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OLIMPIADA BIBLICĂ 

TESTUL FINAL 

5 MAI 2022 

Grupa mijlocie 

Numele și prenumele: 

 

Clasa: 

 

 

 
NEEMIA 1-13 

1. Cum se numeau cei doi proroci care încercau să îl sperie pe Neemia? (6:10 – 14) 
a) Șemaia; 
b) Mehatabeel; 
c) Noadia. 
 
2. Ce au făgăduit oamenii din popor, după încheierea legământului făcut cu Dumnezeu?(10:30-31) 
a) că nu-și vor da fetele după popoarele țării și nu vor lua pe fetele lor de neveste pentru fiii lor; 
b) că nu vor cumpăra nimic în ziua Sabatului și în zilele de sărbătoare; 
c) că vor lăsa nelucrat pământul în anul al șaptelea. 
 
3.  În grija cui au fost date cămările, după ce a fost dat jos din slujba aceasta preotul Eliașib? (13:13) 
a) în grija preotului Șelemia și a cărturarului Țadoc; 
b) în grija lui Pedaia și Hanan; 
c) în grija lui Zacur și Matania. 
 
4.  Cine este/sunt persoana/persoanele care a/au zis cuvintele de mai jos? (1p x 3) 
___Neemia__a) „Vedeți starea nenorocită în care suntem! Ierusalimul este dărâmat și porțile arse de foc.” (2:17) 
___Tobia__ b) „Dacă se va sui o vulpe le va dărâma zidul  lor de piatră.” (4:3) 
___leviții__ c) „Tăceți, căci ziua aceasta este sfântă; nu vă mâhniți!” (8:11) 
 

5. Scrieți din memorie versetul din Neemia 5:19. 
„Adu-Ţi aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta!” 
 
6. Scrieți din memorie versetul din Neemia 9:20. 
„Le-ai dat Duhul Tău cel bun ca să-i facă înţelepţi; n-ai îndepărtat mana Ta de la gura lor şi le-ai dat apă să-şi 
potolească setea.”    
 

7. Completați versetul din Neemia 1:11. 
„Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se 
teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău şi fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia!” Pe 
atunci eram paharnicul împăratului.” 
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8. Completează rebusul de mai jos cu denumirea porților ce au fost omise din textul de mai jos, respectând 
numerotarea stabilită: (8 x 0,625p) 

1. Fiii lui Senaa au zidit Poarta Peştilor.(3:3) 
2. Slujitorii Templului care locuiesc pe deal au lucrat până în dreptul Porţii Apelor(3:26) 

3. Ioiada, fiul lui Paseah, şi Meşulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche.(3:6) 
4. Al doilea cor a pornit spre stânga. Trecând pe deasupra Turnului Cuptoarelor, au mers până la zidul cel 
lat;[…] Şi s-au oprit la Poarta temniţei.(12:39) 
5. Hanun şi locuitorii Zanoahului au dres Poarta Văii.(3:13) 
6. Deasupra Porţii Cailor, preoţii au lucrat fiecare înaintea casei lui.(3:28) 
7. Marele preot Eliaşib s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii, şi au zidit Poarta Oilor.(3:1)  
8. Şalun, fiul lui Col-Hoze, mai-marele peste ţinutul Miţpa, a dres Poarta Izvorului.(3:15)  

 
     1.        
   2. A P E L O R    
3. C E A V E C H E     
     Ș        
    4. T E M N I Ț E I 
 5. V Ă I I        
 6. C A I L O R      
    7. O I L O R    
8. I Z V O R U L U I    

  
9. Asociază meseriilor din coloana A persoana potrivită din coloana B. (4 x 1,25p) 

 
                            A                   B 
__d)__ păzitorul pădurii împăratului (2:8) 
__f)__ argintar (3:8) 
__a)__ făcător de mir (3:8) 
__b)__ păzitorul porții de răsărit (3:29) 

a) Hanania 
b) Șemaia 
c) Eliașib 
d) Asaf 
e) Șecania 
f) Uziel 

 
10. Care din următoarele afirmații sunt adevărate și care sunt false? (5 x 1p) 
 
_A_  Neemia rămăsese la Ierusalim timp de trei zile. (2:11) 
_F_  În a treizeci și patra zi a lunii a șaptea, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcați în saci și presărați cu 
țărână, pentru ținerea unui post. (9:1) 
_F_ Toți fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat-Arba. (11:25) 
_F_ Hanani a venit la Neemia când acesta era la capitala Susa, în luna Nisan, în al douăzecilea an. (1:1) 
_A_ Neemia l-a rugat pe împărat să-l trimită în Iuda. (2:5) 
 

IOAN 1-21 

11. Completați: „Legea a fost dată prin Moise, dar ... au venit prin Isus Hristos.”? (1:17) 
a) adevărul și harul; 
b) dreptatea și neprihănirea; 
c) mântuirea și răscumpărarea. 
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12. Unde era scăldătoarea numită Betesda? (5:2) 
a) în Ierusalim; 
b) lângă Poarta Frumoasa; 
c) lângă Poarta Oilor. 
 
13. Ce I-au spus iudeii Domnului Isus, când le-a spus: „Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face 
slobozi”? (8:31-33) 
a) „avem un singur Tată: pe Dumnezeu”; 
b) „noi suntem sămânța lui Avraam”; 
c) „n-am fost niciodată robii nimănui”. 
 
14. Domnul Isus afirmă despre El însuși că este Ușa. Ce beneficii are cel care intră prin El? (10:9)                                                                      
a) va fi mântuit;                                                                                                                                                                          
b) va intra și va ieși;                                                                                                                                                                            
c) va găsi pășune.    
   
15. Cum este identificat un om care Îl iubește pe Domnul Isus? (14:21)                                                                                                                
a) are poruncile Domnului Isus;                                                                                                                                                                 
b) păzește poruncile Domnului Isus;                                                                                                                                                                    
c) este iubit de către Domnul Isus.     
      
16. Pune în ordine cronologică următoarele evenimente. (0,5p x 10) 

___10__ Domnul Isus îl vizitează pe Lazăr. (12:1 – 2) 

___2__ Domnul Isus este chemat la o nuntă. (2:2) 

___6__ Domnul Isus a umblat pe mare. (6:19) 

___8__ Domnul Isus vindecă pe un orb din naștere. (9:6 – 7) 

___4__ Domnul Isus a vindecat pe slăbănog. (5:6-8) 

___7__ Domnul Isus nu a osândit pe femeia prinsă în preacurvie. (8:11) 

___1__ Domnul Isus este botezat de Ioan. (1:29 – 31) 

___9__ Domnul Isus se plimbă prin Templu în timpul Praznicului Înnoirii Templului. (10:22, 23) 

___3__ Domnul Isus  a avut ca oaspete pe Nicodim. (3:1, 2) 

___5__ Domnul Isus a înmulțit pâinile. (6:11-13) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
17. Scrieți din memorie versetul din Ioan 3:3. 
„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea 
Împărăţia lui Dumnezeu.”” 
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18. Scrieți din memorie versetul din Ioan 5:24. 
„Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu 
vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” 

19. Cine a spus următoarele cuvinte? (0,5 p x 10) 

 
20. Scrieți din memorie versetul din Ioan 13:35. 
„Prin aceasta  vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” 

21. Scrieți din memorie versetul din Ioan 15:7. 
„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da.” 

22. Aranjează cuvintele de mai jos pentru a obține un verset din Evanghelia după Ioan. 
 
Cine, veșnică, își, viața, o, urăște, lumea, păstra, o, cine, viața, va, și, își, pierde, iubește, în, aceasta, va, pentru, 
viața.   
 
,,Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică.’’ 
(12:25) 

23. Marchează cu X în lista de mai jos doar cuvintele rostite de Domnul Isus. (10 x 0,5p) 

 
___ ,,Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut   
         cunoscut.’’ 
___ ,,Neteziți calea Domnului.’’ 
___ ,,Te rog să-i iei din lume și să-i păzești de cel rău.’’ 
_X_ ,,Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin  
          El.’’ (3:17) 
_X_ ,,Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei.’’  
         (4:22) 
___ ,,Le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă 
la Dumnezeu și să-i vindec. ’’ 
___ ,,Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o.’’ 
_X_ ,,De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia?’’ (6:5) 
___ ,,Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.’’ 
_X_ ,,Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute’’ (20:23) 
 

Simon Petru a) „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?” (13:6) 
Unul din robii marelui preot b) „Nu te-am văzut eu cu El în grădină?” (18:26) 
Ostașii c) „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”(19:3) 
Toma d)„Doamne, nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într-

acolo?”(14:5) 
Îngerii e) „Pentru ce plângi?” (20:13) 
Slujnica, portărița f) „Nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia?”(18:17) 
Iudeii g) „Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni.” 
Domnul Isus h) „Acum, Fiul omului a fos proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în 

El.” (13:31) 
Pilat i) „Ce pâră aduceți împotriva omului acestuia?” (18:29) 
Maria Magdalena j) „Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde L-au pus.” (20:2) 
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24. Completează rebusul cu denumirile geografice ce au fost omise din textul de mai jos, respectând 
numerotarea stabilită: (10 x 0,5p) 

 
1. Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie 
să ia trupul lui Isus de pe cruce. (19:38) 
2. Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” „Vino şi vezi!” i-a răspuns Filip. (1:46) 
3. În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna. (10:22) 
4. Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui 
Israel.” (1:31) 
5. Isus S-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin.  În Capernaum era un slujbaş împărătesc 
al cărui fiu era bolnav. (4:46) 
6. Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape, şi oamenii veneau ca să fie 
botezaţi. (3:23) 
7. Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. (11:1) 
8. Atunci a părăsit Iudeea şi S-a întors în Galileea. (4:3) 
9. După aceea, Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei. (6:1) 
10. s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat şi au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe 
Isus.” (12:21) 
 

                1.   2.     
                A   N  4.   
             3. I E R U S A L I M  
                I   Z  S   
                M   A  R   
              5. C A P E R N A U M 
      6.  7.        T   E  E   
      S  B 8. G A L I L E E A  T  L   
      A  E        E        
      L 9. T I B E R I A D A        

10. B E T S A I D A                
      M  N                
        I                
        A                

25. Adevărat sau fals? Scrie A în dreptul afirmațiilor adevărate și F în dreptul afirmațiilor false. (4 x 0,5p) 
 
__A__ Femeia trebuie să învețe în tăcere, cu toată supunerea. (2:11) 
__F__ Legea nu este făcută pentru cei fără evlavie. (1:9) 
__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__ Timotei se îmbolnăvea deseori. (5:23) 

 

1 TIMOTEI 1-6 

26. Pentru ce mulțumește Domnului Isus apostolul Pavel? (1:12) 
a) pentru că l-a întărit; 
b) pentru că l-a socotit vrednic de încredere; 
c) pentru că l-a pus în slujba Lui. 
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27. Ce spune Duhul că se va întâmpla cu unii în vremurile din urmă? (4:1) 
a) că se vor deda la lucruri deșarte; 
b) că se vor închina idolilor; 
c) că se vor lepăda de credință. 
28. Ce sfat îi dă apostolul Pavel lui Timotei? (5:22) 
a) să nu se facă părtaș păcatelor altora; 
b) să se păzească curat; 
c) să asculte de cei bătrâni. 
29. Enumeră cele patru trăsături pozitive comune pe care trebuie să le aibă un creștin care dorește să fie 
episcop sau diacon și care apar în prezentarea făcută de apostolul Pavel în 1 Timotei. (0,75 x 4) 

- fără prihană 
- bărbatul unei singure neveste 
- să-și cârmuiască bine casa 
- să-și țină copiii în supunere 
 
30. Scrieți din memorie versetul din 1 Timotei 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.” 

31. Completați versetul din 1 Timotei 4:16. 
„Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, 
dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.” 

32. Completați 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.” 

33. Răspunde la următoarele întrebări: (5 x 1p) 
a) Cum se numesc cei despre care apostolul Pavel spune că i-a dat pe mâna Satanei, ca să se învețe să nu 
hulească? 
Imeneu și Alexandru (1:20) 
b) Despre ce categorie de oameni spune apostolul Pavel că trebuie să fie fără prihană, cumpătați, înțelepți, 
vrednici de cinste, primitori de oaspeți și în stare să învețe pe alții?  
Episcopii (3:2) 
c) La ce îl îndeamnă apostolul Pavel pe Timotei să ia seama? 
La citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dă altora. (4:13) 
d) Ce ar trebui să-i sfătuiască Timotei pe cei bogați strict legat de avuțiile lor?  
Să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. (6:17) 
e) Ce anume trebuie să caute Timotei, după sfaturile apostolului Pavel? 
Neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. (6:11) 
34. Găsește cele zece greșeli în textele de mai jos, menționează-le în coloana „cuvântul greșit” și scrie 
forma corectă în coloana „cuvântul corect”. (10 x 0,5p) 

„Şi pacea (harul) Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu nădejdea (credinţa) şi cu 
dragostea care este în Hristos Isus.”(1:14) 
„Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice mod (loc) şi să ridice spre cer mâini curate, fără furie (mânie) şi 
fără cârteli (îndoieli).Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip frumos (cuviincios), cu 
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ruşine şi sfială; nu cu împletituri de lână (păr), nici cu aur, nici cu pietre scumpe (mărgăritare), nici cu haine 
scumpe, ci cu vorbe (fapte) bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt credincioase (evlavioase).”(2:8-10) 
 

  Cuvântul greșit Cuvântul corect 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 
35. Ce condiții trebuie să îndeplinească o femeie pentru a fi considerată cu adevărat văduvă? Marchează 
cu X în dreptul afirmației corespunzătoare. (10 x 0,5p) 
 
___  să fie înțeleaptă; 
_X__  să aibă mai mult de 60 de ani;(5:9) 
_X_ să fi crescut copii; (5:10) 
_X_ să fi avut un singur bărbat; (5:9)  
___ să învețe pe cele mai tinere; 
_X_ să fi dat ajutor la orice faptă bună; (5:10) 
_X_ să fie cunoscută pentru faptele ei bune; (5:10) 
_X_ să fi ajutat pe cei nenorociți; (5:10)  
___ să fie darnice. 
___ să nu fie doritoare de câștig 
 


