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~NEEMIA~ 

1. Marchează cu X, în lista de mai jos, doar expresiile rostite de Neemia în rugăciunea sa 
din capitolul 1.  

_X_ Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale (1:7)  

___ ne-am îngâmfat și ne-am înțepenit grumazul  

___ am dat uitării minunile pe care le-ai făcut  

_X_ eu și casa tatălui meu am păcătuit (1:6)  

_X_ vor să se teamă de Numele Tău (1:11) 
 
2. În ce an al domniei împăratului Artaxerxe a aflat Neemia vestea despre evreii din 
Ierusalim? (2:1)  
a. în al șaptelea;  
b. în al douăzecilea;  
c. în al zecelea. 
 
3. Ce au făcut toate popoarele când au auzit că zidul cetății a fost ridicat? (6:16) 
a.s-au temut; 
b.s-au smerit foarte mult; 
c.au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia lui Dumnezeu. 
 
4. Cine erau cei ce constituiau audiența lui Ezra, în timp ce acesta citea cartea Legii? 
(8.2-3)  
a. bărbații din Iuda;  
b. femeile din Iuda;  
c. cei ce erau în stare să înțeleagă. 
 
 



5. Completează versetul din Neemia 1:5 
„Și am zis:„Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu, care ţii 
legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!” 
 
6. Scrie din memorie versetul din Neemia 8:10b 
„Nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.”  
 
7. Completează versetul din Neemia 9:8 
„Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta, ai făcut legământ cu el şi ai făgăduit că vei da 
seminţei lui ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, iebusiţilor şi ghirgasiţilor şi Ţi-ai 
ţinut cuvântul, căci eşti drept.” 
 
8. Care sunt meseriile (funcțiile) următoarelor persoane? Asociază, scriind în dreptul 
numelor din prima coloană litera potrivită din a doua coloană: 

_c__Asaf     a. argintar (3:31) 

_b__Eliașib                             b. mare preot (3:1) 

_a__Malchia     c. păzitorul pădurii împăratului (2:8) 

_f__Hanania     d. cărturar (8:1) 

_d__Ezra     e. păzitorul porții de răsărit 

      f. căpetenia cetățuii Ierusalimului (7:2) 
 
9. Aranjează în ordine următoarele evenimente după cum apar în cartea Neemia. Scrie 
în dreptul fiecărui eveniment numărul potrivit: 
 
_6__Prăznuirea Sărbătorii Corturilor (cap 8) 

_1__Rugăciunea lui Neemia (cap 1) 

_3__Dregerea zidurilor Ierusalimului (cap 3) 

_4__Plângerile poporului (cap 5) 

_2__Plecarea lui Neemia la Ierusalim (cap 2) 

_9__Așezarea dregătorilor templului (12:44:47) 

_5__Citirea Legii (cap 8) 

_7__Postul și mărturisirea păcatelor (cap 9) 

_10__Sfințirea Sabatului (13:15-22) 

_8__Sfințirea zidurilor (12:27-43) 



10. Scrie ce evenimente importante, consemnate în Neemia, au avut loc în perioadele 
menționate mai jos: 
a. Luna Chișleu: ___Neemia a primit de știre despre situația Ierusalimului (1:1-8)___ 

b. Luna Nisan: ___Neemia îi cere împăratului permisiunea de a merge la Ierusalim (2:1-10)_ 

c. Luna a 7-a, ziua 1: ___A fost citită cartea Legii lui Moise (8:1-2)___ 

d. Luna a 7-a, ziua 24: ___Copiii lui Israel au postit și și-au mărturisit păcatele. (9:1)___ 
 
 

~IOAN~ 
 
11. Completați: „Legea a fost dată prin Moise, dar ____________ au venit prin Isus 
Hristos.”? (1:17) 
a) harul și adevărul; 
b) dreptatea și neprihănirea;  
c) mântuirea și răscumpărarea. 
 
12. Completează afirmația de mai jos cu expresia potrivită. 
Domnul Isus le-a zis ucenicilor: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimes, 
__________ ” (4:34) 
a. „și să împlinesc lucrarea Lui”  
b. „și să împlinesc voia Lui”  
c. „și să împlinesc Cuvântul Lui” 
 
13. Domnul Isus a spus despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii”. Ce alte nume de acest fel Și-
a atribuit Domnul Isus în primele 12 capitole din Evanghelia după Ioan? 

Scrie pe spațiul de mai jos 4 dintre acestea: („Eu sunt….”) 

a. _____Pâinea vieții_______ 

b. _____Apa vie_________ 

c. _____Păstorul cel Bun________ 

d. ______Ușa oilor_________ 

e. ______Învierea și viața______ 

14. Ce strigau oamenii când a intrat Domnul Isus în Ierusalim? (12:13) 
a. „Osana în cerurile preînalte! Binecuvântat să fie Cel ce vine!” 
b. „Osana! Lăudat să fie Numele Domnului pe întreg pământul!” 
c. „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!  
 
 



15. Ordonează evenimentele de mai jos în ordinea în care s-au petrecut. Scrie în dreptul 
fiecărei litere numărul corespunzător:  

a._2__ Maria plânge lângă mormânt. (20:11) 

b._5__ Domnul Isus li se arată ucenicilor. (20:19) 

c._1__ Petru și Ioan aleargă la mormânt. (20:3) 

d._4__ Domnul Isus I se arată Mariei. (20:15-16) 

e._3__ Maria stă de vorbă cu îngerii. (20:12-13) 
 
16. Ce a găsit Simon Petru când a intrat în mormânt? Pune un X în dreptul afirmațiilor 
adevărate: 
a. ___ștergarul și fâșiile de pânză erau jos; 

b. _X__fâșiile de pânză erau jos; 

c. ___fâșiile de pânză erau făcute sul; (20:6) 

d. _X__ștergarul era pus într-un loc, singur; (20:7) 

e. _X__ștergarul era făcut sul. (20:7) 
 
17. Care au fost condițiile lui Toma pentru a crede că Domnul Isus a înviat? (20:25) 
a. să vadă semnul cuielor în mâinile Lui; 
b. să pună degetul în semnul cuielor; 
c. să pună mâna în coasta Lui. 
 
18. Scrie din memorie versetul din Ioan 3:16: 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” 

19. Scrie din memorie versetul din Ioan 3:21: 

„Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt 
făcute în Dumnezeu.” 

20. Scrie din memorie versetul din Ioan 14:2: 

„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu* Mă duc să vă 
pregătesc un loc.” 

21. Scrie din memorie versetul din Ioan 14:3: 

„Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce* şi vă voi lua cu Mine, ca** 
, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” 



22. Ce relații există între persoanele de mai jos? (Ex: Ioan- Iacov: __frați__) 

Iosif- Domnul Isus: ___tată-fiu___ (6:42) 

Maria-Marta:__surori__(11:1) 

Andrei- Simon Petru: __frați__ (1:40) 

Ana- Caiafa: __socru- ginere__(18:13) 

Zebedei- Iacov: __tată-fiu____(21:2) 

Malhu- marele preot: __rob-stăpân__(18:10) 

Simon Petru- Iona: __fiu- tată__ (21:15) 

Lazăr- Marta: __frați__(11:2) 

23. Scrie numele ucenicilor cărora le aparțin cuvintele de mai jos. Poți identifica 
afirmația Domnului Isus? De asemenea, unul dintre enunțuri este în plus; marchează-l 
cu X.  

__Andrei__ „Este aici un băiețel care are cinci pâini de orz și doi pești, dar ce sunt acestea la 
atâția?”(6:9) 

__Toma__ „Haidem să mergem și noi să murim cu El!” (11:16) 

__Iuda Iscarioteanul__: „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să se fi dat 
săracilor?”(12:5) 

__X__ „Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și 
face voia Lui, pe acela îl ascultă.” (9:31) 

__Filip__ „.....arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” (14:8) 

__Iuda__ „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 

__Domnul Isus__ „Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii 
săi.” (15:13) 

__Simon Petru__ „Doamne, de ce nu pot veni după Tine acum?” (13:37) 

24. Trece, în tabel, în coloana corespunzătoare, următoarele elemente geografice: 

Betsaida, Iordan, Galilea, Betesda, Salim, Măslinilor, Chedron, Siloamului, Samaria, Enon 

Localitate Munte Apă Scăldătoare 
Betsaida (1:44) 
Galilea (1:43) 
Salim (3:23) 
Samaria (4:4) 

Măslinilor (8:1) Iordan (1:28) 
Chedron (18:1) 
Enon (3:23) 
 

Siloamului (9:7) 
Betesda (5:2) 

 



25.  Completează rebusul răspunzând la întrebările de mai jos: 

1.Mâncarea pe care au mâncat-o evreii în pustie. (6:31) 

2. __ cârteau când Domnul Isus le-a spus că El este Pâinea care S-a coborât din cer. (6:41) 

3. Iuda, fiul lui ___ Iscarioteanul urma să-L vândă pe Domnul Isus.(6:71) 

4. __ a înălțat un șarpe în pustie. (3:14) 

5. Anotimpul în care se prăznuia Praznicul Înnoirii Templului. (10:22) 

6. __ a prorocit că Domnul Isus va muri pentru neam. (11:51) 

7. Domnul Isus le-a spus ucenicilor că vor fi dați afară din ___ (16:2) 

8. Iudeii l-au avertizat pe Pilat că dacă Îi va da drumul Domnului Isus înseamnă că nu este 
prieten cu ___. (19:12) 

7. 

S   

6. C A I A F A   

 N 

1. M A N A 
 

8. 

 

  G C 

 4. M O I S E 

 G 
 

Z  

5. I A R N A A 
 

3. 

  
 R S 

 

2. I U D E I I 

 L  M 

 
O 

N 
 

~1 TIMOTEI~ 

26. Care sunt lucrurile amintite de apostolul Pavel care dau naștere la certuri de vorbe? 
(1.4) 
 a. basmele; 
 b. flecăriile lumii acesteia;  
 c. înșirările de neamuri. 
 



27. Ce se spune despre Dumnezeu în ultimul capitol al epistolei? (6.15-16)  
a) că este singurul care are nemurirea;  
b) că este singurul Stăpânitor;  
c) că este singurul care poate să mântuiască. 
 
28. Ce trebuie să-i îndemne Timotei pe oamenii bogați? (6:18)  
a) să fie darnici;  
b) să facă bine și să fie bogați în fapte bune;  
c) să simtă împreună cu alții. 
 
29. Caută în careul de mai jos cuvintele potrivite și încercuiește-le pentru a completa 
corect versetul din 1 Timotei, 6:12: 
Direcțiile de citire a cuvintelor pot fi sus-jos, jos-sus, dreapta-stânga, stânga-dreapta, pe 
diagonală de sus în jos și pe diagonală de jos în sus.  
 

N U U F T M A R T O R I 

A X D P R I N D C A E N 

D T L A P U C A W M T A 

E A C O R T M Y V E U I 

J M A R E O I O B N Z N 

D E L A N G A Y A I A T 

I H T R I M I S G S V E 

I C R E D I N T E I A A 
 

„Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care 
ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.” 
 
30. Completează versetul din 1 Timotei 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.” 

31. Scrie din memorie versetul din 1 Timotei 6:6: 

„Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig.” 

32. Completează versetul din 1 Timotei 6:10: 

„Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit 
de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.” 

 I=Î, A=Ă/Â. S=Ș, T=Ț 



33. Adevărat sau fals? Scrie A în dreptul afirmațiilor adevărate și F în dreptul 
afirmațiilor false: 

_A__Femeia trebuie să învețe în tăcere, cu toată supunerea. (2:11) 

_A__Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să nu primească învinuiri împotriva unui   

           prezbiter decât din gura a doi sau trei martori. (5:19) 

_A_ Un bun slujitor al lui Hristos este cel care se hrănește cu cuvintele credinței și ale bunei 
învățături. (4:6)  

_A__Timotei se îmbolnăvea deseori. (5:23) 

_F__Apostolul Pavel îi spune lui Timotei că faptele bune trebuie să rămână ascunse (5:25) 
 
34. Caută cuvântul scris greșit în fiecare dintre enunțurile de mai jos, subliniază-l și 
scrie alături varianta corectă: 
 
• „Căci noi n-am adus nimic în biserică și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.”(6:7) 

__ lume_ 
• „Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu bunătatea și cu 

dragostea care este în Hristos Isus.” (1:14) __credința__ 
• „..și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care toți le-au pierdut și au căzut din 

credință.”(1:19) __ unii__ 
• „Diaconii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se 

ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora.” (5:17) __ Prezbiterii__ 
 

35. La fel ca în jocul FAZAN, răspunsurile la întrebările de mai jos sunt legate în lanț 
(fiecare cuvânt începe cu litera cu care s-a sfârșit cuvântul dinainte). Găsește cuvintele și 
scrie-le pe spațiile de mai jos. 
Ex: MACEDONIA-ALEXANDRU-UMBLĂ 

1. __a fost amăgită și s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.  

2. __este ultimul cuvânt din prima epistolă a apostolului Pavel către Timotei. 

3. „...căci știm că Legea nu este făcută pentru cel ______” 

4. „_____ cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea.” 

5. __ este unul din cei care au căzut din credință. 

 

1._EVA__-2.__AMIN__-3.__NEPRIHĂNIT__-4.__TOȚI__-5.__IMENEU 


