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NEEMIA 
 

1. Specificați statutul (poziția) următoarelor persoane prezente pe paginile cărții Neemia. (2x2,5p) 
 ZOROBABEL __________________________________________________ (7.7; 12.1) 
 (dregătorul evreu cu care s-au întors iudeii din exil) 
 IZRAHIA_______________________________________________________ (12.42) 

(căpetenia cântăreților) 
 
2. În capitolul al doilea al cărții scriitorul surprinde într-o singură expresie motivul pentru care Neemia a 
fost dispus să se sacrifice atât de mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. Care este această expresie? (2.10) 
(5p) 

a. „venea un om să caute binele poporului lui Dumnezeu”; 
b. „venea un om să caute binele cetății Ierusalimului”; 
c. „venea un om să se pună la îndemâna lui Dumnezeu”. 

 
3. Ce făceau dregătorii care au fost înaitea lui Neemia? (5:7-15) (5p) 

a) împovărau poporul;  
b) împrumutau cu camătă;  
c) vindeau pe iudei ca robi. 
 

4. În ce mod au hotărât cei din generația respectivă să fie alături de Casa lui Dumnezeu, potrivit 
autorului cărții Neemia? (10.35-39) (5p) 

a. prin a-și aduce la Casa Domnului cele dintâi roade; 
b. prin a-și aduce zeciuielile la Casa Domnului; 
c. prin a veni în fiecare an la sărbătorile Domnului. 

 
5.  Care este titlul pentru Dumnezeu, din cartea Neemia, care apare de patru ori și care face referire la 
faptul că El este suveran peste tot, iar lucrarea Lui nu se limitează la o singură regiune sau la un singur 
popor? (5p) 
  ___________________________________ „Dumnezeul cerurilor” (1.4, 1.5, 2.4, 2.20) 
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6. Scrieți opt asemănări între Neemia, așa cum este el prezentat în carte, și Domnul Isus. (8x0,63p) 
 

a. __________________________________________________________ 
b. __________________________________________________________ 
c. __________________________________________________________ 
d. __________________________________________________________ 
e. __________________________________________________________ 
f. __________________________________________________________ 
g. __________________________________________________________ 
h. __________________________________________________________ 

 
Posibile răspunsuri: 

- Ambii au început lucrarea cu post și cu rugăciune (1.4) 
- Ambii au fost plini de compasiune pentru cei săraci (5.8)) 
- Ambii au fost reformatori. Neemia a instituit reforme sociale, economice și religioase, în 

timp ce Domnul Isus a instituit noul legământ (13.23-31) 
- Ambii au curățat Templul (13.8-9) 
- Ambii s-au confruntat cu opoziție și amenințări (2.19, 4.7) 
- Ambii s-au supus lui Dumnezeu (5.15) 
- Ambii iubeau poporul lui Dumnezeu (2.12) 
- Ambii au condamnat relele sociale (5.1-13) 
- Ambii au fost acuzați în mod fals (6.6-7) 
- Ambii au plâns pentru Ierusalim (1.4) 

 
7. Scrieți trei contexte diferite din cartea Neemia în care sunt amintite fetele poporului iudeu. (3x1,67p) 

a. ___________________________________________________ 
b. ___________________________________________________ 
c. ___________________________________________________ 

 
- construcția zidului - fetele lui Șalum care au lucrat și ele alături de ceilalți. (3.12) 
- îndemnul adresat poporului de a-și aduce aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat și de a 

lupta fără frică pentru frații, fiii, fetele, nevestele și casele lor. (4.14) 
- cererea poporului de a primi grâu, pentru că fiii și fetele lor erau mulți. (5.2) 
- plângerea poporului cu privire la faptul că fetele au fost supuse și ele la robie din cauza 

pierderilor posesiunilor. (5.5) 
- făgăduința pe care a făcut-o poporul de a nu da pe fetele lor ca neveste pentru cei din 

popoare străine. (10.30) 
- jurământul pe care Neemia i-a pus să-l facă atunci când i-a mustrat și i-a blestemat ca să 

nu-și dea fetele ca neveste pentru cei din ale popoare. (13.25) 
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Scrieți din memorie următoarele versete: 
 8. Neem. 4.20: „La sunetul trâmbiţei să vă strângeţi la noi, spre locul de unde o veţi auzi. Dumnezeul 
nostru va lupta pentru noi.” 
 9. Neem. 8.3: „Ezra a citit în carte de dimineaţă până la amiază, pe locul deschis dinaintea porţii 
apelor, în faţa bărbaţilor şi femeilor şi în faţa celor ce erau în stare s-o înţeleagă. Tot poporul a fost cu luare 
aminte la citirea cărţii Legii.” 

10. Neem. 9.33: „Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci Te-ai arătat credincios, iar noi am 
făcut rău.” 
 
 
 

IOAN 

 

11. În care dintre următoarele situații, Domnul Isus ar fi fost un mincinos ca și iudeii, potrivit spuselor 
Sale consemnate în capitolul 8 al Evangheliei lui Ioan? (8.55) (5p) 

a. dacă ar fi judecat oamenii după înfățișarea lor;  
b. dacă ar fi zis că nu-L cunoaște pe Tatăl. 
c. dacă ar fi tăgăduit dumnezeirea Tatălui. 

 
12. Cine este persoana care a zis cuvintele de mai jos? (5x1p)  

______Caiafa_______     „Voi nu știți nimic;...” (11.49) 
______orbul________      „Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii Lui!” (9.27)  
___Ioan Botezătorul__      „Cel ce vine din cer este mai presus de toți...” (3.31) 
______Petru________       „...Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu” (6.69) 
______Nicodim_____      „Legea noastră osândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce 

face?” (7.51) 
 
13. Care dintre următoarele cuvinte au fost rostite de Ioan Botezătorul în disputa cu privire la curățare, 
pe care au avut-o ucenicii lui cu un anumit iudeu? (3.22-36) (5p) 

a. „Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui; 
b. „Cine crede în Fiul are viața veșnică”; 
c. „După cum Tatăl are viața în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în Sine”. 

 
14. Explicați semnificația apariției următoarelor numere în prima secțiune a Evangheliei lui Ioan: (5x1p) 

__25__: stadii – distanța pe care au străbătut-o ucenicii vâslind (6.19) 
__46__: numărul de ani în care s-a zidit Templul (2.20) 
__50__: „N-ai nici cincizeci de ani”, I-au zis iudeii, „și ai văzut pe Avraam.” (8.57). 
__200_: de lei ar fi fost puțini pentru a cumpăra pâinile necesare hrănirii mulțimilor. (6.7) 
__300_: de lei ar fi costat, potrivit lui Iuda, mirul turnat pe capul Domnului Isus. (12.5) 

 
15. Cine a/au fost persoana/persoanele care a/au spus cuvintele de mai jos? (4x1.25p)  

_____un aprod______      „Așa răspunzi marelui preot?” (18.22) 
___Domnul Isus_____      „Pe cine căutați?” (18.4) 
______Petru________      „Doamne, unde Te duci?” (13.36)  
____unii ucenici_____      „Nu știm ce vrea să spună”. (16.18) 
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16. Ce se întâmplă cu acei ucenici care aduc mult rod, potrivit cuvintelor Domnului Isus rostite în camera 
de sus? (15.8) (5p) 

a. Îl proslăvesc pe Tatăl; 
b. Rămân în dragostea Domnului Isus; 
c. Arată că sunt ucenicii Domnului Isus. 

 
17. Care erau motivele pentru care Tatăl îi iubea pe ucenici, potrivit spuselor Domnului Isus din camera 
de sus? (16.27) (5p) 

a. Deoarece ei L-au iubit pe Domnul Isus; 
b. Deoarece ei au lăsat totul și L-au urmat pe Domnul Isus; 
c. Deoarece ei au crezut că Domnul Isus a ieșit de la Dumnezeu. 

  
18. O temă foarte importantă în Evanghelia după Ioan este credința, temă la care se face referire de 60 de 
ori, iar expresia „Cine crede în Mine…” apare de mai multe ori. Marchează cu un X în lista de mai jos 
doar completarea corectă a acestei expresii conform Evangheliei după Ioan. (10x0,5p) 

 
Cine crede în Mine… 
_X__ nu va înseta niciodată. (6.35) 
____ orice va cere va primi și va avea lucrul cerut. 
_X__ are viaţa veşnică. (6.47) 
_X__ din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura (7.38) 
____ şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. 
_X__ chiar dacă ar fi murit, va trăi. (11.25) 
____ nu este judecat, dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al 

lui Dumnezeu. 
_X__ nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. (12.44) 
_X__ va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că 

Eu mă duc la Tatăl (14.12) 
____ are viaţa veşnică, dar cine nu crede nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. 

 
19. Scrie în ordinea în care apar în Evanghelia după Ioan cele șapte afirmații ale Domnului Isus care 
încep cu „Eu sunt…”. (7x0,71p) 

a. ___________________________________ 
b. ___________________________________ 
c. ___________________________________ 
d. ___________________________________ 
e. ___________________________________ 
f. ___________________________________ 
g. ___________________________________ 

 
a. „Eu sunt Pânea vieţii...” (6.35) 
b. „Eu sunt Lumina lumii;...” (8.12) 
c. „Isus le-a mai zis: «Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sunt Uşa oilor.»” (10.7) 
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d. „Eu sunt Păstorul cel bun...” (10.11) 
e. „Eu sunt Învierea şi Viaţa...” (11.25) 
f. „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa...” (14.6) 
g. „Eu sunt adevărata Viţă...” (15.1) 

 
20. Scrieți A în dreptul afirmațiilor adevărate și F în dreptul celor false. (5x1p) 

__A_  Ioan Botezătorul Îl prezintă pe Domnul Isus ca fiind Cel pe care el nu Îl cunoștea. (1.31) 
__A_  Domnul Isus afirmă despre faptul că Tatăl Îi va arăta lucrări mai mari pentru ca cei din generația 

Sa să se minuneze. (5.20)  
__F_  Cuvintele „...cine primește pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește,...” sunt 

consemnate în pasajul în care Domnul vobește despre venirea Duhului Sfânt. (13.20) 
__F_  Domnul Isus este prezentat o singură dată de către Evanghelistul Ioan spunând: „...iubesc pe 

Tatăl...”, în contextul în care se prezintă pe Sine ca fiind una cu Tatăl. (14.31)  
__A_  Fariseii au afirmat despre Domnul Isus că este un păcătos în discuția cu orbul din naștere care 

fusese vindecat. (9.24)                                                                    
 
21. Scrieți în ordine cronologică cele șapte minuni („semne”) făcute de Domnul Isus menționate de Ioan 
în evanghelia sa și locațiile unde au avut loc. (7x0,71p) 

a. ________________________________________________ 
b. ________________________________________________ 
c. ________________________________________________ 
d. ________________________________________________ 
e. ________________________________________________ 
f. ________________________________________________ 
g. ________________________________________________ 

 
a. Transformarea apei în vin, în Cana (2.1-11) 
b. Vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc, în Capernaum (4.46-54) 
c. Vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Betesda, în Ierusalim (5.1-18) 
d. Înmulțirea pâinilor și peștilor, lângă Marea Galileii (6.5-14) 
e. Mersul pe apa, Marea Galileii (6.16-21) 
f. Vindecarea unui orb, în Ierusalim (9.1-7) 
g. Învierea lui Lazăr, în Betania (11.1-45) 

 
Scrieți din memorie următoarele versete: 
 

22. Ioan 1.14: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am 
privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.” 

23. Ioan 4.23: „Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în 
duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” 

24. Ioan 14.27: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure 
inima, nici să nu se înspăimânte.” 

25. Ioan 15.16: „Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să 
aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” 
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1 TIMOTEI 

26. Care sunt lucrurile amintite de apostolul Pavel care dau naștere la certuri de vorbe? (1.4) (5p) 
a. Basmele; 
b. Înșirările de neamuri. 
c. Flecăriile lumii acesteia. 

 
27. Cu ce scop a căpătat Pavel îndurare, din partea lui Dumnezeu, conform afirmațiilor lui din capitolul 1 
al primei epistole către Timotei? (1.16) (5p) 

a. Pentru a deveni apostol al neamurilor; 
b. Pentru ca Isus Hristos să-Și arate în el toată îndelunga lui răbdare; 
c. Ca să fie o pildă pentru cei care urmează să creadă în Domnul Isus. 

 
28. În cuprinsul epistolei apostolul face referire la „nădejde”, de 5 ori. Menționați aceste uzanțe! (5x1p) 

_______________________________________________________ (1.1) 
 (Domnul Isus este nădejdea noastră) 
 _______________________________________________________ (3.15) 
 (Pavel avea nădejdea că îl va revedea în curând pe Timotei) 
 _______________________________________________________ (4.10) 

(Noi muncim și luptăm deoarece ne-am pus nădejdea în Dumnezeu) 
_______________________________________________________ (5.5) 

 (Adevărata văduvă și-a pus nădejdea în Dumnezeu) 
_______________________________________________________ (6.17) 

 (Bogații nu trebuie să-și pună nădejdea în bogății) 
 
29. Sclavii creștini care aveau stăpâni credincioși trebuiau: (6.2) (5p) 

a. Să le slujească mai bine; 
b. Să caute să se elibereze; 
c. Să nu-i disprețuiască pe stăpâni. 

 
30. Subliniați în lista de mai jos calitățile în care trebuie să persevereze („să stăruie”) copiii mamelor 
credincioase, potrivit spuselor apostolului Pavel apostolul Pavel din 1 Timotei 2.15? (10x0,5p) 
 dragostea, sfințenia, smerenia, credința, evlavia, adevărul, bunătatea, curăția, blândețea, răbdarea.  
 
31. Aranjați cuvintele din lista de mai jos, astfel încât să obțineți unul dintre versetele epistolei!   (5p) 
 ________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
binefacerile, ci, ce, și, tocmai, cei, preaiubiți, pe, Iar, credincioși, spune-le, fiindcă, au, sub, „frați”, și, 

ce, slujbei, oameni, stăpâni, bine, Învață, apăsat, nu-i, că, să, mai, să, sunt, bucură, cei, de, lor, credincioși, 
aceste, disprețuiască, și, sunt, le, cuvânt, se, lucruri, slujească 

 
Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască, sub cuvânt că sunt „fraţi”, ci să le slujească şi mai 

bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă pe oameni 
aceste lucruri şi spune-le apăsat. (6.2) 
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32. Apostolul Pavel, în prima epistolă către Timotei, acordă o deosebită atenție modului în care se 
apropie de Dumnezeu, prin rugăciune, bărbații și femeile din biserică. Ce condiții menționează el, în 
capitolul 2, ca fiind necesare? (10x0,5p) 
 
 BĂRBAȚII: 

a. _________________________________ mâini curate (2.8) 
b. _________________________________ fără mânie (2.8) 
c. _________________________________ fără îndoieli (3.8) 

 
FEMEILE: 

d. _________________________________ îmbrăcate în chip cuviincios (2.9) 
e. _________________________________ cu rușine și sfială (2.9) 
f. _________________________________ nu cu împletituri de păr (2.9) 
g. _________________________________ nu cu aur (2.9) 
h. _________________________________ nu cu mărgăritare (2.9) 
i. _________________________________ nu cu haine scumpe (2:9) 
j. _________________________________ cu fapte bune (2:10) 

 
 
Scrieți din memorie următoarele versete: 
 33. 1 Tim. 1.15: „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit 
în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu.” 
 34. 1 Tim. 2.5: „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: 
Omul Isus Hristos.” 

35. 1 Tim. 3.16: „Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit 
neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost 
înălţat în slavă.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


