocalipsa 20:2-6) 

8. Când tinerii conduc împreună cu femeile societatea, rătăcirea: a) scade, b) crește, c) 
stagnează. (3:4,12) 

9. Corupția trage după sine, negreșit, sărăcia și smerenia. Mândrele fiice ale Sionului își 
vor da jos inelele și verigile de la nas, cămășile și mantiile largi ca să se îmbrace cu 



 67

un sac strâmt. Câte femei vor propune căsătorie unui bărbat, fără nicio obligație 
materiale din partea acestuia? A) Trei, b) cinci, c) șapte. (3:16-24; 4:1) 

10. Profetul inspirat compară casa lui Israel cu :a) un măslin, b) un curmal, c) o viță de 
vie / care aduce roade rele. (5:1-7) 

11. Isaia proorocește o nenorocire pentru cei ce  disdedimineață aleargă după:a) casele de 
jocuri, b) băuturile amețitoare, c) fuste. (5:11,12) 

12. Domnul Oștirilor este sfințit prin:a) judecată, b) dragoste, c) bunătate. (5:16) 
13. Isaia exclamă:„Vai de cei ce numesc răul bine, și binele rău, care spun că întunericul 

este lumină, și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață, și dulceața 
în loc de amărăciune!” (5:20)  Acest verset face aluzie la:a) orbii carnali, b) la 
partizanii imoralității, c) la orbii spirituali. 

14. Isaia relatează o viziune despre sala tronului ceresc:„ În anul morții împăratului Ozia, 
am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei 
Lui umpleau Templul.”(6:1) Serafimii care stăteau deasupra Lui aveau:a) două, b) 
patru, c) șase/ aripi. (6:2) 

15. Serafimii strigau:„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștirilor! Tot pământul este plin de 
mărirea Lui! ” (6:3) Ușierii ușii s-au zguduit de glasul lor răsunător și casa s-a umplut 
cu fum. În prezența sfântului Dumnezeu, profetul a intrat în alertă , deoarece se 
simțea cu buzele necurate. Cu ce i-a atins gura unul din heruvimi ca păcatul său să fie 
ispășit? A) Cu o piatră arzătoare, b) cu o bucată de aur, c) cu un cărbune arzător. (6:5-
7) 

16. Care este condiția râmânerii în picioare a unui popor? A) Apărarea frontierelor, b) 
asigurarea celor necesare vieții, c) credința în Dumnezeu. (7:9) 

17. Isaia a profețit despre nașterea miraculoasă a lui Isus din Nazaret:„Iată fecioara va 
rămâne însărcinată, va naște un fiu, și-i va pune numele Emanuel.”(7:14) Nașterea din 
feioară dovedește că Isus:a) este un om obișnuit, b) avea ca tată pe Iosif, c) avea ca 
tată pe Cel Preaînalt. (Luca 1:31-35) 

18. Iosia a semnalat că Damascul și Samaria vor fi prada împăratului Asiriei? A) Da, b) 
nu, c) nu știu. (8:1-4) 

19. Legat de Isus, Isaia a mai profețit astfel:„ Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, 
și domnia va fi pe umărul lui; îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele 
Veșniciilor, Domn al Păcii.” (9:6) Aceste nume pot constitui un fundament pentru a 
susține Divinitatea lui Hristos? A) Da, b) nu, c) nu-mi dau seama. (Romani 9:5) 

20. Ce face să crape jugul sclaviei spirituale al diferitelor păcate? A) Sacrificiul pentru 
păcat, b) sacrificiul pentru vină, c) ungerea Duhului. (10:27) 

21. Iată o altă profeție de o deosebită importantă:„ Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui 
Isai , și un Vlăstar va da din rădăcinile lui./ Duhul Domnului se va odihi peste El, duh 
de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștiință și de frică de 
Domnul.” (11:1,2) Acum știm că acest descendent al lui Isai este Isus din Nazaret. 
Care este sursa înțelepciunii, a cunoștiinței și a fricii lui Dumnezeu? A) O diplomă de 
studii academice, b) un mediu social adecvat, c) Duhul Domnului. (Proverbe 1:23)  

22. În timpul mileniului de pace, lupul va locui împreună cu mielul; vițelul, puiul de leu 
și vitele îngrășate vor fi împreună, și le va mâna un copilaș, vaca și ursoaica vor paște 
la un loc, copilașul înțărcat își va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face 
niciun rău pe muntele cel sfânt. Această stare binecuvântată se  explică prin faptul că 
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pământul va fi plin de:a) roboți supraveghetori, b) cunoștiințe ștințifice, c) cunoștiința 
Domnului/ ca fundul mării de apele care-l acopăr. (11:6-9) 

23. Isaia profetizase îndelung despre mai multe țări și popoare: Babilon, Moab, Damasc, 
Egipt, Arabia, Tir. Iată cum a vorbit el despre Egipt:„Astfel Domnul va lovi pe 
Egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul, care-i va asculta, 
și-i va vindeca.” (19:22) Întoarcerea la Domnul este de obicei precedată de lovituri 
primite de la Domnul? A) Da, b) nu, c) nu știu. (Fapte 9:1-9) 

24. La porunca Domnului, Isaia a umblat gol și descălțat ca să ilustreze starea în care 
aveau să ajungă tinerii și vârstnicii Egiptului și ai Etiopiei, pe care împăratul Asiriei 
avea să-i ducă în robie peste:a) trei ani, b) doi ani, c) un an. (20:1-4) 

25. Ce va duce la nimicirea Pământului? A) Desechilibrul ecologic, b) proliferarea 
armelor de nimicire în masă, c) păcatul. (24:20) 

26. Oare Isaia vorbește despre nimicirea morții? A) Da, b) nu, c) nu știu. (25:7,8) 
27. Cui se datorează pacea din suflet potrivit următoarelor două versete:„Celui cu inima 

tare tu-i chezășluiești pacea; da, pacea, căci se încrede în tine. / Încredeți-vă în 
Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca Veacurilor”? (26:3,4) A) 
Încrederii în Dumnezeu, b) unor sentimente ferme, c) exercițiilor de yoga. (Ioan 14:1) 

28. Dacă-l ierți pe cel rău, el va învăța calea neprihănirii? A) Da, b) nu, c) nu știu. (26:10) 
29. Iată o făgăduință mereu actuală:„Iată pun o temelie în Sion, o piatră, o piatră 

încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce 
o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.” (28:16) Această piatră din capul unghiului 
este;a) Biblia, b) Isus Hristos,c) confesiunea Martorii lui Iehova. (1.Petru 2:4-8) 

30. În versetul următor, Isaia descoperă un pericol care paște pe orice credincios:„Când 
se apropie de Mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui 
este departe de Mine, și frica pe care o are de Mine nu este decât o învățătură de 
datină omenească. (29:13) Aici este vorba despre pericolul:a) unei credințe formale, 
bazată pe cele vizibile, b) unei credințe vii, avându-și cuibul în inimă, c) datinilor 
religioase. 

31. Forța poporului lui Dumnezeu constă în:a) pocăință și în post, b) liniște și odihnă, c) 
în seninătate și încredere. (30:15) 

32. În ziua în care Domnul va lega rana poporului său, lumina soarelui va fi:a) de ouă ori, 
b) de trei ori, c) de șapte ori/ mai mare. (30:26) 

33. Care este comoara Sionului? A) Templul Domnului, b) frica Domnului, c) Biblia. 
(33:6) 

34. Cine execută ceea ce Cuvântul Domnului ordonă? A) Poporul Domnului, b) Duhul 
Domnului, c) Hristosul Domnului. (34:16; Evrei 9:14) 

35. În capitolele 36 și 37, Isaia tratează războiul pornit de Sanherib, împăratul Asiriei, 
împotriva lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Rabșache, solul asirian, a folosit cuvinte 
disprețuitoare la adresa lui Ezechia și a jignit poporul adunat pe zidurile cetății 
Ierusalimului. Ezechia l-a consultat pe Domnul prin Isaia. Iată răspunsul Domnului: 
„Nu te spăimânta de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au batjocorit slujitorii 
împăratului Asiriei./ Căci voi pune în el un duh de așa fel, încât, la o veste pe care o 
va primi, se va întoarce în țara lui; și-l voi face să cadă ucis de sabie în țara lui.” 
(37:6,7) Această profeție s-a împlinit? A) Da, b) nu, c) nu știu. (37:37,38) 

36. Cine își înnoiesc forța dintre pământeni? Cei care se încred:a) în alimentația naturistă, 
b) în sport, c) în Domnul. (40:31) 
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37. O mângâiere binevenită:„Nu te teme căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, 
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutot. Eu te sprijin cu 
dreapta mea biruitoare.” (41:10) Când alesul este în strămtorare, Domnul:a) îl 
întărește în omul lui interior, b) îi vine în ajutor din exterior, c) lucrează în interiorul 
omului, dar și în anturajul său, în favoarea lui. 

38. Să ne aplecăm puțin asupra declarației următoare: Eu sunt Domnul, acesta este 
Numele meu; slava mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor.”(42:8)  De aici 
deducem că un idol este:a) o statuie care nu este cinstită de oameni, b) o persoană sau 
un obiect care se bucură de cinstea care se cuvine Creatorului, c) orice persoană 
cinstită de omeni.  

39. Domnul anunță unele lucruri mai înainte ca acestea să se întâmple?  A) Da, b) nu, c) 
nu știu. (42:9) 

40. Ce trăsătură a Divinității este subliniată în versetul următor:„Eu sunt de la început, și 
nimeni nu izbăvește din mâna mea; când lucrez  Eu, cine se poate împotrivi”? (43:13) 
A) Eternitatea, b) atotputernicia, c) mântuirea.  

41. Legat de profeți, Domnul anunță prin Isaia:„Eu zădărnicesc semnle proorocilor 
mincinoși, și arăt ca înșelători pe ghicitori; fac pe cei înțelepți să dea înapoi, și le 
prefac știința în nebunie./ Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce 
proorocesc trimișii mei.”(44:25,26) De aici înțelegem că:a) toți cei îmbrăcați în 
mantale de păr de cămilă sunt trimiși de Dumnezeu, b) profețiile profeților autentici 
se împlinesc, c) și profeții mincinoși sunt plăcuți Domnului. 

42. Lumina și prosperitatea, pe de-o parte, întunericul și răstriștea, pe de altă parte, vin 
toate de la Domnul? A) Da, b) nu, c) nu știu. (45:7) 

43. Prin Isaia, Domnul se adresează lui Hristos:„Este prea puțin lucru să fii robul meu ca 
să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun 
să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.” (49:6) 
După întruparea sa, Hristos și-a atribuit titlul de lumina lumii? A) Da, b) nu, c) nu 
știu. (Ioan 9:5) 

44. Ce se întelege prin „stâncă”în versetul următor:„Ascultați-mă, voi, care umblați după 
neprihănire, care căutați pe Domnul! Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre 
gaura gropii din care ați fost scoși”? (51:1) Stînca este:a) Adam, b) Avram, c) 
Domnul. (26:4; Evrei 2:11) 

45. Cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrențe și locuitorii lui vor 
muri ca muștele? A) De acord, b) nu sunt de acord c) nu știu ce să zic. (51:6) 

46. O bună încurajare pentru omul cuprins de teamă:„ Eu, eu vă mângâi. Dar cine ești tu, 
ca să te temi de omul cel muritor, de fiul omului, care trece ca iarba, și să uiți pe 
Domnul, care te-a făcut, care a întins cerurile și a întemeiat pământul?”(51:12,13) 
Uitarea de Domnul are vreun rol în pătrundrea fricii de oameni în inimile 
credincioșilor? A) Da, unul important,b) nu, n-are nici un rol c) nu știu. 

47. Capitolul 53 este consacrat patimilor Domnului. Îată un pasaj semnificativ:„Totuși, El 
suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre lea luat asupra Lui, și noi am crezut 
că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste 
El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.” (53:4,5) Care este fundamentul tămăduirii 
divine în Biserica lui Dumnezeu? A) Cunoașterea preceptelor Evangheliei, b) 
prezența Duhului Sfânt, c) rănile Domnului Isus. 
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48. Dragostea lui Dumnezeu poate să se îndepărteze de Israel? A) Da b) nu, c) nu știu. 
(54:10) 

49. Ce împiedică pe Dumnezeu să ne asculte rugăciunile? A) Păcatul nemărturisit și 
nepărăsit, b) păcatul mărturisit și părăsit, c) nemărturisit dar părăsit. (59:1,2; Proverbe 
28:13) 

50. Când și-a început misiunea pe Pământ, Isus Domnul a rostit următoarele cuvinte din 
Isaia:„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul m-a uns să aduc 
vești bune celor nenorociți ; El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să 
vestesc robilor slobozenia, și prinșilor de război izbăvirea; să vestesc un an de 
îndurare al Domnului.”(61:1,2) Aceste cuvinte solemne au fost pronunțate de Hristos 
în sinagoga din :a) Capernaum, b) Cana, c) Nazaret. (Luca 4:1619) 

Fiecare răspuns bibic valorează două puncte. Totalul se împarte cu zece.  
 
 
 
 
 
 
 

Test asupra cărții lui Ieremia 

 
1. Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ieremia (Iehova este înălțat), fiul lui:a) Amoț, b) 

Buzi, c) Hilchia/ în timpul lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. (1:1,2) 
2. Domnul îl stabili pe Ieremia profet:a) din pântecele maicii sale, b) din momentul 

nașterii lui, c) la vărsta de 20 ani. (1:4,5) 
3. Când Domnul îi făcuse cunoscut chemarea sa de profet, Ieremia:a) se bucură mult, b) 

o refuză cateoric, c) se apără invocând tinerețea sa. (1:6) 
4. Domnul și-a pus cuvintele în gura lui Ieremia și i-a poruncit:a) să se teme de fiare, b) 

să nu se teme de oameni, c) să se teme de catastrofele naturale. (1:7-9) 
5. Sarcina unui profet cu chemare divină este:a) să smulgă și să dărâme, b) să zidească și 

să sădească, c) să smulgă și să dărâme, pe de-o parte, și să zidească și să sădească, pe 
de altă parte. (1:10) 

6. Domnul veghează ca cuvintele sale:a) să se împlinească, b) să cadă la pământ, c) să 
rămâne o taină pentru oameni. (1:11) 

7. Domnul previne pe profet de ceea ce i se va întămpla, dacă va tremura înaintea 
oamenilor. In acest caz:a) ascultătorii lui l-ar lua în derâdere, b) mesajul său n-ar 
ajunge la inimi, c) Domnul l-ar face să tremure și mai mult. (1:17) 

8. Ce vrea să zică Domnul prin următoarele cuvinte:„ Căci poporul meu a săvârșit un 
îndoit păcat: m-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri 
crăpate, care nu țin apa”? (2:13) A) Poporul s-a atașat de idoli, b) poporul s-a separat 
de Domnul, c) abandonând pe Domnul, poporul s-a atașat unor dumnezei stăini și s-a 
expus unei secete spirituale. 
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9. Despre cine se poate spune că l-apărăsit pe Domnul? Despre acela care încetează:a) 
să frecventeze serviciile divine, b) să se mai teme de Domnul, c) să se mai roage. 
(2:19) 

10. Ieremia atinge un aspect al divorțului și al împăcării dintre soți: „Când se desparte un 
bărbat de nevasta sa, pe care o părăsește, și ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce 
bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar țara aceea spurcată? Și tu ai curvit cu mulți 
ibovnici, și să te mai întorci iarăși la Mine? –zice Domnul.” (3:1) După un divorț 
urmat de formarea unui nou cuplu, reîmpăcarea :a) este interzisă, c) este recomandată, 
c) nu aduce spurcăciune.  

11. Un sfat de reținut pentru cei ce sunt împreună lucrători cu Domnul:„Căci așa vorbește 
Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim: Desțeleniți-vă un ogor nou, și nu 
semănați între spini!” (4:3) Câmpul fiind sufletul uman, ce simbolizează spinii? A) 
Poftele firii, b) minciuna, c) îngrijotările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor.” 
(Matei 13:22) 

12. Lipsa de ploaie în timpul vegetației trimite la:a) stricarea ordinii din natură, b) la 
poluarea aerului, c) la neleguirile oamenilor. (5:24,25) 

13. Vechile cărări:a) împiedică progresul piritual, b) asigură odihna sufletului, c) sunt 
stricate. (6:16) 

14. Un grad înalt de depravare a unei comunități umane poate să facă zadarnică orice 
mijlocire înaintea Domnului? A) Da, b) nu, c) nu știu. (7:16) 

15. Este posibil ca un preot sau un profet al Domnului să recurgă la înșelăciune? A) Da, 
b) nu, c) nu știu. (8:10) 

16. Ieremia recomană publicului său să se laude cu:a) puterea lor, b) cu bogățiile lor, c) 
cu cunoașterea lui Dumnezeu. (9:23,24) 

17. Ce fel de dumnezei vor dispărea de pe pământ și de sub ceruri? a) Cei care înviază 
morții, b) cei care n-au făcut cerurile și pământul, c) cei care nu sunt reprezentați prin 
statui, (10:11) 

18. Iată o revelație cutremurătoare:„Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; 
nici nu stă în puterea omului, când umblă, să-și îndrepte pașii spre țintă.” (10:23) 
Aceasta înseamnă că omul natural este sclavul:a) duhurilor rele și al păcatului, c)  
neprihănirii și al lui Dumnezeu, c) dorului de inavuție. (Efeseni 2:1-3)  

19. Care este starea omului care nu ascultă cuvintele legământului vechi al Domnului? A) 
Este binecuvântat, b) este blestemat, c) este liber de păcat. (11:3) 

20. Știm însă că Isus , prin jertfa sa, eliberează pe cei ce se încred în El de blestemul 
Legii. (Galateni 3:13,14) Oricine este în Hristos poate înfăptui binele prin credință, și 
la asta suntem rânduiți. (Efesen 2:10) Nu același lucru se poate spune despre cei ce 
sunt în Adam. Prin natura lor, aceștia sunt în imposibilitatea de a înfăptui binele cerut 
de Domnul. Iată cum opinează Ieremia despre oamenii adamici:„Poate un Etiopian 
să-și schimbe pielea, sau un pardos să-și schimbele petele? Tot așa ați putea și voi să 
faceți binele, voi, care sunteți deprinși să faceți răul.” (13:23) Pentru a face binele, 
omul adamic ar trebui mai înainte să:a) să citească cărți de morală, b) înceteze să facă 
răul, c) să se împrietenească cu înțelepții. 

21. Prin vocea lui Ieremia, Domnul sfătuiește pe unii dintre cei ce s-au depărtat de El: 
„Dacă te vei lipi iarăși de Mine , îți voi răspunde iarăși, și vei sta înaintea mea; dacă 
vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea.”(15:19) De aici 
înțelegem că:a) Domnul răspunde tuturor celor ce i se adresează, b) El răspunde 
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numai celor ce se alipesc de El, c) cei ce se întinează pot să prorocească fără nicio 
frică.  

22. Ieremia rostește un blestem surprinzător la prima vedere:„Așa vorbește Domnul: 
blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își 
abate inima de la Domnul!” (17:5) Acest blestem se motivează prin faptul că omul 
care alege să se spijine pe un alt om:a) este un necredincios, b) dispețuiește pe 
Domnul, c) apreciază pe Domnul invisibil mai mult decât pe oamenii visibili. 

23. Domnul cercetează inima și încearcă rărunchii ca să răsplătească fiecăruia după:a) 
confesiunea sa, b) rodul faptelor sale, c) funcția sa în Biserică. (17:10)  

24. Profeția poate avea rolul de a produce întoarcerea la Dumnezeu a celor ce o ascultă? 
A) Da, b) nu, c) nu știu. (18:7,8) 

25. Pașhur, fiul lui Imer, preot și inspector al Casei Domnului, l-a pălmuit pe Ieremia, 
pentru că acesta a proorocit despre:a) căderea Ierusalimului, b) captivitatea familiei 
lui Imer, c) moartea lui Imer în Babilon. (19:4-8; 20: 1-6) 

26. Ieremia n-a încetat să vorbească în Numele Domnului, fiind purtat de :a) o 
îndrăzneală lucrată de credință, b) un foc mistuitor închis în oasele sale, c) de un 
sentiment de fidelitate față de Dumnezeu. (20:7-9) 

27. Și Ieremia a profețit despre venirea unui mântuitor din seminția lui David:„ Iată vin 
zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăți, va 
lucra cu înțelepciune, și va face dreptate și judecată în țară./ În vremea lui, Iuda va fi 
mântuit, și Israel va avea liniște în locuința lui; și iată Numele pe care i-l vor 
da:„Domnul, Neprihănirea noastră!” (23:5,6) Hristos transmite acelora care se încred 
în El nepihănirea:a) Legii, b) lui Dumnezeu, c) faptelor omenești. 

28. Profetul creează imaginea unui Dumnezeu omniprezent:„Sunt Eu numai un 
Dumnezeu de aproare, zice Domnul, și nu sunt Eu și un Dumezeu de departe? / Poate 
cineva să stea într-un loc  ascuns fără să-l văd Eu?  Nu umplu Eu Cerurile și 
Pământul? –zice  Domnul.” (23:23,24) El umple tot Universul prin: a) Duhul Lui, b) 
prin creațiile Lui, c) prin Duhul Sfânt și prin lucrările Lui.  

29. A vedea un vis și a auzi Cuvântul Domnului sunt două lucruri distincte. Profetul care 
are un vis povestește visul lui. Cel care aude Cuvântul redă ceea ce a auzit. Care 
dintre acești profeți are o vocație mai prețioasă? A) Cel care are vise, b) cel care aude 
Cuvântul, c) chemarea fieăruia este la fel de prețioasă. (23:28,29)   

30. Iermia a fixat perioada sclaviei babiloniene la:a) cincizeci de ani, b) șaptezeci de ani, 
c) nouăzeci de ani. (25:11; 29:10) 

31. Stând în pridvorul Casei Domnului, Ieremia a prezis derâmarea templului și al cetății, 
drept urmare a neascultării față de Cuvânt. (26:1-6) Ca răspuns, preoții cereau 
moartea profetului. Ieremia nu încercă să fugă, și l-au lăsat în viață. Într-o situație 
asemănătoare, un alt profet a fugit în Egipt, dar a fost readus și executat. Cum se 
numea acel profet? A) Mica, b) Urie, c) Ahab. (26:20-23) 

32. Ieremia a prezis moartea lui Hanania, pentru că acest profet mincinos a inspirat o 
nădejde înșelătoare poporului. Hanania muri chiar în anul acela, în luna a :a) șasea, b) 
a șaptea, c) a opta. (28:15-17) 

33. Ieremia anunță un tratament diferit poporului ales:„ Căci Eu sunt cu tine, zice 
Domnul, ca să te izbăvesc; voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar 
pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.” 
(30:11) Aleșii vor fi nimiciți împreună cu popoarele lumii? A) Da, b) nu, c) nu știu.  



 73

34. Cu ce condiție omul rătăcit se poate întoarce la Dumnezeu? A) Dacă el ia o decizie de 
pocăință, b) dacă cineva mijlocește pentru el c) dacă Domnul îi întoarece inima. 
(31:18) 

35. Ca cineva să se poată socoti om din Casa lui Dumnezeu, el trebuie să aibă Legea 
Domnului :a) în Biblia sa personală, b) gravată pe dale de piată, c) în inimă. (31:33) 

36. Este posibil ca Domnul să se lapede de tot Israelul din pricina faptelor lor ? A) Da, b) 
nu, c) nu știu. (31:35-37) 

37. Domnul a horărât ca Ionadab, fiul lui Recab, să aibă totdeauna urmași care să stea  
înaintea lui Dumnezeu, pentru că fiii săi:a) ascultară întocmai de indicațiile părintești, 
b) călcară în picioar cuvântul părintesc, c) nu respectară perii cărunți. (35:18,19) 

38. În timpul împăratului Zedechia, Ieremia a fost aruncat de advrsarii lui într-o fântână 
noroioasă. Cine l-a scos de acolo cu aprobarea împăratului? A) Jucal, b) Ebed-Melec, 
c) Sofonia. (38:7-10) 

39. Ierusalimul a fost luat în anul al:a) nouălea, b) zecelea, c) unșpelea/ al domniei lui 
Zedechia. (39:1-4) 

40. Domnul a promis lui Ebed-Melec că va scăpa cu viața, pentru că famenul:a) a avut 
încredere în El, b) n-a avut încredere în El, c) s-a lipit de profetul Ieremia. (39:15-18) 

41. Împăratul Nebucadnețar al Babiloniei a junghiat fiii lui Zedechia și a scos ochii 
acestuia la:a) Ierusalim, b) Ribla, c) la Suza. (39:5-7)  

42. Nebucadnețar a dus în surghiun populația Ierusalimului și pe toți Iudeii, nelăsând în 
țară decât un grup de oameni sub comanda lui:a) Ghedalia, b) Ioachan, c) Kimham. 
(40:5) 

43. Ismael îl lovi pe Ghedalia cu sabia, și poporul s-a dus în:a) Etiopia, b) Egipt, c) Libia. 
(41:1-3; 43:7) 

44. Ieremia a prevestit înfrîngerea Egiptului în confruntarea sa cu Haldeii? A) Da, b) nu, 
c) nu știu. (43:9-13) 

45. Ce a prezis Domnul prin Ieremia celor ce își întoarseră fața să meargă în Egipt? El le-
a prezis:a) o viață fericită, b) moartea, c) scăparea cu viața. (44:11,12) 

46. Ieremia interzise femeilor să ardă tămâie și să ofere jertfă de băutură Împărătesei 
Cerului. Cum i-au răspuns femeile? A) S-au tăcut, cuprinse de rușine, b) s-au pocăit 
cu strigăte și lacrimi, c) s-au răsculat împotriva profetului. (44:16,17) 

47. Baruc, scribul lui Ieremia, a primit o făgăduință din partea Domnului? A) Da, b) nu , 
c) nu știu. (45:2-5) 

48. Ce merită cel care face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnuli? A) Binecuvântare, 
b) blestem, c) protecția divină. (48:10) 

49. Ieremia a semnalat distrugerea Babilonului prin mâna împăraților:a) Mediei, b) 
Persiei, c) Tirului. (51:10,11) 

50. Evril-Merodac, împăratul Babilonului, în :a) primul b) al doilea, c) al treilea/ an al 
domniei lui, a scos din închisoare pe Ioiachin, împăratul lui Iuda. (52:31-34) 

Fiecare răspuns corect valorează două puncte. Totalul de puncte se împarte cu zece. 
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Test asupra Plângerilor lui Ieremia 

 
1. Ierusalimul devastat în urma invaziei babiloniene se aseamănă:a) cu o văduvă, b) cu o 

bătrână, c) cu o tânără părăsită/ cu obrajii udați de lacrimi. (1:1,2) 
2. Drumurile Sionului sunt triste, căci:a) porțile cetății au fost arse, b) Iuda a plecat în 

pribegie, c) nimeni nu se mai duce la sărbători. (1:4) 
3. Căpeteniile cetății au ajunși ca niște:a) țapi, b) berbeci, c) cerbi/ care nu găsesc 

pășune. (1:6) 
4. Ierusalimul a ajuns o scârbă pentru că:a) s-a sfințit, b) și-a înmulțit păcatele, c) nu s-a 

depărtat de Domnul. (1:8) 
5. Drept răspuns, Domnul a călcat ca în teasc pe :a) mândra, b) fecioara, c) smerita/ fiică 

a Sionului. (1:15) 
6. Domnul a făcut dreptate pentru că poporul;a) s-a răzvrătit împtriv poruncilor Lui, b) a 

ascultat Cuvântul Domnului, c) s-a delimitat de Lege. (1:18) 
7. Ca un vrăjmaș a ajuns Domnul, distrugând fortărețele lui Israel și umplând fiica lui 

Iuda de:a)  neliniște, b) jale, c) îndoieli. (2:5) 
8. Domnul și-a disprețuit altarul, și a lepădat locașul Lui cel sfânt. El a dat în mâinile 

vrăjmașului:a) vistierea templului, b) vistieria împăratului, c) palatele Sionului. (2:7) 
9. „Bătrânii fiicei Sionului șed pe pământ și tac; și-au presărat:a) cenușă, b) țărână, c) 

tămâie/ pe cap, s-au încins cu sac.” (2:10) 
10. Preoții și proorocii a fost măcelăriți în locașul cel sfânt al Domnului. Care a fost vina 

acestor prooroci? Ei :a) au proorocit vedenii dumnezeiești, c) au făcut proorociri 
mincinoase, c) a dat pe față nelegiuirea poporului. (2:14,20) 

11. Luând parte  la durerea cetății, simțind împreună cu poporul strămtorat, Ieremia se 
tânguiește astfel:„M-a înconjurat cu un zid, ca să nu ies; m-a pus în lanțuri grele./ Să 
tot strig și să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primește rugăciunea.” (3:7,8) Aici 
profetul descrie starea:a) de inocență, b) de sfințenie, c) de păcat. (Isaia 5:18) 

12. Profetul se vede atacat de Domnul, aidoma lui Iov:„Și-a încordat arcul, și m-a pus 
țintă săgeții Lui. /În rărunchi mi-a înfipt săgețile din tolba Lui./ Am ajuns râsul 
poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei.” (3:12-14) Ieremia 
își face împresia de a fi îmbătat cu:a) vin, c) pelin, c) băuturi tari. (3:15) 

13. Totuși Ieremia se încrede în bunătatea Domnului:„ Bunătățile Domnului nu s-au 
sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt,/ ci se înnoiesc în fiecare:a) seară, b) dimineață, 
c) noapte.” (3:22,23) 

14. Care este sursa următoarei consilieri:„Bine este să aștepți în tăcere ajutorul 
Domnului” ? A) deznădejdea, b) nădejdea, c) înțelepciunea. 

15. Un verset demn de memorat:„Cine a spus și s-a împlinit ceva fără porunca 
Domnului? Nu iese din gura Celui Preaînalt răul și binele?” (3:37) Putem înțelege de 
aici că;a) lucrurile plăcute vin de la Domnul, b) lucrurile neplăcute vin de la Satan , c) 
toate evenimentele, plăcute ori neplăcute, sunt sub autoritatea Domnului. 

16. Plâgerile lui Ieremia se termină cu o doleanță:„ Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne 
vom întoarce! Dă-ne iarăși zile ca cele de odinoară!” (5:21) De aici putem deduce 
faptul că:a) omul se poate întoarce la Dumnezeu oricând, b) omul niciodată nu se 
poate întoarce la Domnul, c) omul se întoarce atunci, când Domnul îi întoarce inima 
spre El.  
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Fiecare răspuns biblic valorează cinci puncte. Totalul de puncte se împarte cu opt. 
 
 
 
 
 

Test asupra cărții lui Ezechiel 

 
1. Ezechiel (Domnul întărește), fiul lui :a) Amoț, b) Hilchia, c) Buzi/ avuse vedenii 

dumnezeiești în țara Haldeilor, lângă răul Chebar.(1:1-3) 
2. El văzu venind  de la miază-noapte un vânt năpraznic, un nor gros și un snop de foc , 

care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea :a) ca o 
aramă lustruită, b) ca un argint scânteietor, c) ca un aur sclipitor/ care ieșea din 
mijlocul focului. (1:4) 

3. Tot în mijloc, se mai vedeau:a) două, b) trei, c) patru / făpturi vii a căror înfățișare 
avea o asemănare omenească. (1:5) 

4. Fiecare avea patru fețe și patru aripi:două ca să se acopere și două ca să zboare. 
Picioarele lor erau drepte și cu talpa ca de vițel. Sub aripi, pe cele patru părți, ele 
aveau mâini de om. Fiecare avea:a) o față de de maimuță, o față de lup, o față de 
berbece, o față de erete, b) o față de șarpe, o față de urs, o față de de țap, o față de 
cucuvea, c) o față de om, o față de leu, o față de bou, o față de vultur. (1:6-10) 

5. Ele nu se întorceau în mersul lor, ci mergeau drep înainte unde:a) programarea, b) 
duhul, c) rațiunea /le îndrepta. (1:11,12) 

6. În mijlocul acestor făpturi vii erau ca niște cărbuni de foc aprinși, și  niște făclii 
umblau încoace și încolo printre aceste făpturi vii, din lumina lor ieșeau niște fulgere. 
Aceste făpturi vii aveau viteza:a) calului, b) fulgerului, c) vântului. (1:13,14) 

7. Fiecare făptură vie avea pe jos patru roți: cîte una în drepul fiecărei fețe a ei. Fiind din 
hrisolit, fiecare roată părea a fi în mijlocul altei roți. Pe obezile lor, cele patru roate 
erau pline cu ochi de jur împrejur. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile pe 
lângă ele; și când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau și roțile. Ezechiel 
primi revelația că:a) sufletul, b) duhul, c) forța/ făpturilor era în roți. (1:15-20) 

8. În mometele de zbor, aripile făpturilor vii producea un zgomot asemănător cu cel 
produs de:a) carele de luptă, b) apele cele mari, c) tunet. (1:24) 

9. Deasupra capetelor acestor făpturi vii se vedea un cer de cristal strălucitor. Deasupra 
cerului se vedea chipul unui scaun de domnie asemănător cu o piatră de safir. Cel ce 
ședea pe scaunul de domnie avea chip de:a) om, b) leu, c) vultur. (1:26) 

10. Fiind în mijlocul focului, acest om strălucea de jur împrejur, de la chipul rărunchilor 
lui până sus, și de la chipul rărunchilor lui până jos. Lumina care îl conjura semăna ca 
lumina:a)soarelui, b) lunii, c) curcubeului. (1:27,28) 

11. Văzând această imagine a slavei Domnului, Ezechiel căzu cu fața la pământ, și auzi o 
voce:„Fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi.” (2:1) Ezechiel se ridică, mulțumită 
:a) forței sale fizice, b) unui înger, c) duhului intrat în el. (2:2) 

12. Misiunea profetului era să vorbească, în Numele Domnlui, lui Israel, un popor 
răzvrătit, cu fața nerușinată și cu inima:a) împietrită, b) moale, c) înțeleaptă. (2:3,4) 
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13. Pentru a putea transmite poporului un mesaj din partea Domnului, Ieremia trebuia să 
mânânce un sul oferit de o mână. Când îl mânca, el se făcea în gura lui:a) amar, b) 
dulce, c) acru. (3:1-3) 

14. Profetul avea sarcina să vorbească publicului său:a) numai dacă acesta îl asculta cu 
atenție, b)  dacă acesta nu-l ca asculta, c) în ambele cazuri. (3:11) 

15. Un profet este pus păzitor asupra casei lui Israel. El are rostul să:a) consoleze pe cei 
ce-l ascultă, b) să mustre pe cei ce se rătăcesc departe de Dumnzeu, c) avertizeze pe 
oameni, prin cuvinte inspirate, de pericolele la care se expun . (3:17-19) 

16. Iată un consemn specific profetului:„Când voi zice celui rău:„Vei muri negreșit!”, 
dacă nu-l vei înștiința, și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i 
scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna 
ta!/ Dar, dacă vei înștiința pe cel rău, și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de 
la calea lui cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufeltul.” 
(3:18,19) Cum trebuie înțeles avertismentul:„îi voi cere sângele din mâna ta”? 
Profetul căruia Domnul îi va cere socoteală de sângele unui om rău neavertizat de el 
își pierde:a) funcția, b) bunul renume, c) sufletul. 

17. Profetul trebuie să avertizeze și pe cel neprihănit care se depărtează de calea 
neprihănirii? A) Da, bineânțeles, b) nu că acela nu-și poate pierde mântuirea, c) nu 
știu ce să zic. (3:20,21) 

18. Un simplu creștin poate să împlinească funcția de păzitor de suflete în localitatea sa? 
A) Da, pentru că are duhul profeției, b) nu, pentru că n-are duhul profeției, c) nu știu. 
(Apocalipsa 19:10) 

19. După indicațiile Domnului, Ezechiel mimează asediul Ierusalimului , apoi poartă, pe 
coasta stângă, nelegiuirea casei lui Israel timp de trei sute nouăzeci de zile, iar, pe 
coasta dreaptă, nelegiuirea casei lui Iuda timp de :a) treizei, b) patruzeci, c) cincizeci 
/zile. (4:4-6)  

20. Ezechiel a luat o sabie ascuțită și a trecut-o ca pe un brici  peste cap și peste barbă, iar 
părul rezultat l-a împărțit în trei grămezi. Prima grămadă era sortită focului, a doua 
sabiei, iar a treia vântului. Totuși, el a strâns câțiva peri în poalele hainei sale. Aceste 
măsuri luate de profet față de proprii săi peri simbolizează intențiile Domnului față de 
poporul:a) Egiptului, b) Haldeilor, c) Israel. (5:1-4) 

21. Ce a trezit mânia Domnului față de propriul său popor? A) Idolatria, b) minciuna, c) 
silnicia. (6:3-6) 

22. Duhul îl înșfăcă pe profet și îl transportă în vedenii dumnezeiești în Ierusalim, la ușa 
porții de la curtea din lăuntru, care caută spre miază-noapte, unde era idolul care 
stârnea gelozia Domnului. Idolul așezat în locașul cel sfânt:a) îl îndepărtă , b) îl atrase 
, c) îl lăsă rece / pe Domnul. (8:1-6) 

23. Într-o odaie secretă a templului, șaptezeci de bătrâni, cu cădelnița în mână, înălțau un 
nor gros de tămâie târâtoarelor desenate pe pereți. Într-o altă încăpere, niște femei îl 
plângeau pe Tamuz. Într-un alt loc, aproape:a) cincisrezee, b) doăzeci și cinci, c) 
treizeci și cinci/ de oameni se închinau soarelui. (8:10-16) 

24. Înainte de a da mână liberă îngerilor nimicitori, Domnul pecetluiește pe cei ce:a) 
oftează și gem din pricina urâciunilor ce se comit în Ierusalim, b) dau exemplu de 
idolatrie, c) nu se sinchisesc de rătăcirile semenilor lor. (9:1-4) 
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25. Ezechiel proorocește despre strângerea poporului pe teritoriul lui Israel și despre 
primirea în dar a unei inimi care:a) se dezinteresează de Lege, b) dispețuiește Legea, 
c) ascultă de Lege. (11:17-20) 

26. Răsculații se recunosc după comportamentul lor. Ei se manifestă :a) ca niște orbi și 
surzi față de lumea materială, b) niște orbi și urzi față de lumea spirituală, c) ca niște 
adversari ai Domnului. (12:1,2) 

27. Profeții care profetizează după inima lor naturală sunt:a) fără instrucție, b) nebuni, c) 
înțelepți. (13:1-3) 

28. Domnul răspunde dacă este întrebat de niște oameni care-și poartă idolii în inima lor? 
A) Da, b) nu, c) nu știu. (14:1-9) 

29. Domnul s-a apropiat de Iersalim în calitate de :a) rege, b) soț, c) administrator. (16:1-
8) 

30. Un fiu întors la Domnul va purta nelegiuirea tatălui său? A) Da, b) nu, c) nu știu. 
(18:19,20)  

31. După ce se putea recunoaște poporul Domnului sub Lege? Acest popor se recunoștea 
după faptul că:a) chema Numele Domnului, b) se întorcea către Ierusalim când se 
ruga, c) respecta sabatul. (20:20) 

32. Preoții care nu disting lucrurile sfinte de cele profane și lucrurile curate de cele 
spurcate :a) aruncă ocară asupra Domnului, b) proslăvesc pe Dumnezeu, c) susțin 
cauza credinței în Creator. (22:26) 

33. Ierusalimul a primit porecla de Ohola , iar Samaria cea de Oholiba. Ele s-au angajat 
pe calea rătăcirii, ajungând să-și jertfească copiii idolilor. Ele au avut nerușinarea să 
meargă în aceași zi în locașul cel sfânt al Domnului ca să-l spurce? A) Da, b) nu, c) 
nu știu. (23:39) 

34. În capitolele 25-32, Ezechiel proorocește despre: Amon, Edom, Tir, Sidon, Asiria și 
Egiptul. Plângerea asupra prințului Tirului cuprinde mai multe elemnte de 
reținut:„Erai un heruvim ocrotitor cu aripile intinse; te pusesem pe muntele cel sfânt 
al lui Dumnezeu, și umblai prin milocul pietrelor scânteietoare./ Ai fost fără prihană 
în căile tale din ziua, când ai fost făcut, până-n ziua când s-a găsit nelegiuire în tine./ 
Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie, și ai păcătuit.(28:14-16) De aici 
înțelegem că adevăratul prinț al Tirului este un heruvim plasat pe muntele cel sfânt 
din Cer și apoi aruncat jos de acolo. Care a fost sursa inițială a căderii sale? A) 
Bogăția, b) mărimea negoțului său, c) silnicia. 

35. Ce Dorește Domnul față de cel rău? Ca cel rău:a) să-l disprețuiscă, etalând tot ce 
poate să facă, b) să se întoarcă de la calea lui și să trăiască, c) să moară. (33:11) 

36. Îi revine păstorului să aducă înapoi oile rătăcite, să hrănească pe cele slabe, și să:a) 
lege, b) sacrifice, c) îngrijească/ pe cele rănite. (34:3,4) 

37. Ieremia este dus în duh într-o vale plină de oase. Sub călăuzirea Domnului, Ieremia a 
proorocit asupra acelor oase:„ Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului!/ Așa 
vorbește Domnul Dumnezeu oaselor acestea: Iată că voi face să intre în voi un duh. și 
veți învia! Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, 
voi pune un duh în voi, și veți învia. Și veți ști că Eu sunt Domnul!” (37:4-6) Ce poate 
să învieze oasele uscate? A) Sângele, b) carnea, c) duhul. (Ioan 6:63) 

38. În capitolele 38 și 39, Ieremia prevestește invazia lui Gog pe teritoriul poporului 
Israel. Prin înfrângerea groaznică administrată lui Gog, Domnul va fi proslăvit. În 
ziua invaziei, va fi un așa mare cutremur de pământ încât munții se vor răsturna și 
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toate zidurile se vor prăbuși. (38:18-20) Toată mulțimea lui Gog va fi extermintată. 
Cît timp va ține înmormântarea acestei mulțimi? A) Trei luni, b) cinci luni, c) șapte 
luni. (39:12) 

39. Mâna Domnului fuse peste pofet și îl duse în vedenii divine în țara lui Israel, pe un 
munte foarte înalt, unde se găsea o cetate gata zidită. În Templu, el auzi glasul 
Domnului, care-i zise:„ Fiul omului, acesta este locul scaunului meu de domnie, locul 
unde voi pune talpa picioarelor mele; aici voi locui veșnic în mijlcul copiilor lui 
Israel.” (43:7) Aici Domnul se referă la:a) Ierusalimul cel pământesc, b) la 
Ierusalimul ceresc, c) Babilon. (Apocalipsa 3:12) 

40. Ezechiel văzu apă ieșind de sub pragul Casei Domnului, dinspre răsărit. Apa se 
cobora de sub partea dreaptă a casei. În înger a măsurat de patru ori o mie de coți de-a 
lungul firului apei. La fiecare măsurătoare, el constata că :a)apa se adâncea din ce în 
ce mai mult, b) apa își menținea nivelul, c) scădea din ce în ce mai mult. (47:1-5) 

Fiecare răspuns bun valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu douăzeci. 
 
 
 
 

 
 

Test asupra cărții lui Daniel 

 
1. Daniel (Dumnezeu este judecător), Hanania, Mișael, Azaria erau dintre tinerii de viță 

nobilă  care au fost duși în țara Șinear, în al treilea an de domnie al împăratului:a) 
Ioahaz, b) Ioiachim, c) Ioiachin/ fiul lui Iosia. (1:1-6) 

2. Daniel hotărâ să nu se spurce cu:a) vrăjitorii haldei, b) bucatele haldeilor, c) astrologii 
împăratului Nebucadnețar. (1:8-16) 

3. El a obținut prin rugăciuni insistente să li se dea ca hrană legume și apă timp de zece 
zile. După această perioadă cum arăta fața celor patru tineri în comparație cu tinerii 
care mâcau la masa împăratului? A) Mai puțin bine, b) mai bine, c) la fel de bine. 
(1:15)  

4. În al doila an al domniei sale, Nebucadnețar a avut un vis care-i tulbura duhul. 
Împăratul a chemat pe vrăjitori, pe cititorii în stele și pe descântători ca să-i zică:a) 
visul , b) explicația visului, c) și visul și explicația lui. (2:1-5) 

5. În fața neputinței înțelepților haldei, împăratul s-a mâniat și a poruncit să:a) fie 
închiși, b) omorâți, c) chinuiți, / toți înțelepții. (2:12) 

6. Și cei patru Iudei se numărau printre înțelepți. Ei au implorat mila Domnului ca să nu 
fie executați cu ceilalți înțelepți. Atunci secretul împăratului fuse descoperit lui:a) 
Mișael, b) Daniel, c) Azaria. (2:19) 

7. După ce mulțumise lui Dumnezeu de această revelație, Daniel se prezentă înainta lui 
Nebucadnețar, unde el atribui această descoperire:a) tradițiilor sale strămoșești, b) 
religiei iudaice,c) Dumnezeului Celui Viu din ceruri. (2:28) 

8. Împăratul văzuse în vis o statuie cu înfățișare înfricoșătoare. Capul lui era de aur 
curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele 
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picioarelor erau de fier, iar picioarele erau în parte de fier, în parte de lut. Deodată, s-a 
dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, și a izbit picioarele statuii. Atunci toată 
statuia s-a sfărâmat și s-a făcut ca pleava din arie, luată de vânt. Cât despre piatra care 
a izbit statuia, ea:a) a dispărut ca și statuia, b) s-a făcut un munte, umplând tot 
pămâtul, c) s-a făcut o stâncă. (2:31-35) 

9. După redarea visului, Daniel i-a dat și explicația. Materialele din care se compunea 
statuia simbolizează patru imperii care urmau să se extindă pe pământ. Capul de aur îl 
simbolizează pe Nebucadețar. În timpul celui de-al patrulea imperiu, Domnul va face 
să vină o împărăție care va distruge cele patru împărății simbolizate prin statuia visată 
de Nebucadnețar, însă ea-însăși niciodată nu va fi distrusă sau cedată altui popor. 
(2:36-46) Împărăția veșnică va aparține:a) Uniunii Europene, b) lui Hristos, c) Chinei. 
( Apocalipsa 5:13) 

10. Cum a reacționat împăratul la acastă revelație divină? A) L-a băgat pe Daniel în 
închisoare, b) l-a pedepsit cu nuiaua, c) a căzut cu fața la pămînt și i s-a închinat. 
(2:46) 

11. În orgoliul său, Nebucadnețar a făcut un chip de aur, lat de șase coți și înalt de:a) 
patruzeci, b) cincizeci, c) saizeci/ de coți. (3:1) 

12. El l-a ridicat în valea Dura. În ziua inaugurării acestei statui, toată lumea trebuia să se 
îngenuncheze și s-o adore, la sunetul diferitelor instrumente muzicale. Prezenți la 
această festivitate ca demnitari, Ședrac, Meșac și Abed-Nego (Hanania, Mișael, 
Azaria) refuzară să se închine idolului. În consecință, ei au fost aruncați în cuptorul 
încălzit de :a) de trei ori, b) cinci ori c) șapte ori/ mai mult decât se cădea. (3:16-23) 

13. Flacăra ucise pe toți soldații care îi legaseră și-i aruncaseră în cuptor. Căzuți în 
mijlocul cuptorului, cei trei tineri s-au sculat și umblau în mijlocul focului. Însă era cu 
ei și o altă persoană care semăna la înfățișare cu:a) un leu, b) un vițel, c) un fiu de 
dumnezei. (3:24,25) 

14. Regele îi chemă afară și constată cu uimire că nici perii capului lor nu se pârliseră. 
După această probă, trecută cu bine de cei trei, Nabucadnețar s-a convins că 
Dumnezeul lui Israel:a) nu poate opera miracole, b) nu poate izbăvi din foc, c) 
izbăvește cum niciun alt dumnezeu nu poate izbăvi. (3:28-30) 

15. Capitolul 4 ete o narațiune făcută de însuși Nebucadnețar. El  avu un vis care îl 
speriase. Vrăjitorii și cititorii din stele nu-l puteau explica. În visul său, el văzu  un 
copac al cărui vârf se înălța la cer. Fructele și frunzișul său erau folositoare fiarelor 
câmpului și păsărilor cerului. Un stăjer sfânt s-a coborât din Cer și a poruncit să se 
taie copacul și să se lege trunchiul lui cu lanțuri de fier și de aramă. Apoi stăjerul a 
mai adăugat:„Inima lui de om i se va preface într-o inimă de:a) fiară, b) de vultur, c) 
de pește / și vor trece șapte vremi, peste el” (4:10-16) 

16. Daniel, supranumit Belșațar, după dumnezeul lui Nebucadnețar, tălmăci că acel copac 
nu era altul decât împăratul. Urma deci ca lui Nebucadnețar să i se schimbe inima și  
el însuși să fie izgonit dintre oameni și să petreacă :a) șape săptămâni, b) șapte luni, c) 
șapte ani /cu fiarelele cîmpului.(4:25) 

17. Daniel îl sfătui pe împărat să-și rescumpere păcatele cu acte de :a) mândrie, b) 
cruzime, c) binefacere/ ca să i-se lungească fericirea. (4:27) 

18. Toate aceste lucruri s-au împlinit în viața împăratului. După douăsprezece luni, 
plimbându-se pe acoperișul palatului său, Nebucadnețar rosti niște cuvinte:a) smerite, 
b) orgolioase, c) ușuratice/ ceea ce declanșă mânia lui Dumnezeu. ( 4:28-33) 
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19. Domnul are obiceiul să anunțe oamenilor ce li se va întămpla peste un an? A) Da, b) 
nu, c) nu știu. (4:29; 2.Împărați 4:14-7) 

20. Împăratul Belșațar dădu o masă copioasă demnitarilor săi cei mai înalți. Băuturile s-
au servit din vasele de aur, aduse din templul lui Dumnezeu. La un moment dat, 
apărură degetele unei mâini omenești și scriseră pe tencuiala zidului palatului. Însă 
nimeni nu putea descifra acest scris. Chemat de împărat, Daniel citi mesajul: 
„Numărat, numărat, cântărit și împărțit!” Apoi a urmat tâlcuirea:„Numărat înseamnă 
că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei, și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai 
fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi 
împărțită, și dată Mezilor și Perșilor.” (5:25-28) Acestă profeție când s-a împlinit? A) 
Peste un an, b) peste o lună, c) chiar în noaptea aceea. (5:30,31) 

21. Ce apasă din greu îm balanța lui Dumnezeu? A) Distrațiile seculare, b) ascultarea față 
de Cuvânut divin, c) împotrivirea față de Cuvânt. (Ioan 14:21) 

22. De  ce Daniel fuse aruncat în groapa leilor? Pentru că :a) a complotat împotriva unui 
subaltern al lui, b) n-a încetat să se roage în ciuda unui edict împărătesc, c) invidia pe 
unul din superiorii săi. (6:1-16) 

23. Domnul trimisese un înger în groapa leilor ca să-l protejeze pe Daniel din pricina că 
profetul :a) a fost găsit nevinovat înaintea Lui, b) s-a făcut vinovat de ipocrizie, c) 
rostea adesea cuvinte lipsite de miez. (6:22) 

24. În primul an al împăratului Belșațar, Daniel a avut o viziune nocturnă. În vedenia sa, 
cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Din mare au ieșit patru 
fiare. Cea dintâi semăna cu un leu; acest leu avea niște aripi de vulturi, care i s-au 
smuls. Sculându-se pe picioare, el a primit o inimă de:a) bou, b) vultur, c) om. (7:1-4) 

25. Cea de-a doua fiară era ca un urs, cea de-a treia era ca un pardos cu aripi, iar cea de-a 
patra avea dinți de fier și :a) opt, b) zece, c) doisprezece /coarne. (7:5-8) 

26. Din mijlocul acestor coarne a mai ieșit, smulgând trei coarne, un corn mic, care avea 
ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Un tribunal se constitui din pricina acestor 
cuvinte. Niște scaune de domnie  au fost aduse și Cel Îmbătrinit de zile s-a așazat pe 
un scaun de domnie. S-a ținut judecata. Fiara a fost ucisă și trupul ei a fost arsă. Cum 
era scaunul de judecată al Celui Îmbătrinit de zile? Era din:a) aur pur, b) flăcări de 
foc, c) safir. (7:9) 

27. Pe norii cerului a venit unul ca un fiu de om. I s-a dat stăpânire și slavă împărătească, 
ca să-i slujească toate neamurile. Împărăția lui;a) va ține o mie de ani, b) niciodată nu 
va fi distrusă, c) se va sfârși peste un milion de ani. (7:13,14) 

28. Daniel îl întrebă pe unul din judecători despre temeinicia acestor lucruri. El a primit 
următoarea tâlcuire: cele patru fiare sunt patru imperii care se vor ridica pe pământ; 
cele zece coarne sunt zece împărați al ultimului imperiu. Cornul cel mic este un 
împărat diferit care:a) va doborâ patru împărați, b) va scăpa de judecată, c) va face 
război sfiților și-i va birui. (7:17-26) 

29. În al treilea an al domniei lui Belșațar, Daniel avuse o altă vedenie, în care el se găsea 
în Suza, pe malul fluviului Ulai, în provincia Elam. Un berbece, stând într-un râu, 
împungea cu coarnele spre apus, spre miazănoapte și pre miazăzi. Nicio fiară nu 
putea să-i stea împotrivă. Apoi, a apărut un țap cu o singură coarnă venind din apus 
fără să atingă pământul. Țapul îl lovi pe berbece,  l-a trântit la pământ, și l-a călcat în 
picioare. Cînd țapul a ajuns la plinătatea puterii sale, i s-a frânt cornul cel mare, iar în 
locul lui i s-au crescut:a) două, b) trei, c) patru/ coarne. (8:1-8) 
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30. Dintr-unul din aceste coarne  a crescut un corn mic care s-a mărit nespus de mult. El 
s-a înălțat până la oștirea cerurilor și a doborât o parte din oștirea aceasta. El s-a 
înălțat până la căpetenia oștirii, i- smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului 
său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei 
necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ. Sfântul locaș și oștirea vor fi călcate 
în picioare din pricia păcatului:a) 2200, b) 2300, c) 2400 / zile și nopți. (8:13,14) 

31. Gabriel explică lui Daniel că berecele închipuie împărații Mediei și a Persiei, iar țapul 
împăratul Greciei. Vedenia cu zilele și nopțile se referă evenimentele :a) unei 
perioade foarte apropiate, b) unui timp foarte îndepărtat, c) ce vor urma peste 500 de 
ani. (8:19,26) 

32. În anul întâi al lui Dariu, din neamul Mezilor, Daniel se puse pe post și rugăciune, 
legat de împlinirea pofeției lui:a) Isaia, b) Iermia, c) Ezechiel/ cu privire la sfârșitul 
peioadei de deportare babiloniană. (9:1-3) 

33. În rugăiunea sa, Daniel se substituie poporului întreg, recunoscând nelegiuirile și 
răzvrătirea întregii națiuni, și dreptatea săvârșită de Domnul. Profetul face apel la 
mila lui Dumnezu, și-i cere iertare, având în vedere ruinele sactuarului și a întregii 
cetăți a Ierusalimului. Răspunsul lui Dumnezeu îi sosi:a) prin arhanghelul Mihai, b) 
prin omul Gabriel c) printr-o vedenie de napte. (9:20,21) 

34. Câte săptămâni (săptămâni de ani) au fost hotărâte asupra poporului Israel și asupra 
cetății sfinte până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la 
aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluira vedeniei și a proorciei, și până la 
ungerea Sfântului Sfinților? A) Șaizeci, b) șaptezeci, c) optzeci. (9:24) 

35. De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalumului vor fi 69 (7+62) 
săptămâni până la stârpirea Unsului. Noi, însă, știm că jertfirea și învierea Unsului ( a 
lui Hristos) a deschis epoca Harului, ascunsă  pentru profeții din vechime, inclusiv 
pentru Daniel. Astfel că, săptămânile de ani din epoca Harului nu i s-au arătat. 
Așadar, mai rămâne Israeleților, după luarea Harului de la neamuri, o peioadă de:a) 
șapte ani (o săptămână de ani), b) trei ani și jumătate, c) un an. (9:25-27) 

36. Daniel posti și se meri înaintea lui Dumnezeu pentru un cuvânt de cunoștință. Acest 
cuvânt ajunse la el după:a) o săptămână, b) două săptămâni, c) trei săptămâni /de post 
și de jale. Mesagerul era un om îmbrăcat în haine de in, și încins la mijloc cu un brâu 
de aur din Ufaz. „Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și 
ochii îi erau niște flăcări ca de foc; dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă 
lustruită, și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi.”(10:2-6) 

37. Acest înger puternic venise să-i facă cunoscut ce se va întâmpla poporului lui în 
vremurile de apoi, evenimentele ce.a) țin de imaginația omenească, b) sunt scrise în 
cartea adevărului, c) nu sunt scrise și știute în Ceruri. (10:14-21) 

38. În cartea adevărului este scris că cel de-al patrulea împărat al Persiei va strînge mai 
multă bogăție decât toți ceilalți; el se va înălța împotriva împăratului Greciei. Însă, 
împăratul care se va ridica împotriva lui:a) se va prăbuși, b) va face tot ce va voi, c) 
nu va avea izbândă. (11:1-4) 

39. Peripețiile împărățiilor rezultate din destrămarea împărăției lui Alexandru cel Mare 
par destul de ermetice pentru mintea umană. Chiar și unii dintre înelepți „vor cădea, 
ca să fie încercați, curățiți și albiți”. (11:35) Cine va fi salvat din mijlcul poporului? 
Aceia care:a) își dăruiesc averile săracilor, c) dau năvală ca să intre în Împărăția lui 
Dumnezeu, c) vor fi găsiți scriși în carte. (12:1,2) 
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40. Mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața veșnică, 
și alții pentru  ocară și rușine veșnică. Toate lucrurile se vor sfârși când puterea 
poporului sfânt va fi zdrobită de tot. De la vremea când va înceta jertfa necurmată, și 
de când se va așeza urâciunea pustiitorulu, vor mai fi:a)1290 , b) 1190, c) 1090/ de 
zile. (12:11) 

Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul de puncte se împarte cu douăzeci. 
 
 
 
 
 
 
 

Test asupra cărții lui Osea 

 
1. Osea (Iehova este Mântuire), fiul lui:a) Petuel, ) Amitai, c) Beeri/ a vorbit în Numele 

Domnului pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda. (1:1) 
2. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul i-a zis: Du-te, și ia-ți o nevastă 

:a) virtuoasă, b) curvă, c) curată/ , căci țara a săvârșit curvie, părăsind pe Domnul. 
(1:2) 

3. Cei trei copii pe care Gomera îi năcuse lui Osea se numeau Izreel, Lo-Ruhama:a) 
Ruhama, b) Ami, c) Lo-Ami. (1:4-8) 

4. Considerând Israelul drept nevasta sa, Domnul  îi dădea din belșug grâu, must și 
untdelemn, produse pe care ea:a) le folosea pentru a-și satisface nevoile, b) le oferea 
celor nevoiași, c) le risipea în slujirea lui Baal. (2:1-8) 

5. Împăcarea dintre Domnul și nevasta sa va avea loc:a) pe muntele Carmel, b) în valea 
lui Iosfat, c) în pustie. (2:14,15) 

6. La indicația Domnului, Osea și-a cumpărat o femeie iubită de un ibovnic și 
preacurvă, și i-a interzis să fie unui alt bărbat. Această abstinență va prefigura, după 
Osea, lipsa de:a) rege, b) de preot, c) de rege, de căpetenie și de preot/ pe care o va 
resimți poporul pe viitor. (3:1-4) 

7. Cine  se poate aștepta să fie lepădat? Cel care:a) se lapădă de averea sa, b) a lepădat 
cunoștiința lui Dumnezeu, c) reține în duhul lui cunoștiința lui Dumnezeu. (4:6) 

8. Ce ia mințile omului? A)  Dorul de mărire, b) spaima, c) curvia și vinul. (4:11) 
9. Ce nu permite oamenilor să se întoarcă la Dumnezeu? A) Prieteniile rele, b) gândurile 

rătăcitoare, c) faptele lor rele. (5:4) 
10. Un îndemn care încă nu și-a pierdut actualitatea în perioada Harului:„ Veniți să ne 

întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar 
tot El ne va lega rănile./ El ne va da iarăși viața în două zile; a treia zi El ne va scula, 
și vom sta înaintea Lui”. (6:1,2) Făgădințele acestei profeții s-au implinit deja în viața 
cuiva? A) Da, b) nu, c) nu știu. (1.Corinteni 15:3,4) 

11. Se știe că la Dumnezeu o mie de ani sunt ca o singură zi. (2.Petru 3:8) Marea masă a 
Israeliților este exclusă din binecuvântările Harului din pricina atitudinii lor ostile față 
de Isus din Nazaret. Cele două milenii ale Harului sunt echivalente pentru ei cu două 
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zile de moarte față de Hristos. Dacă cel de-al treilea mileniu ei se întorc la Dumnezeu 
prin credința în Hristos, această conversiune va fi egală cu o trezire din moarte? A) 
Da, b) nu, c) nu știu. (Romani 11:12) 

12. Potrivit lui Osea, cuvintele mincioase pe care oamenii le rostesc împotriva lui 
Dumnezeu îl împedică pe Domnul să-i mântuiască ?  A) Da, b) nu, c) nu știu. (7:13) 

13. A stabili regi și căpetenii fără consultarea Domnului poate fi un păcat care să 
stârnească mânia Celui Atotpternic? A) Da, b) nu, c) nu știu. (8:4) 

14. Un idolatru poate deveni o urâcune precum este și obiectul adorației sale? A) Da, 
natural, b) nu, nicidecum, c) nu știu. (9:10) 

15. Un sfat de reținut:„Semănați potrivit cu nepihănirea și veți secara potrivit cu 
îndurarea. Desțeleneți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină 
și să vă ploaie mântuire.” (10:12) Se știe că evangheliștii seamănă Cuvântul lui 
Dumnezeu și recoltează sufletele care primesc Cuvântul. Cel care nu căută, cât se zice 
astâzi, pe Dumnezeu se poate pomeni într-o epocă, când Domnul nu se va mai putea 
găsi? A) Da, b) nu, c) nu știu. (Isaia 55:6) 

16. Dumnezeu poate să conducă și să păzească un popor întreg printr-un profet? A) Da, 
b) nu, c) nu știu. (12:13) Uns subiect de meditație: Ce se întâmplă cu adunările unde 
nu sunt profeți?  (Efeseni 4:11-15) 

17. Cu ce sunt comparabili religioșii care fac chipuri turnate, le vorbesc și le sărută? Ei 
sunt comparabili cu:a) o stâncă de neclintit, b) fumul care iese prin horn, c) cu 
valurile înspumate ale mării. (13:2,3) 

18. Osea conclude:„Cine este înțelept, să ia seama la aceste lucruri ! Cine este priceput, 
să le înțeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; și cei drepți umblă pe ele, dar 
răzvătiții cad pe ele.”(14:9) Căile noastre se concretizează în atitudinile noastre, pe de 
o parte, față de poftele trupului, față de lume și față de Tatăl Minciunii (Satan), iar pe 
de altă parte, față de poftele duhului, față de Casa lui Dumnezeu, condusă de Hristos 
și față de Cuvântul Domnului, are este Adevărul. Unii devin răzvrătiți și cad de pe 
cale pentru că:a)  se lasă înșelați de lume, de poftele trupului și de Satan, c) nu se 
depărtează de Cuvânt și de Hristos, c) caută mai înainte de toate Împărăția lui 
Dumnezeu și neprihănirea Lui, neglijând iubirea lumii. (1.Ioan 2:15-17) 

Fiecare răspuns bun face cinci puncte. Totalul se împarte cu opt. 
 
 
 
 

 

Test asupra cărții lui Ioel 
 

1. Ioel (Iehova este Dumnezeu) fuse fiul lui:a) Beeri, b) Amitai, c) Petuel. (1:1) 
2. El prezintă o imensă invazie de:a) broaște b) lăcuste, c) viespe. (1:2-4) 
3. Care este tonul următoarei apostrofe:„Treziți-vă, bețivilor, și plângeți! Văitați-vă toți 

cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură!” (1:5) Profetul aici atinge o coardă 
de:a) sarcasm, b) de compasiune, c) mângâiere.  
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4. Mustul a secat, undelemnul a sleit, recolta s-a nimicit, arborii de pe câmps s-au uscat. 
Ce se propune într-o asemenea situație? Folosirea:a) irigației, b) insecticidelor, c) 
postului. (1:13,14) 

5. Însuși Domnul lansează un apel poporului:„Întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu 
post, cu plânset și bocet! / Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul, 
Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și 
bogat în bunătate, și-i pare rău de relele pe care le trimite.” (2:12,13) Ce sentiment îl 
caracterizează pe Evreul care-și sfâșie hainele? A) Extazul, b) exasperarea, c) bucuria. 
(2 Cronici 34:19-21) 

6. În urma mijlocirii preoților, mânia Domnului s-a calmat. Urma ca Domnul să-și 
trimită ploaia timpurie și ploaia târzie ca de obicei. Ariile se vor umple cu grâne și 
teascurile cu must și cu ulei. Vorbind spiritual, constatăm că ploaia timpurie a avut 
loc în ziua Cincizecimii. Am putea avea parte și de o ploaie târzie? A) Da, b) nu, c) 
nu știu. (Fapte 2:16,17) 

7. O promisiune divină de neuitat:„După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură; 
fiii și fiicele voastre vor prooroci , bătrânii voștri vor visa visuri, și tinerii voștri vor 
avea vedenii.” (2:28) Apostolul Petru s-a referit la această făgăduință în discursul său 
din ziua Cincizecimii? A) Da, b) nu, c) nu știu. (Fapte 2:14-20) 

8. După Ioel, Domnul când va intra la judecată cu națiunile, în valea lui Iosafat? A) 
Când Domul va fi adus înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda, b) când va fi fost 
reclădit templul din Ierusalim, c) cînd va fi apărut omul nelegiuirii. (3:1,2) 

9. În ziua în care Domnu va judeca pe dușmanii poporului său :a) soarele va străluci ca 
șapte sori, b) munții se vor răsturna, c) soarele și luna se vor întuneca. (3:15) 

10. „Un izvor va ieși deasemenea din Casa Domnului, și va uda valea Sitim.”(3:18) Care 
dintre profeți mai face mențiune despre acest izvor? A) Daniel, b) Ieremia, c) 
Ezechiel. (Ezechiel 47:1) 

Fiecare răspuns bun valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu cinci. 
 
 

Test asupa cărții lui Amos 
 

1. Amos (Purtător de Sarcini) se pretinde un păstor din Tecoa, care a avut vedenii în 
vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, împăratul lui Israel 
cu:a) patru, b) trei, c) doi/ ani înaintea cutremurului de pământ. (1:1) 

2. Prima sa profeție se îndreaptă împotriva :a) Tirului, b) Siriei, c) Edomului,/ din 
pricina a patru nelegiuiri. (1:3-5) 

3.  Ce vină avea Edomul? A) El și-a înnăbușit mila față de fratele său, b) își mărea 
necontenit numărul captivilor, c) a jefuit Galaadul. (1:11) 

4. Domnul va trimite în Iuda un foc care va nistui palatele Ierusalimului, pentru că:a) 
Iudeii:a) au devastat Moabul, b) au ascultat întocmai de Lege, c) au disprețuit Legea. 
(2:4) 

5. Domnul reproșează poporului niște atitudini uimitoare:”Am ridicat prooroci dintre fiii 
voșrti, și nazirei dintre tinerii voștri . Nu este așa, copii ai lui Israel?-zice Domnul. Iar 
voi ați dat nazireilor să bea vin, și proorocilor le-ați porunciți:„Nu proorociți!” 
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(2:11,12) Cum se poate califica această atitudine? Ea se poate califica drept:a) 
docilitate, b) indocilitate, c) rebeliune.  

6. Nenorocirile care se abat peste o cetate oarecare vin :a) de la Domnul, b) de la Satan, 
c) de la natură și de la oameni. (3:6) 

7. Mai înainte ca să se întâmple ceva, Domnul o semnalează prin prooroci? A) Da, b) 
nu, c) nu știu. (3:7) 

8. Ce scop urmărește Domul atunci, când trimite foametea în cetate? El urmărește să:a) 
pedepsească pe cei păcătoși, b) incline inimile către El, c) să chinuiască pe oameni. 
(4:6) 

9. De ce Domnul trimite sabia în anumite regiuni? Ca :a) să nimicească pe vrăjmașii săi,  
b) să pună pe gânduri pe atei, c) oamenii să se întoarcă la El. (4:10) 

10. Următorul îndemn are în vedere pe toți oamenii:„Pregătește-te să întâlnești pe 
Dumnezeul tău, Israele!” Cine dintre noi este gata? Acela care:a) umblă regulat la 
serviciile divine, b) a crezut și s-a botezat, c) este fără prihană, fără vină și în pace. (2. 
Petru 3:14)  

11. Un principiu divin de seamă:„Căutați binele și nu răul, ca să trăiți, și ca astfel, 
Domnul, Dumnezeul Oștirilor, să fie cu voi, cum spuneți voi!” (5:14) Cu ce condiție 
Domnul este cu noi? Cu condiția să:a) citim Biblia, b) să facem răul, c) să căutăm să 
facem binele cerut de Cuvânt.  

12. Amos zugrăvește sugestiv Ziua Domnului:„ Ce așteptați voi de la Ziua Domnului? Ea 
va fi întunric și nu lumină. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, dar pe care 
întâlnește un urs, și care, când ajunge acasă, își reazimă mâna pe zid, și-l mușcă un 
șarpe.”(5:18,19) Pentru acea zi, Dumnul pregătește adeversarilor săi:a) o cursă, b) 
două curse, c) mai multe curse. 

13. În pustie, printre idolii poporului Israel era și o oarecare stea? A) Da, b) nu, c) nu știu. 
(5:25-27) 

14. Lipsa de grijă a acelora care nu-și văd  chipul, din când în când, în oglinda 
Scripturilor este recomandată de profet? A) Da, b) nu, c) nu știu. (6:1) 

15. Este posibil ca Domnul să se răzgândească și să nu mai înfăptuiască ceea ce 
prevăzuse față de un popor? A) Da, b) nu , c) nu știu. (7:1-3) 

16. Dacă o persoană cu autoritate interzice unui pofet să profețească în general, iar acest 
profet îi rosteșe pe loc o prefeție personală, cel cu autoritate va avea de suferit? A) 
Da, b) nu, c) nu știu. (7:10-17) 

17. Oare Domnul va trimite pe viitor foamea și setea după auzirea Cuvîntul Lui? A) Da, 
b) nu, c) nu știu. (8:11) 

18. Oare Domnul poate porunci unui șarpe să muște un om ascuns în fundul apei? A) Da, 
b) nu, c) nu știu. (9:1-3) 

19. O făgăduință relativă la înălțarea cortului lui David:„Învremea ceea, voi ridica din 
căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile, și-l voi 
zidi iarăși cum era odinoară, ca să stăpânească rămășița Edomului și toate neamurile 
peste care a fost chemat Numele meu, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri.” 
(9:11,12)  Chiar toate neamurile vor veni în cortul lui David ca să-l proslăvească pe 
Domnul? A) Da. b) nu, c) nu știu. (Isaia 52:10) 

20. Cine s-a folosit de aceste versete la un sfat al Bisericii? A) Petru, b) Iacov, c) 
Barnaba. (Fapte 15:13-20) 

Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu zece. 
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Test asupra cărții lui Obadia 
 

1. Numele profetului poate fi tălmăcit ca „Slujitorul lui Iehova”. Profeția lui Obadia se 
îndreaptă împotriva lui:a) Tir, b) Amon, c) Edom. (1:1) 

2. Domnul avea intenția :a) să-l înzestreze cu o mare fală pe Edom , b) să-l facă pe 
Edom mic și disprețuit, c) să-l îmbogățească pe Edom. (1:2) 

3. Ce anume a dus în rătăcire pe fratele lui Israel? A) Mândria inimii sale, b) smerenia 
inimii sale, c) strălucirea acestei lumi. (1:3) 

4. Pentru a se pune la adăpost de prădători, Edom și-a făcut locuința în crăpăturile 
stâncilor. Supărat pe acest popor, Domnul îl amenință:„Chiar dacă ai locui tot atât de 
sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de 
acolo, zice Domnul.” (14) Această exprimare condițională este propie pentru 
reliefarea:a) compasiunii, b) simpatiei, c) adversității.  

5. Ce categorie de oameni aveau să-l viziteze pe Edom? A) Comercianții, b) tâlharii de 
noapte, c) turiștii. (1:5) 

6. Cine intinseseră curse lui Edom? A)Prietenii, b) vrăjmașii, c) necunoscuții. (1:7) 
7. Domnul va face să dispară înțelepții din Edom și toți locuitorii Muntelui lui Esau:a) 

vor înregistra a mare izbândă, b) vor merge în surghiun, c) vor avea o înfrângere. 
(1:8,9) 

8. Esau va fi acoperit de rușine din pricina:a) compasiunii față fratele său, b) silniciei 
manifestate  față de fratele său, c) indiferenței față de fratele său. (1:10) 

9. Esau se bucura în ziua nenorocirii fratelui său? A) Da, b) nu, c) nu știu. (1:12) 
10. Și Obadia amintește de Ziua Domnului:„ Căci ziua Domnului este aproape pentru 

toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se v a face; faptele tale se vor întoarce asupra 
capului tău.” (1:15) În acea zi:a) Edomul, b) Israelul, c) toate popoarele/ vor suporta 
consecințele faptelor lor. 

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

 

Test asupa cărții lui Iona 
 

1. Iona (Porumbel), fiul lui Amitai, a primit sarcina să meargă la:a) Boțra, b) Gaza, c) 
Ninive/ și să strige împotriva acestei cetăți pentru că răutatea ei a ajuns până la 
Domnul. (1:1,2) 

2. Cum s-a raportat Iona la această misiune? A) S-a pornit pe loc ca să-și împlinească 
sarcina, b) a fugit la Tars, departe de fața Domnului c) nu i-a păsat de ea. (1:3) 

3. Profetul se sui într-o corabie ca să meargă la Tars. Domnul  stârni o furtună. Iona se 
coborâ în fundul corabiei și:a) adormi, b) se rugă, c) întonă un cântec. (1:5) 

4. Cârmaciul îl trezi și-i puse câteva întrebări despre identitatea lui. Apoi, s-a tras la sorți 
pentru a afla cine atrăsese pericolul furtunii. Sorțul căzuse pe Iona, care:a) se 
consideră inocent, b) care-și recunoscu vinovăția, c) tăcu din gură. (1:712) 
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5. Când Iona fuse aruncat în mare, furia apelor;a) crescu, b) se liniști, c) nu se schimbă 
de loc. (1:15,16) 

6. „Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona, și Iona a stat în pântecele peștelui 
:a) trei zile și trei nopți, b) două zile și două nopți, c) o zi ș o noapte. (1:17) 

7. Cine a făcut referire la această experiență a lui Iona? A) Apostolul Pavel, b) apostolul 
Petru, c) Domnul Isus. (Matei 12:40) 

8. În păntecele peștelui, Iona chemă în ajutor Numele Domnului într-o rugăciune:a) fără 
nădejde, b) plină de nădejde, c) plictisită. (2:3-7) 

9. Cine îndepărtează îndurarea Domnului de la sine? A) Idolatrii, b) ateii, c) ucigașii. 
(2:8) 

10. Iona se angajează să-și împlinească juruințele. (1:9) Cui se datorează faptul că cineva 
poate să-și împlinească juruințele? A) Caracterului celui ce face juruințe, b) 
anturajului în care se găsește acesta, c) alipirii de Domnului. (Iov 22:24-28) 

11. Peștele l-a vărsat pe Iona pe pământ uscat pentru că :a) era în agonie, b) a primit o 
poruncă de la Domnul, c) îl  dura capul. (2:10) 

12. Lui Iona i se încredințează un nou mandat.  Strigarea pe care trebuia s-o facă în 
Ninive i s-a încredințat:a) înainte de plecare, b) în timpul călătoriei, c) după ce a ajuns 
la destinație. (3:2-4) 

13. Pătrunzând în oraș cale de o zi, Iona începu să strige:„Încă :a) optzeci, b) șaizeci, c) 
patruzeci,/ de zile și Ninive va fi nimicită” (3:4) 

14. Oamenii din Ninive:a) îl luară la batjocură, b) vestiră un post de pocăință, c) îl 
amenințară cu moartea. (3:5) 

15. Regele  porunci ca toți locuitorii orașului să:a) să se întoarcă de la calea lor rea , b) să 
se înfunde în faptele de asuprire a semenului, c) să mânănce și să bea. (3:7,8) 

16. Regele asirian știa că Dumnezeu se poate căi de relele ce pregătise pentru oameni, 
dacă aceștia se întorc la El? A) Da, b) nu, c) nu știu. (3:9) 

17. Cum a reacționat Dumnezeu la căința și smerenia întregii cetăți a Ninivei? A) I-a 
nimicit cu foc și cu pucioasă, b) s-a răzgândit și a avut milă de ei, c) nu s-a sesizat de 
cele întămplate. (3:10) 

18. Iona știuse că Domnul este milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în 
bunătate, și se căiește de rău. După postul vestit și împlinit de Niniveni, Iona nu se 
mai putea aștepta la pierirea cetății, și:a) se irita împotriva Domnului, b) rămânea în 
liniște, c) dădea slavă lui Dumnezeu. (4:1-4) 

19. Iona ieși din oraș, își făcu un umbrar și aștepta să treacă cele 40 de zile. Dumnul făcu 
să crească un curcubete care acoperi cu umbra sa capul lui Iona. Acest eveniment:a) l-
a bucurat pe Iona, b) îl supără, c) trecu neobservat. (4:5,6) 

20. A doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme, care a înțepat 
cucubetele, și acesta s-a uscat. Iona a căzut în exasperare. Dacă creatura de Iona a 
avut milă de un curcubete pe care nu l-a cultivat el, și Creatorul trebuia să aibă milă 
de cei:a)140.000, b) 130.000, c) 120.000/ de locuitori ai Ninivei. (4:10,11) 

Fiecare răspuns bun valorează cinci puncte. Toalul se împarte cu zece. 
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Test asupa cărții lui Mica 

 
 
1. Mica (Cine este ca Iehova?) din Moroșet a profețit pe vremea lui Iotam, Ahaz, 

Ezechia despre:a) Moab, b) Amon c) Samaria și Ierusalim. (1:1) 
2. Când Domnul iese din locuința Lui, se coboară și umblă pe înălțimile pământului, sub 

El munții:a) fumegă, b) se  topesc, c) se îngheață. (1:3,4) 
3. Și aceasta din cauza nelegiuirii casei lui Iacov. Înălțimile și chipurile cioplite îl mânie 

pe Dumnezeu. Iată de ce, El  are să:a) sfarâme chipurile cioplite, b) să le înmulțească, 
c) să le înlocuiască cu icoane. (1:7) 

4. Mica a proorocit oare plecarea în surghiun a tinerei generații? A) Da, b) nu c) nu știu 
(1:16) 

5. Cuvintele Domnului sunt prielnice pentru cei ce:a) umblă în nelegiuire, b) umblă în 
neprihănire, c) îl disprețuiesc. (2:7) 

6. Care este pricina durerilor după Mica? Durerile vin din pricina:a) spurcăciunii, b) 
bolilor, c) loviturilor. (2:10) 

7. De ce Domnul își întoarce uneori fața de la cei ce-l cheamă în strămtorarea lor? 
Pentru că ei îl cheamă:a) numai din vârful buzelor, b) dintr-o pornire a tradiției 
religioase, c) după ce au săvârit fapte rele. (3:4) 

8. Mica era plin de Duhul Domnului pentru:a) a-l consola pe Iacov de necazurile sale, b) 
a-i face cunoscut lui Iacov nelegiuirile sale, c) a-l amăgi pe Iacov. (3:8) 

9. Când Domnul este în mijlocul nostru, putem prooroci pentru bani și putem judeca 
pentru daruri, și putem învăța poporul pentru plată? A) Da, b) nu, c) nu știu. (3:11) 

10. În vremurile din urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, 
și popoarele vor veni grămadă la el. Acolo ele vor învăța:a) să facă război, b) să 
trăiască în pace, c) să jefuiască pe alții. (4:1-4) 

11. Mica a profețit oare robia babioniană și izbăvirea din această robie? A) Da, b) nu, c) 
nu știu. (4:10) 

12. Le ce se referă următoarea profeție:„Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic 
între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși Cel ce va stăpâni 
peste Israel  și a cărui obârșie se suie pănă în vremuri străvechi, până în zilele 
veșniciei”?(5:2;) La nașterea :a) lui Isus Hristos, b) Sfintei Marii, b) lui Ioan 
Botezătorul. (Matei 2:3-6) 

13. A știut Mica taina că Cel născut la Betleem va fi proslăvit până la marginile 
pământului? A) Da, b) nu , c) nu știu. (5:4) 

14. Ce rost are rămășița lui Iacov în mijlocul multor popoare? Acela de a aduce:a) 
zizanie, b) binecuvântre, c) blestem. (5:7) 

15. În concepția lui Mica, vrăjitoria și idolatria:a) merg mână-n mână, b) n-au nicio 
legătuă, c) se exlud reciproc. (5:12,13) 

16. O exigență divină de reținut:„Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul 
de la tine, decât să faci dreptate, să iubești:a) asuprirea, b)răzbunarea, c)  mila, /și să 
umblii smerit cu Dumnezeul tău?” (6:8) 
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17. Mica atrage atenția asupra denaturării relațiilor prietenești și familiale:„Nu crede pe 
un prieten, ne te încrede în ruda ta cea mai de aproape; păzește-ți ușa gurii de cea care 
îți stă în brațe! Căci fiul batjocorește pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ale, nora 
împotriva soacrei sale; vrăjmașii omului sunt cei din casa sa.”(7:4,5) Cine a mai atins 
această coardă în redarea relațiilor familiale? A) Ioan Botezătorul, b) Isus din 
Nazaret, c) apostolul Petu. (Matei 10:21) 

18. Domnul va rezolva oare problema păcatelor lui Israel? A) Da, b) nu, c) nu 
știu.(7:18,19) 

Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu nouă. 
 
 
 
 
 

Test asupra cărții lui Naum 
 

1. Naum (Bogat în Mângâiere) din Elcoș a proorocit despre:a) Babilon, b) Damasc, c) 
Ninive. (1:1) 

2. Domnul est un Dumnezeu gelos care se răzbună pe vrăjmații Lui? A) Da, b) nu, c) nu 
știu. (1:2) 

3. Domnul este,în același timp, bun și un loc de scăpre pentru cei ce:a) se încred în El, 
b) nu-l cunosc, c) îl iau în batjocură. (1:7) 

4. Nu încapă nicio îndoială că din Ninive ieși cel ce urzea rele împotriva Domnului. 
(1:11) De aceea, comunitatea Niniviților va fi mistuită ca paiul uscat. Dumnezeu le 
pregătește mormântul pentru că au fost găsiți:a) grei, b) ușori, c) căldicei. (1:14) 

5. Naum vede carele duruind pe ulițe, și nepustindu-se unele peste altele. Vitejii 
împăratului Ninivei aleargă spre ziduri și se pregătesc de apărare. Dar porțile de la 
râuri se deschid și palatul:a) stă neclintit, b) se clatină, c) se prăbușește. (2:4-6) 

6. Cu ce era comparabilă cândva Ninive? A) Cu un iaz plin cu apă, b) cu o grădină 
înflorită, c) o stâncă semeață. (2:8) 

7. Sub efectul jafului, inimile sunt abătute, genunchii tremură, fețele se îngălbenesc. 
Aceste aspecte redaua starea sufletească :a) a cuceritorilor, b) a învinșilor, c) a unui 
observator neutru. (2:9,10) 

8. Domnul își dă pe față ostilitatea față de Ninive:„Iată că am necaz pe tine, zice 
Domnul Oștirilor; în fum îți voi preface carele de război, sabia va mistui pe puii tăi de 
lei, îți voi nimici prada din țară, și nu se va mai auzi glasul solilor tăi.” (2:13) Leu era 
emblema cetății:a) Damasc, b) Ninie, c) Tafnes. (2:11) 

9. Ninve era plină de minciună și de prostituție. Ea s-a do vedit a fi o:a) vrăjitoare, b) 
spiritistă, c) magiciană/  iscusită. (3:4,5) 

10. Iată și concluzia finală:„Rana ta nu se alină prin nimic, rana ta este fără leac! Toți cei 
ce vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins 
răutatea ta?” (3:19)  Ninive se prăbușește :a) trezind regretul general,b) trezind 
satisfacția generală, c) într-o atmosferă de nepăsare. 

Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul de puncte se împarte cu cinci. 
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Test asupra cărții lui Habacuc 
 

1. Chiar de la început, profetul Habacuc ( Îmbrățișare, „Eu mă alipesc”) adresează 
Domnului o întrebare despre existența:a) morții, b) bolii, c) nedreptății. (1:3) 

2. Profetul se plânge atfel:„De aceea legea este fără putere, și dreptatea nu se vede, căci 
cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți:a) hazardate, b) nedrepte, 
c) drepte. (1:4) 

3. Habacuc prezice ascensiunea Haldeilor, popor turbat și iute, care străbate intinderi 
mari de țări, ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. Acest popore vine 
numai ca să:a) jefuiască, b) ucidă, c) umilească/ pe alții. (1:9) 

4. Acest popor  deveni vinovat în momntul în care:a) se năpusti ca un vultur asupra 
prăzii sale, b) își împuse propriile legi altor popoare, c) își considera propria putere 
drept dumnezeu. (1:11) 

5. Domnul  stabilit acest popor războinic ca :a) să-l poată pedepsi după faptele sale, b) 
să-i judece pe alții prin el, c) să-i aducă pe alții la pocăință. (1:12) 

6. Hadeii aveau cultul armelor ca mijloace de rai? A) Da, b) nu, c) nu știu. (1:15-17) 
7. Habacuc stătu pe turn și veghea ca să audă cuvintele Domnului. El aflase că sufletul 

îngâmfat este:a) drept, b) întinat, c) curat. (2:4) 
8. De la Habacuc se trage sentința următoare:„cel neprihănit va trăi prin credința lui”. 

(2:4) Aceasta înseamnă că:a) credința n-are efect asupra comportării omului, b) 
pierzându-și credința, omul nu mai poate trăi în neprihănire, c) putem fi neprihăniți 
fără să ne lăsăm conduși de credința în Dumnezeu. (Efeseni 2:8) 

9. Care dintre apostoli a vehiculat această sentință a lui Habacuc? A) Pavel, b) Petru, c) 
Ioan. (Romani 1:17) 

10. Este vreo asemănare între un îngâmfat și un om beat? A) Da, b)nu, c) nu știu. (2:5) 
11. Pot unii să-și îmbete semenii ca să le vadă goliciunea? A) Da, b) nu, c) nu știu. (2:15) 
12. Habauc formulează enunțul următor:„popoarele se ostenesc pentru foc, și neamuile se 

trudesc degeaba”. (2:13) El a pornit de la ideea că:a) pământul va fi mistuit de un foc 
ceresc, b) războiele nimicesc construcțiile omenești, c) se pot produce incendii din 
neveghere. (2. Petru 3:10) 

13. O imagine turnată:a) semnalează calea adevărului, b) învață calea minciunii, c) 
stârnește credință. (2:18; Evrei 11:1) 

14. Slava Domnului este ca strălucirea soarelui, din mâna lui pornesc raze. (3:4)  Tăria sa 
este ascunsă:a) în mână. c) în raze, c) Duh. (Zaharia 4:6) 

15. În mânia sa, Domnul:a) va zdrobi neamurile, b) izbăvește poporul său, c) sfărâmă 
pământul. (3:12) 

16. Profetul se așteaptă la mari încerări. El așteaptă în liniște ziua strâmtorării, când 
asupritorul se va apropia de poporul său.  El așteaptă seceta și foametea. În 
circumstanțele cele mai nefavrabile, el dorește să se bucure de Domnul, tăria lui, care 
îl face să meargă, ca cerbul, pe înălțimile pregătite pentru el. Această atitudine de a se 
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bucra în Domnul în ciuda tuturor adversităților vieții terestre denotă o credință:a) care 
învinge lumea, b) care se lasă invinsă de lume, c) formală. (3:16-18; 1.Ioan 5:4) 

Fiecare răspus bun valorează cinci pucte. Totalul se împarte cu opt. 
 
 
 
 
 

Test asupra cărții lui Țefania 
 

1. Țefania sau Sofonie (Adăpostit de Iehova), fiul lui:a) Ioțadac, b) Berechia, c) Cuși/ a 
proorocit în vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. (1:1) 

2. Proorocul anunță nimicirea oamenilor, a animalelor, a păsărilor și a peștilor din 
pricina:a) silniciei, b) idolatriei, c) curviei/ de care s-au făcut vinovați locuitorii 
Ierusalimului și ai Iudeii. (1:3-6) 

3. A-l întreba pe Domnul prin proorocii Lui este un mod de a-l căuta? A) Da, b) nu, c) 
nu știu. (1:6) 

4. Să considerăm versetul următor:„ Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu! Căci ziua 
Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa, și-a sfințit oaspeții.”(1:7) În 
ziua aceea, Domnul are în plan:a) să dea un ospăț, b) să împarte pedepse, c) să țină un 
discurs. (1:8-10) 

5. Cei ce sar peste prag din pură superstiție sunt vinovați și demni de pedeapsă înaintea 
Domnului? A) Da, b) nu, c) nu știu. (1:9) 

6. Domnul amenință pe cei ce se odihnesc pe drojdiile lor, și pe cei ce zic în inim lor că 
Domnul nu face nici bine nici rău. (1:12) În prima categorie se numără cei ce nu se 
purifică cu prilejul încercărilor, ci se înglodează mai mult în păcat, iar în a doua :a) 
religioșii căldicei, b) ateii strecurați în adunări,c) temătorii de Dumnezeu.   

7. Cine implinesc poruncile Domnului? A) Îngâmfații, b) cărturarii, c) cei smeriți. (2:3) 
8. Ce valoare are la Israeliți exclamația:„Viu este Domnul!”? Valoarea:a) unui adevăr 

biblic, b) unei juruințe, c) unui loc comun. ( 2:9; 2.Cronici 18:13) 
9. Domnul va nimici pe toți dumnezeii pământului? A) Da, b) nu, c) nu știu. (2:11) 
10. Ierusalimul era o cetate plină de asupritori, care n-ascultau nicio voce și nu țineau 

seama de nicio mustrare. Căpeteniile ei erau ca niște lei și judecătorii ei ca niște lupi. 
Cât despre preoți, ei:a) cinsteau legea, b) călcau legea, c) se sfințeau. (3:1-4) 

11. Cine este neleguit:a) știe de rușine, b) nu știe de rușine, c) are capacitate empatică. 
(3:5) 

12. Dacă un popor ia seama la pedepsele venite de la Domnul:a) nu va fi nimicit, b) va fi 
nimicit, c) nu va avea parte de îndurare. (3:7) 

13. Iată o promisiune foarte importantă:„Voi lăsa în mijlocul tău un popor  smerit și mic, 
care se va încrede în Numele Domnului.” (3:12) Cine se poate încrede din toată inima 
În Numele Domnului? A) Cel mândru, b) cel smerit, c) cel instruit.  

14. Domnul va aduce înapoi pe prinșii de război sub ochii fraților lor? A) Da, b) nu c) nu 
știu. (3:10) 

Fiecare răspuns corect valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu șapte. 
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Test asupra cărții lui Hagai 

 
1. În al doilea an al împăratului:a) Cirus, b) Artaxerxe, c) Dariu/ cuvântul Domnului a 

fost adresat prin Hagai (Sărbătoritul) lui Zorobabel, fiul lui Șealtiel și lui Iosua, fiul 
lui Ioțadac, marele preot. (1:1) 

2. Domnul îl lipsise pe popor de satisfacțiile privitoare la alimentație, îmbrăcăminte, 
căștigul de bani din pricina:a) egoismului lor înnăscut, b) nepăsării lor naturale, c) 
neglijenței față de casa Domnului. (1:6-9) 

3. Casa Domnului zîcând în ruină, fiecare fuse plin de râvnă pentru casa sa.  De aceea, 
cerul:a) nu le-a dat apă, b) le-a dat ploi, c) le-a fost favorabil. (1:10) 

4. Domnul le adresează, prin Hagai, următorul îndemn:„ Suiți-vă pe munte, aduceți 
lemne, și zidiți Casa! Eu mă voi bucura de lucrul acesta, și voi fi proslăvit, zice 
Domnul.” (1:8) Din unghiul de de vedere al acestui verset, este bine să:a) lăsăm pe 
Domnul să muncească sigur pentru Casa sa, b) împlinim sarcini în folosul Casei 
Domnului, c) stăm fără griji în casa Domnului. (1.Cor.3:9) 

5. Zorobabel, Iosua și mulți alții s-au apucat de treabă, pentru că Domnul le-a trezit:a) 
sufletul, b) duhul, c) inteligența. (1:14) 

6. Oricine dorește să realizze un lucru oarecare în slujba Domnului trebuie să:a) se se 
fortifice, b) se clatine, c) dormiteze sleit de putere. (2:4) 

7. În ce fel trebuie să ne întărim? A) În capacitățile proprii, b) în puterea lui Dumnezeu, 
c) în ajutorul fraților de credință. (Efeseni 6:10) 

8. Cine se poate întării în Domnul? Cine se consideră:a) merituos în sine, b) slab în 
sine,c) instruit în științe. (2,Cor. 12:9) 

9. Cel care intră în legământ cu Domnul :a) este separat de Duhul Domnului, b) se află 
în legătură cu Duhul, c) este lipsit de apărare. (2:5) 

10. Domnul a promis să asigure pace:a) în Ierusalim ,b) în Iuda c) în Casa Lui. (2:7-9) 
11. Dacă cineva spurcat de atingerea unui mort se atinge de carne, pâine, mâncare fiartă, 

aceste lucruri vor fi spurcate? A) Da, b) nu, c) nu știu. (2:13,14) 
12. Admiterea unor persoane spurcate în diferite cercuri de oameni:a) spurcă aceste 

cercuri, b) nu le spurcă, c) nu le strică comuniunea cu Dumnezeu. (2:14) 
13. Insuccesele în domeniul muncii:a) se datorează întâmplării, b) acuză lipsa de 

previziune, c) ne îndreaptă spre conversiune. (2:17) 
14. O făgăduință dată lui Zorobabel ne reține atenția:„În ziua aceea, zice Domnul 

Oștirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Șealtiel, robul meu, -zice Domnul- te voi lua și 
te voi păstra ca pe o pecete; căci Eu te-am ales, zice Domnul Oștirilor.”(2:23) Alesul 
Zorobabel figurează printre strămoșii lui Isus Hristos? A) Da, b) nu, c) nu știu. (Matei 
1:12) 

Fiecare răspuns bun valorează cinci puncte. Totalul se împarte cu șapte. 
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Test asupra cărții lui Zaharia 

 
1. În luna a opta a anului:a) al patrulea, b) al treilea, c) doilea/ al lui Dariu, Cuvăntul 

Domnului i s-a adresat lui Zaharia (Iehova și-a reamintit), fiul lui Berechia. (1:1) 
2. „Întoarceți-vă la mine, zice Domnul, și:a) Eu mă voi îndepărta de voi, b) mă voi 

întoarce și Eu la voi, c) nu-mi va mai păsa de voi. (1:3) 
3. Într-o viziune de noapte, Zaharia vede între mirți, la umbră, on om călare pe un cal 

roșu, și în urma lui niște cai roșii, murgi și albi. După parcurgerea pământului, acești 
cai raportează că pământul este:a) în pace, b) tulburat, c) frământat de griji. (1:8-11) 

4. Atunci îngerul a cerut Domnului să aibă milă și să-și înceteze mânia împotriva 
Ierusalimului, care ține de șaptezeci de ani. În răspunsul său Domnul și-a exprimat 
intenția de:a) lepăda Sionul, b) a se îndura de oraș, c) de a lăsa totul baltă. (1:14-17) 

5. Domnul avea să reteze coarnele care au risipit Iuda? A) Da, b) nu, c) nu știu. (1:21) 
6. Ingerul i-a descoperit lui Zaharia că Ierusalimul va fi un oraș deschis, suprapopulat, și 

Domnul va fi în jurul lui un zid de:a) foc, b) cărămizi, c) piatră. (2:4,5)  
7. Deoarece  Domnul va locui în mijlocul fiicei Sionului, multe națiuni :a) se vor 

depărta de ea, b) se vor alpi de ea, c) se vor îndoi de ea. (2:10,11) 
8. Într-o vedie i s-a apărut lui Zaharia marele preot Iosua și Satan care se ținea la dreapta 

sa pentru a-l osândi. Domnul zise lui Satan: a) „Domnul să te binecuvânteze, Satan! 
b) Domnul să te mustre, Satan!, c) Domnul să te lovească cu fulgerul său, Satan!” 
(3:1,2) 

9. Domnul îl anunță pe Zaharia de venirea slujitorului său, odrasla care va scoate păcatul 
din țară, într-o singură zi. (3:8,9) Aici Domnul se referă la:a) Maria, mama Domnului, 
c) Ioan Botezătorul, c) la Isus din Nazaret. (Luca 1:67-79) 

10. Profetul văzu un sfeșnic de aur, deasupra lui un vas de untdelemn, și pe el șapte 
candele cu șapte țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșncului. Lângă sfeșnic era 
la stânga și la dreapta câte un măslin. Această îmagine închipuie:a) Biserica Catolică, 
b) Templul lui Dumnezeu, c) confesiunea „Martorii lui Iehova”. (4:2-7) 

11. Casa lui Dumnezeu (Biserica lui Hristos) se realizează prin:a) putere, b) forță, c) 
Duhul lui Dumnezeu. (4:6) 

12. Un sul de carte zburător simbolizează blestemul care intră în casa aceluia care:a) jură 
strâmb, b) spune adevărul, c) vorbește ușuratic. (5:1-4) 

13. Sub ohii profetului a părut o efă, și în fundul ei o femeie așezată. Efa, simbolul 
nelegiuirii,  fost dusă pe aripi de cocostârc în țara:a) Havila, b) Uț, c) Șinear. (5:5-11) 

14. Cele patru care ieșite dintre munții de aramă desemnează cele patru:a) anotimpuri, b) 
evanhelii, c) vânturi. (6:1-5) 

15. Un om al cărui nume este Odrasla va odrăsl din locul lui și va zidi Templul 
Domnului, și va fi preot pe tronul său împărătesc. (6:11-13) Aici Zaharia anunță :a) 
un împărat, b) un preot mare, c) un preot mare și împărat. (Ps.110:1-7; Apoc. 3:21) 
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16. Domnul răspunde la chemarea acelora, care:a) sunt surzi la chemarea Lui, b) care îi 
acultă chemarea, c) nu veghează ca să disingă vocea Domnului. (7:11-13) 

17. Își va izbăvi Domnul poporul din țara de la răsărit și din țara de la asfințitul soarelui 
și-l va stringe la Ierusalim? A) Da, b) nu, c) nu știu. (8:7.8) 

18. O îndrumare pentru oamenii temători de Dumnezeu:„Fiecare să spună aproapelui său 
adevărul; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii; niciunul să nu se 
gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său, și a) nici să nu iubiți jurământul 
strâmb, b) și iubiți cleveteala, c) să disprețuiți mila”. (8:1,17) 

19. Despre cine proorocește aici Zaharia:„ Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de 
bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că împăratul tău vine la tine; El este neprihănt și 
biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe mânz, pe mânzul unei măgărițe.” ?(9:9) 
Despre:a) Ezechia, b) Iosia,c) Hristos. (Matei 21:1-11) 

20. Cum a fost estimată valoare pastorului lui Israel? La:a) patruzeci, b) treizeci, c) 
douăzeci/ de arginți. (11:12,13)  

21. Ce i se întâmplă pastorului de nimic care-și părăsește oile? A) Râmănă întreg și 
nevătămat, b) i se va usca brațul drepr și i se va stinge ochiul drept, c) se va bucura de 
cinste și onoare până la moarte. (11:17) 

22. Domnul va interveni cu brațul său minunat în favoarea poporului ales, în timpul 
înpresurării Ierusalimului cu ocazia bătăliei celei mari a neamurilor? A) Da, b) nu, c) 
nu știu. (12:1-4) 

23. Cu acest prilej harul Domnului va inunda pe Israeliți:„ Atuncea voi turna peste casa 
lui David și peste locuitorii Ierusalimului un Duh de îndurare și de rugăciune, și își 
vor întoarce privirile spre Mine, pe care l-au străpuns.”(12:10) Zaharie și aici vorbește 
în Numele Domnului Oștirilor. Pe cine l-au stăpuns? A) Pe Dumnezeu-Tatăl, b) pe 
Dumnezu-Fiul, c) pe Zaharia. (Ioan 19:33-35) 

24. Există vreo piedică pentru a se recunoaște Dumnezeirea lui Hristos prin prizma 
proorociei precedente? A) Da. b) nu, c) nu știu. (Romani 9:1-5) 

25. În Ziua Domnului, toate națiunile vor împresura Ierusalimul. Domul se va manifsta 
pentru a le sta împotrivă și pentru a-i lovi cu plăgi. El va veni cu sfinții săi și-și va 
pune piciorul pe Muntele Măslinilor. În acea zi:a) va fi o lumină puternică, b) va fi 
toropeală.c) spre seară va apărea lumina. (14:1-7) 

Fiecare răspuns corect face patru puncte. Totalul se împarte cu zece. 
 
 

 

Test asupra cărții lui Maleahi 

 
1. Numele „Maleahi” are semificația de ”Solul lui Iehova”. Domnul mărturisește că l-a 

iubit pe Iacov. Ce fel de sentimente avea El față de Esau? A) Îl iubea și pe el, b) îl 
tolera, c) îl ura. (1:1-3) 

2. Domnul a delimitat clar raportul corect dintre El și poporul ales:„Un fiu cinstește pe 
tatăl său, și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt Tată, unde este cinstea care mi se 
cuvine? Dacă sunt Stăpân unde este teama de Mine? Cum ar trebui deci să ne 
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apropiem de El? A) Ca niște fii, b) ca niște slujitori, c) ca niște fii și slujitori totodată. 
(1:6) 

3. Cel care primește pe Hristos ca Mântuitor, dar nu-l primește ca Domn, nu vrea :a) să-i 
slujească, b) să-l adore, c) să-i cânte. (Matei 28:20) 

4. Acela care jertfește pe altarul Domnului un animal orb sau infirm, :a) cinstește masa 
Domnului, b) o disprețuiește, c) este neserios. (1:7,8) 

5. Levitul care umblă în pace și neprihănire cu Domnul;a) rătăcește pe mulți semeni de 
ai lui, b) abate pe mulți de la rău, c) nu se interesează de alții. (2:6) 

6. Învătăturile Domnului :a) împiedică rătăcirile conjugale, b) duc la necredincioșie 
conugală, c) genereză comportamente ușuratice. (2:15) 

7. Iată un avertisment solemn:„Luați seama dar în mintea voastră, și niciunul să nu fie 
necredincios nevestei din tinerețea lui!/ Căci Eu urăsc despărțirea, zice Domnul, 
Dumnezeul lui Israel.”(2:15) Cei care se despart de nevestele lor se tem oare de 
Domnul? A) Da, b) nu, c) nu știu. 

8. Iată o profeție cu implicații asupra începerii perioadei Harului:„ Iată, voi trimite pe 
solul meu; el va pregăti calea înaintea mea. Și deodată, va intra în Templul său 
Domnul pe care-l căutați: Solul legământului pe care-l doriți; iată că vine, zice 
Domnul Oștirilor.” (3:1)  Această profeție s-a împlinit deja? A) Da, b) nu, c) nu știu. 
(Matei 11:7-12) 

9. De ce fiii lui Iacov n-au fost și nici nu vor fi nimiciți? Deoarece:a) Domnul nu se 
schimbă, b) Domnul se schimbă, c) ei se feresc de idolatrie. (3:6) 

10. Blestemul îi urmărește pe cei ce:a) dau zeciuială, b) nu dau zeciuială, c) sunt 
milostivi. (3:7-10) 

11. O carte de aducere aminte este scris înaintea Domnului pentru cei ce se tem de El și-i 
cinstesc Numele. Ce atitudine va lua Domnul față de cei ce sunt înscriși în acea carte? 
Îi va primi ca:a) pe  niște vrăjmași, b) pe niște copi ai săi, c) îi va neglija. (3:16,17)  

12. Maleahi lasă să se întrevadă Ziua Domnului: Căci iată, vine ziua care va arde ca un 
cuptor! Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea; ziua care vine îi va arde zice 
Domnul Oștirilor, și nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură. Dar pentru voi, care vă 
temeți de Numele meu, va răsări soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi sub aripile 
Lui” (4:1,2) Cine este soarele neprihnirii care va răsări în Ziua Domnului? A) 
Fecioara Maria, b) Isus-Hristos, c) Servitorul credincios de la Turnul de Veghere din 
Brooklin. ( Luca 1:67-79) 

Fiecare răspuns corect valorează cinci pucte. Totalul se împarte cu șase. 
 
Cu cartea lui Maleahi se termină Vechiul Testament.        
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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. 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 convertgente. 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, 
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convingerile și atitudinile astfel adunate pot declanșa proteste interioare, 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 răspnsuri, dintre care numai unul este corect, 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 idee 
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  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 pedicatori 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 quadritate, 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, nici în vremurile 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 principii noi, fără bază scripturală. Acceptarea acestori modificări ne 
poate costa mântuirea. 
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 rătăcirii poate veni chiar și de la predicatorii propriei noastre 
confesiuni. Acest pericol poate fi evitat și prin rezolvarea chestionarelor din cele două 
culegeri de teste amintite mai sus. 
 
Luduș, 6 iulie 2011                                                                   Székely Carol                             
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