
MODEL DE TEST PENTRU CUNOŞTINŢE BIBLICE 

 

 [Nota: 100 puncte = 100%.] 

 

A. Cunoştinţe biblice [20 puncte] 

 

I. Indicaţi corespondenţa dintre referinţă şi textul versetului scriind litera 

corespunzătoare referinţei în dreptul textului:  

 

A. Efeseni 2:8         
 

___ 
Şi sînt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin 

răscumpărarea, care este în Hristos Isus. 

B. Daniel 12:3       
 

___ 
Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu 

vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

C. 1 Petru 4:17      
 

___ 
Căci n'am avut de gînd să ştiu între voi altceva decît pe Isus 

Hristos şi pe El răstignit. 

D. 1 Cor. 2:2        

 

___ 

Căci sîntem în clipa cînd judecata stă să înceapă dela casa 

lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfîrşitul 

celorce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 

E. Romani 3:24    

 

___ 

Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor 

învăţa pe mulţi să umble în neprihãnire vor strãluci ca 

stelele, în veac şi în veci de veci. 

 
 

II. Completaţi spaţiile cu cuvintele lipsă: 

 

6.  O inimă veselă este.............................., dar un duh mîhnit.......................................... . 

7.  Inima este.................................  şi de..............................................; cine poate s'o cunoască? 

8.  Prin credinţă a venit şi s'a aşezat………………….., ca într'o ţară care nu era a lui, şi a locuit în 

corturi…………………..., ca şi Isaac şi Iacov, cari erau împreună moştenitori cu el ai 

aceleiaşi făgăduinţe. 

9.  Cînd va veni Mîngîietorul, ……………………, are să vă călăuzească ………………; căci El 

nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi ……………………. 

10.  Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, ………………………………..: sau dumnezeilor 

cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Rîu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară 

locuiţi. Cît despre mine, ………………………………………….`. 

11.  Cei înţelepţi vor străluci ca ……………………….., şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în 

……………………… vor străluci ca ...................................., ..................... şi în veci de veci. 

12.  Domnul Dumnezeu Mi -a dat o limbă ………….., ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel 

……………………………….. El Îmi trezeşte, în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, 

să ascult cum ascultă nişte …………………. 

13.  Deci ce vom zice? Legea este ……………………..? Nici de cum! Dimpotrivă, …………….. 

nu l-am cunoscut decît prin Lege. De pildă, n'aş fi cunoscut ………….., dacă Legea nu mi-ar 

fi spus: ,,Să nu pofteşti!`` 

14.  Domnul să te ………………………., şi să te ………………………! Domnul să facă 

………………………………………..peste tine, şi să Se ……………………….. de tine! 

15.  Deci, dacă voi, cari sînteţi răi, ştiţi să daţi ………………………………….., cu cît mai mult 

Tatăl vostru cel din ceruri va ……………………………………………! 

 

 



 

 

III. Alegeţi din lista următoare referinţa biblică corectă pentru fiecare citat de mai jos, 

scriind-o în căsuţa din stânga: 

 

Ioan 13:34; Evrei 8:10; Ps. 143:8; Ioan 14:1-3; Evrei 10:35, 36; Prov. 3:3-5; Ioan 14:15-17; 
Evrei 11: 6, ; Prov. 16:20; Ioan 16:13; Evrei 11: 9, 10; Prov 17:22; Fapte 1:8; Iacov 1:17; Isaia 

1:18; Fapte 2:37, 38; Iacov 2:24; Isaia 8,19-20; Romani 3:24; 1 Petru 4:17; Isaia 9:6; Romani 

5:1; 1 Petru 5:6-8; Isaia 32:8; Romani 5:3-5, 8; 2 Petru 1:2-4; Isaia 43:1, 2; Romani 6:4, 23; 1 

Ioan 1:7, 9; Isaia 49:16; Romani 7:7; 1 Ioan 2:1, 6, ; Isaia 50:4; Romani 8:14; 1 Ioan 2:15; Isaia 

54:10; Romani 8:35-39; 1 Ioan 3:1; Isaia 55:2, 6, 7; Romani 10:9, 10; 1 Ioan 5:3, 14; Isaia 64:6; 
Romani 12:1, 2; Mica 6:8; Iuda 24, 25; Ieremia 17:9; 1 Cor. 2:2; Apoc 1:3; Ieremia 31:3; 1 Cor. 

6:19-20; Apoc 3:19, 20; Plângeri 3:22, 23; 1 Cor. 10:13; Apoc. 12:11, 17; Plângeri 3:26, 27; 1 

Cor. 11:1; Ap. 19,10; Daniel 8:14; 1 Cor. 11:23-25; Ap.20,5-6 ; Daniel 12:3; 1 Cor.15:21-22; 
Apoc 21:4; 
 

16.  
______________ 

Ţi s'a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul dela tine, decît să faci 

dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumezeul tău? 

17.  
______________ 

Iată că te-am săpat pe mînile Mele, şi zidurile tale sînt totdeauna înaintea 

ochilor Mei! 

18.  

______________ 

Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă 

înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului 

Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, 

măreţie, putere şi stăpînire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin. 

19.  
______________ 

Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în 

Domnul este fericit. 

20.  ______________ Călcaţi pe urmele mele, întrucît şi eu calc pe urmele lui Hristos. 

 

 

B. Cunoştinţe doctrinale  

[Notă: 80 de puncte, adică 30 puncte la prima şi a doua întrebare, iar 20 puncte la a treia] 

 

1. Daţi definiţia (însemnătatea) teologică a expresiilor „Ploaia Timpurie” şi „Ploaia Târzie”. 

Adică, răspundeţi la întrebarea: „Ce este Ploaia Timpurie şi Ploaia Târzie”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Prezentaţi cele 5 domenii ale vieţii în care trebuie să avem idealuri creştine, biblice; susţineţi-le 

cu texte biblice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analizaţi pe o pagină A4 următorul text doctrinal: Rom. 5:1  

„Deci, fiindcă sîntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin 

Domnul nostru Isus Hristos.” 


