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Biblia mea spune

„Pavel la Roma” C—14

1. Cam câți kilometri au mers Pavel și ceilalți prizonieri de la Puzole la Roma? _____
2. Scrieți „D” lângă frazele care spun de ce a fost descurajat Pavel în timp ce mergea spre Roma.
Scrieți „Î” lângă frazele care spun de ce a fost încurajat Pavel.
a.) ____ Distanța Puzole - Roma reprezenta un drum lung pentru un bătrân.
b.) ____ În sfârșit, Pavel mergea la Roma - dar ca prizonier.
c.) ____ Pavel se întreba dacă ar putea face ceva pentru Isus ca prizonier la Roma.
d.) ____ Unul dintre cei convertiți a venit și l-a îmbrățișat.
e.) ____ Oamenii au fost nepoliticoși și au rostit cuvinte batjocoritoare și răutăcioase la adresa lui.
f.) ____ Mulți creștini l-au întâmpinat cu bucurie.
3. Când Pavel a ajuns la Roma, el a fost...
a.) ținut în închisoare.
b.) liber să-și închirieze propria casă.
c.) legat de un soldat.

d.)
e.)
f.)

aruncat într-o temniță.
liber să vină și să plece după cum dorea.
liber să aibă vizitatori.

4. Unde l-a întâlnit Onisim pe Pavel?
a.) Pe insula Malta
b.) În orașul Roma

c.)
d.)

Pe insula Creta
În orașul Colose

5. Un răspuns blând potolește __________ Proverbele 15:1
a.) Mânia
b.) Prietenii
c.)
Dușmanii

d.)

Dragostea e.)

Religia

6. Potrivește fiecare verset din Efeseni cu cele două părți ale ideii care reiese din el.
a.)		
1:4 ____ ____
h.) Să urmăm pilda lui Dumnezeu o.) Duhul Sfânt.
b.)		
1:7 ____ ____
i.) Am fost pecetluiți cu
p.) cu încredere.
c.)		 1:13 ____ ____
j.) În El (Isus) avem
q.) să facem fapte bune.
d.)		
2:8 ____ ____
k.) Dumnezeu ne-a ales să fim
r.) mântuiți, prin credință.
e.)		 2:10 ____ ____
l.) Ne putem apropia de Dumnezeu s.) sfinți și fără prihană.
f.)		 3:12 ____ ____
m.) Prin har am fost
t.) ca niște copii preaiubiți.
g.)		
5:1 ____ ____
n.) Am fost creați în Hristos
u.) răscumpărarea.
7. Care este „taina” din Efeseni 3:3-6 și Coloseni 1:27?
a.) Faptul că neamurile puteau fi mântuite.
c.)
b.) Faptul că Dumnezeu păstrează secrete.
d.)

Faptul că Iuda L-a trădat pe Isus.
Faptul că Satana lucrează pe ascuns.

8. Care este scopul darurilor enumerate în Efeseni 4:11-16?
a.) Să-i impresioneze pe necredincioși de puterea lui Dumnezeu. c.)
b.) Să avem unitate în credință și în cunoașterea lui Isus. d.)

Să pregătească poporul lui Dumnezeu pentru a-L sluji.
Să-i ajute pe oameni să se simtă confortabil cu păcatele lor.

9. Cum ar trebui să-ți faci lucrarea? Efeseni 6:7; Coloseni 3:23
a.) Lucrează ca să primești o răsplată.
c.) Lucrează ca și cum părinții tăi te-ar privi.
b.) Lucrează ca și cum ai sluji Domnului. d.) Lucrează pentru ca oamenii să aibă o părere bună despre tine.
10. Citește Coloseni 1:15,16. Ce spun aceste versete că a făcut Isus?
a.) A creat lucrurile din ceruri.
d.)
A creat lucrurile de pe pământ.
b.) A creat lucrurile pe care le vedem.
e.)
A creat lucrurile pe care nu le vedem.
c.) A creat toate lucrurile.
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Biblia mea spune

„Scrisori de la Roma” C—15

1. Cum ar trebui să fie atitudinea noastră? Filipeni 2:5
a.) Să fim umili și dispuși să slujim.
c.)
b.) Să vrem să fim ca prietenii noștri.
d.)

Să ne dorim cât mai mulți bani.
Să fim ca Isus.

2. Pavel spune în Filipeni 2:3-5 că ar trebui:
a.) Să fim altruiști și umili.
b.) Să avem grijă de alții.
c.) Să ne certăm și să ne plângem.

Să ne considerăm mai buni decât alții.
Să fim ca Isus.
Să încercăm să ne facem remarcați de alții.

d.)
e.)
f.)

3. Care era scopul principal al sistemului de sacrificii și al slujbelor din sanctuar?
a.) Să-i ajute pe israeliți să-și amintească să respecte Cele Zece Porunci.
b.) Să le amintească evreilor de istoria lor.
c.) Să-i ajute pe oameni să înțeleagă planul de mântuire al lui Dumnezeu prin simboluri.
4. Adevărat sau fals? Sacrificiile de animale și slujbele din sanctuar nu au mai fost necesare după moartea lui Isus.
5. Aproximativ când a scris Pavel epistola către Evrei?
a.) 30 î.Hr. - 4 î.Hr. b.) 4 d.Hr. - 34 d.Hr. c.)

34 d.Hr. -70 d.Hr.

d.)

70 d.Hr. - 90 d.Hr.

6. Numerotează evenimentele în ordine.
a.) ____ Persoana își mărturisea păcatul.
b.) ____ Toate păcatele erau îndepărtate în mod simbolic din sanctuar în Ziua Ispășirii.
c.) ____ Păcătosul mergea la sanctuar.
d.) ____ Animalul pentru jertfă era ucis.
e.) ____ Preotul ducea o parte din sângele animalului în sanctuar.
7. Există un sanctuar în ceruri? _________ Găsiți un text biblic care să vă susțină răspunsul. ________________
8. Cum putem primi iertarea păcatelor?
a.) Trebuie să cerem unui preot să ne ierte.
b.) Trebuie să-i cerem lui Isus să ne ierte. El se află în sanctuarul din ceruri.
c.) Trebuie să mergem la templul din Ierusalim.
9. Este ceva ce Dumnezeu nu poate să facă? ___________________________ Evrei 6:18
10. Când ne rugăm, cum ar trebui să ne apropiem de „tronul harului” lui Dumnezeu? Evrei 4:16
a.) Implorând și cerând
b.) Cu încredere
c.) Cu mândrie și cu trufie
11. Cum este cunoscut Evrei 11?
a.) Un capitol despre credință 							
b.) Un capitol despre binecuvântări și blesteme
c.) Un capitol despre semnele sfârșitului
12. Potriviți fiecare referință din 1 Timotei cu gândul conținut în versetul respectiv.
a.) 2:9,10
1. Feriți-vă de rău și căutați neprihănirea.
b.) 3:1–13
2. Numai Dumnezeu este nemuritor.
c.) 6:10
3. Femeile trebuie să se îmbrace modest și să se împodobească cu fapte bune.
d.) 6:11
4. Iubirea de bani este rădăcina a tot felul de rele.
e.) 6:16
5. Diaconii și prezbiterii trebuie să îndeplinească anumite condiții.
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„Sfârșind alergarea” C—16

1. Ce vorbește mai tare - ceea ce spunem sau ceea ce facem? Tit 1:16 _____________________________________
2. Potriviți! (Tit 2:2-8)
a.) Bărbații bătrâni
b.) Bărbații tineri
c.) Femeile bătrâne
d.) Femeile tinere

1. Să aibă o purtare cuviincioasă; să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să învețe pe alții ce este bine.
2. Să-și iubească bărbații și copiii; să fie cumpătate, cu viață curată; gospodine; bune; supuse soților.
3. Să fie cumpătați; să facă fapte bune; curăție în învățătură; vrednicie; vorbire sănătoasă.
4. Să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare.

3. „Harul” înseamnă (Tit 2:11,12): a.) Păcatele „mici” sunt în regulă. 		
b.) Nu mai e nevoie de ascultarea de Dumnezeu.
c.) Putem spune „nu” păcatului și
putem asculta de Dumnezeu.
4. Ești mântuit datorită (Tit 3:5):
a.) Faptelor pe care le-ai făcut. b.)

Funcțiilor bisericești pe care le-ai deținut. c.)

5. Care dintre următoarele persoane a spus că Pavel era nevinovat?
a.) Agripa
c.) Felix
e.) Tertulian
b.) Lisias
d.) Nero
f.)
Festus

g.)

Îndurării lui Dumnezeu.

Anania

6. Când Pavel a fost arestat a doua oară și dus la Roma, care a fost acuzația împotriva lui?
a.) Că a predicat despre faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu. c.) Că a ajutat la uciderea lui Ștefan.
b.) Că a provocat teribilul incendiu din Roma.
d.) Că evadase de două ori din închisoare.
7. Cum era Pavel când a stat în fața lui Nero?
a.) Era bogat. c.) Avea prieteni. e.) Era descurajat. g.) Avea pace cu Dumnezeu. i.)
b.) Avea proprietăți. d.) Îi era frică. f.) Avea un avocat. h.) Avea o sănătate bună. j.)

Avea autoritate.
Avea putere.

8. Ce carte din Noul Testament a fost ultima pe care a scris-o Pavel? _____________________
9. Care dintre următoarele sunt semne ale zilei de pe urmă? (2 Timotei 3:1-5)
a.) Oamenii iubesc banii.
c.) Copiii sunt neascultători față de părinții lor.
b.) Oamenii iubesc plăcerea, nu pe Dumnezeu. d.) Oamenii par religioși, dar nu se lasă schimbați de Dumnezeu.
10. Despre ce i-a spus Pavel lui Timotei să predice? (2 Timotei 4:2)
a.) Cuvântul lui Dumnezeu b.) Fabule, ficțiune și povești

c.)

Politică și știri

11. În ce an (aproximativ) a fost ucis Pavel? ____________
12. Cum a murit Pavel? El a fost...
a.) răstignit
b.) exilat

c.)

răstignit cu capul în jos

d.)

decapitat

13. Citește cuvintele Imnului 499. Din ce text biblic sunt luate aceste cuvinte? ____________
14. Cum este înțelepciunea din ceruri? (Iacov 3:17) Scrie răspunsurile aici.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
15. Încercuiește cuvintele din Iacov 1:2-4 care descriu ce e necesar pentru a ajunge la desăvârșire.
a.) Încercări
c.) Păcat
e.) Mărturisire g.) Încercarea credinței i.) Pocăință
k.) Maturizare
b.) Ispite
d.) Mânie
f.) Răbdare
h.) Judecată
j.) Lux
l.) Calomnie
16. Care verset din Iuda spune că Isus ne poate feri de poticnire și ne poate prezenta fără greșeală înaintea lui
Dumnezeu? __________________
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„Petru și Ioan” C—17

1. a.) Petru a lucrat în special pentru ______________.		 b.) Pavel a lucrat în special pentru ______________.
Romani
Sinedriu
Evrei
Neamuri
Sclavi
2. Adevărat sau fals?
a.) A / F Petru a păcătuit foarte mult negându-L pe Isus.
b.) A / F Petru s-a pocăit și a fost iertat.
c.) A / F Petru a știut să fie răbdător față de păcătoși.
3. De ce este important studiul Bibliei? Cum poți să fii „născut din nou”? 1 Petru 1:23
_____________________________________________________________________________________________________
4. Ce te va face cu adevărat frumos în ochii lui Dumnezeu?
a.) O coafură frumoasă
c.)
Hainele scumpe
b.) Caracterul evlavios
d.) Machiajul

e.)
f.)

Bijuteriile
Un spirit blând și liniștit

5. Ce ar trebui să faci atunci când ai încercări și treci print-o perioadă grea? 1 Petru 4:12,13
a.) Să fii descurajat și să plângi.
b.) Să te bucuri.
c.) Să fii surprins.
6. Când Isus a fost răstignit, ce a făcut? 1 Petru 2:23
a.) I-a amenințat pe cei care Îl persecutau și S-a „răzbunat” pe ei. b.)
7. Cu ce îl compară Petru pe Satana? 1 Petru 5:8
a.) Un ghepard care aleargă foarte rapid.
c.)
Un vultur care se înalță.

b.)

S-a încrezut în Dumnezeu.

Un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.

8. De ce „întârzie” Isus să vină? 2 Petru 3:9
a.) Cerul nu este încă pregătit pentru noi. b.) El dorește ca tot mai mulți să aibă timp să se pocăiască.
c.) Noi nu suntem încă pregătiți pentru cer. d.) Dumnezeu nu Se grăbește să-Și împlinească promisiunile.
9. Petru spune că Isus va veni ca un hoț, ceea ce înseamnă că El va veni... a.)

în liniște b)

pe neașteptate.

10. Ce fel de persoană ar trebui să fii?
a.) Ar trebui să trăiești o viață sfântă, evlavioasă. c.) Să fii fără pată, fără vină, în pace cu Dumnezeu.
b.) Să faci rost de cât mai mulți bani. d.) Să ai cât mai mulți bani. Să te asiguri că ai haine și dispozitive la modă.
11. Ioan era cunoscut ca fiind:
a.) „Cel pe care îl iubea Isus.”
b.) Cel mai blând om de pe pământ

c.)
d.)

Unul dintre „fiii tunetului”
Cel mai puternic om de pe pământ

12. Ce „poruncă nouă” le-a dat Isus ucenicilor chiar înainte de a fi trădat?
a.)
Să propovăduiască Evanghelia în lume. b.) Să păzească Cele Zece Porunci. c.)
13. Ce cuvânt descrie cel mai bine cartea 1 Ioan?

a.)

Dragoste

14. Cine oferă și întreține dragostea? a.)

b.)

Banii c.)

Prietenii

b.)

Sabat

Să se iubească unii pe alții.
c.)

Dumnezeu d.)

Cer
Proprietățile

15. Cum se obține această dragoste? Care dintre următoarele îndemnuri ar fi de luat în seamă?
a.) Petrece timp în fiecare zi cu Dumnezeu! c.) Urmărește filme despre oameni care spun că se iubesc!
b.) Citește romane, cărți de ficțiune, cărți de povești! d.) Ascultă muzică ce vorbește despre dragoste!
16. Adevărat sau fals? Scrie cel puțin două texte din Biblie care dovedesc răspunsul.
A / F Dacă Îl iubești pe Dumnezeu, nu trebuie să te supui Celor Zece Porunci
____________________________________________________________________________________________________
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„Nu vă lăsați înșelați” C—18

1. Ce întrebări i-au pus ucenicii lui Isus? (Matei 24:3)
a.) Când se va întâmpla acest lucru (distrugerea templului)?
b.) Care va fi semnul celei de-a doua veniri?
c.) Care va fi semnul sfârșitului veacului?
d.) Ce se va întâmpla cu cei răi la cea de-a doua venire?
2. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?
a.) Unele dintre semne se aplicau numai la distrugerea Ierusalimului.
b.) Unele dintre semne se aplicau numai la sfârșitul lumii.
c.) Unele dintre semne se aplicau la ambele evenimente.
d.) Unele dintre semne nu se aplicau niciunuia dintre cele două evenimente.
3. Dacă nu vrei să fii înșelat, trebuie:
a.) Să studiezi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.
b.) Să crezi tot ce spun învățătorii religioși. Nu trebuie să compari orice învățătură cu Biblia.
c.) Să te rogi lui Dumnezeu. Să-I ceri să te ajute să nu fii înșelat.
d.) Să studiezi viața lui Isus. El este „Calea, Adevărul și Viața”.
e.) Să cunoști care este adevărul.
f.)
Să joci jocuri video și să citești romane.
4. De acum și până la venirea lui Isus, la ce ne putem aștepta să se întâmple în lume?
a.)
Evanghelia va ajunge în toată lumea.
d.) Cutremure
g.) Vor fi războaie. j.) Vor fi înșelători.
b.) Toată lumea va deveni creștină.
e.) Va fi foamete. h.) Va fi pace. k.) Creștini falși
c.)
Poporul lui Dumnezeu va fi persecutat. f.) Vor fi boli.
i.) Va fi siguranță. l.) Vor fi vremuri
grele.
5. a.) Cam cu câți ani în urmă a trăit Isus pe pământ? ____________
b.) Aproximativ câți ani au trecut de când Isus a dat instrucțiunile găsite în Matei 24? __________
6. Câți creștini au murit când Ierusalimul a fost distrus? ___________
0
7
12
30
7000
1 000 000
7. Ce este „fericita noastră nădejde”? Tit 2:13
a.) Învierea morților		
b.)
Venirea lui Isus va fi...
a.) vizibilă ca un fulger
b.) secretă
c.) zgomotoasă
d.) însoțită de înviere

Sâmbăta
e.)
f.)

c.)

A doua venire a lui Isus

neașteptată
vizibilă pentru toată lumea.

8. Căutați următoarele texte: Matei 24:42; Matei 25:13; Marcu 13:5,33,35,37; Luca 21:8,34,36.
Ce idee se repetă în fiecare dintre aceste versete? ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
9. Scrieți versetul de memorat din memorie.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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„Rodul neascultării” C—19

1. Care dintre aceste afirmații sunt adevărate?
a.) Dumnezeu a vrut ca Ierusalimul să fie distrus.
d.)
b.) Dumnezeu nu spune: „Nu m-am gândit niciodată la asta!” e.)
c.) Dumnezeu a făcut tot ce a putut pentru a-Și salva poporul. f.)

Dumnezeu cunoaște viitorul.
Dumnezeu nu spune niciodată o minciună.
Dumnezeu nu este niciodată surprins.

2. Cu ce a comparat Isus dorința Sa ca Ierusalimul să fie salvat?
a.) O vale de oase
d.) Vița de vie și roadele
b.) O găină care își adună puii
e.)
Oile și caprele
c.) Oaspeții la un banchet de nuntă
f.)
Smochinul și frunzele
3. Cine au fost primii care i-au prigonit pe noii creștini?
a.) Evreii convertiți
c.)
Evreii neconvertiți
b.) Neamurile
d.) Samaritenii

e.)
f.)

4. Pe cine a învinovățit Nero pentru marele incendiu din Roma?
a.) Pavel
b.) Evrei
c.)
Creștini
d.)

Romanii
Păgânii
Samariteni

e.)

Soldații romani

5. De ce i-a persecutat guvernul roman pe creștini?
a.) Creștinii sfințeau duminica.
b.) Creștinii sfințeau Sabatul zilei a șaptea.
c.) Creștinii nu voiau să se închine zeilor romanilor.
d.) Creștinii mințeau, ucideau, furau și erau foarte periculoși.
e.) Creștinii nu erau buni cetățeni.
6. De ce au existat atât de multe războaie și lupte între evrei și romani după moartea lui Isus?
a.) Evreii făcuseră alegerea finală de a-L respinge pe Isus. Dumnezeu nu-i mai putea proteja.
b.) Liderii erau rebeli și nu erau uniți.
c.) Roma dorea să cucerească noi teritorii.
7. Proverbele 16:18 „Mândria merge înaintea ____________ și trufia merge înaintea ___________________.
8. În ce oraș au fugit mulți dintre creștini atunci când armata romană s-a retras din Ierusalim?
a.) Samaria
b.) Ierihon c.)
Betania
d.)
Iope
e.)
Pella f.) Sihar
9. Adevărat sau fals?
a.) A / F Evreii din Ierusalim erau uniți atunci când romanii le-au înconjurat orașul.
b.) A / F O armată a trebuit să atace Ierusalimul dinspre nord, singura parte care nu era protejată de stânci sau văi.
c.) A / F Când Titus și armata sa au atacat Ierusalimul, evreii erau încă poporul special al lui Dumnezeu.
d.) A / F Când Titus și armata sa au atacat Ierusalimul, creștinii care fugiseră erau poporul lui Dumnezeu.
e.) A / F Dacă Ierusalimul ar fi fost credincios lui Dumnezeu, ar fi putut rămâne în picioare pentru totdeauna.
f.) A / F Asediul lui Titus a avut loc în timpul sărbătorii Paștelui.
g.) A / F Guvernul roman i-a persecutat întotdeauna pe creștini.
10. Cine era comandantul armatei romane care a cucerit Ierusalimul? ___________________
11. Un creștin pe nume Tertulian a spus: „Sângele creștinilor este sămânța bisericii”. Ce a vrut să spună?
_____________________________________________________________________________________________________
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1. Ce înseamnă „Apocalipsa”?
			
2. Ultima carte a Bibliei este...

„Scrisori de la Isus” C—20
a.)
b.)
a.)

Ceva ce nu poate fi înțeles.
Descoperirea lui Isus
Descoperirea lui Ioan

c.)
d.)
b.)

Ceva ascuns
Vești rele

Descoperirea lui Isus.

3. Adevărat sau Fals?
a.) A / F Ioan era în viață când templul din Ierusalim a fost distrus de romani.
b.) A / F Ioan era foarte bătrân când Dumnezeu i-a dat instrucțiunile pe care le-a consemnat în Apocalipsa.
c.) A / F Patmos este un mic oraș din apropierea Romei.
d.) A / F Ioan a fost judecat la Roma de împăratul Nero.
e.) A / F Ioan a fost pus într-un recipient cu ulei clocotit, dar Dumnezeu i-a salvat viața.
4. Numerotează evenimentele în ordine (1-4) pentru a arăta cum mesajele din Apocalipsa au venit de la Dumnezeu către Ioan.
a.) ___ Înger
b.) ___ Isus
c.) ___ Ioan
d.) ___ Dumnezeu
5. Ce zi este „ziua Domnului”? _____________ (Exodul 20:10; Luca 6:5; Geneza 2:3; Isaia 58:13)
6. Cine a venit să-l viziteze pe Ioan pe Patmos? a.)

Isus b.)

Petru c.)

Iacov d.)

Timotei

7. Unde stătea Isus când Ioan L-a văzut în acea zi de Sabat, pe Patmos? (Apocalipsa 1:12,13)
a.) Lângă chivotul din Locul Preasfânt al templului din ceruri.
b.) Printre cele șapte sfeșnice de aur din Locul Sfânt.
c.) În curtea templului.
8. Ce carte biblică a fost „sigilată” până la vremea sfârșitului? a.)

Apocalipsa b.)

9. Numărul șapte în Biblie înseamnă adesea...
a.) începutul a ceva
b.) profeția 		

c.)

Isaia

c.)

Daniel

perfecțiunea.

10. Ce era în neregulă cu învățăturile nicolaiților? Ei învățau că...
a.) trebuie să respecți legea.
b.) tot ce trebuie să faci este să crezi în Isus.
11. Pentru ce i-a lăudat Isus pe credincioșii bisericii din Efes?
a.) Au muncit din greu și au fost credincioși lui Isus.
b.) I-au urât pe nicolaiți.
c.) I-au testat pe cei care pretindeau că sunt apostoli.
d.) Și-au păstrat dragostea dintâi pentru Dumnezeu.
12. În cei zece ani de persecuție (303-313), cine era împărat roman? _______________________
13. Ce grup i-a persecutat pe creștini în timpul „bisericii din Pergam”?
a.) Guvernul roman		
b.)
Liderii bisericii
14. Care dintre cele șapte biserici este descrisă prin fiecare dintre aceste expresii?
a.) _________Vremea judecății
i.) ______S-au confruntat cu primele legi duminicale.
b.) _________„Nici rece, nici în clocot”
j.) ______Urau faptele nicolaiților.
c.) _________ Iubire frățească pentru alții
k.) ______Milioane de oameni au fost uciși în persecuție.
d.) _________„Ți-ai părăsit dragostea dintâi.”
l.) _______ A dat totul pentru a răspândi Evanghelia.
e.) _________ Reprezintă aproape 1 000 de ani (538-1500d.Hr.) m.)____Ne amintește de smochinul blestemat.
f.) _________„Antipa, martorul Meu credincios (...)” n.)______________ Păgânismul a fost adus în biserică.
g.) _________Zece ani de persecuție
o.) ______________ Persecuție protestantă și catolică
h.) _________ Biserica Reformei
p.) ______________ Timpul în care trăim.

9

Biblia mea spune

„Compromisul fatal” C—21

1. Scrie versetul de memorat în ordine. Toate cuvintele din 1 Ioan 4:1 sunt scrise mai jos.
oricărui duh sunt crezare cercetați de la ci să duhurile dacă preaiubiților dați să nu mincinoși au ieșit mulți proroci lume în căci Dumnezeu ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. De ce erau creștinii dispuși să își asume riscuri pentru Dumnezeu?
a.) Pentru că îi ajuta să se îmbogățească.
c.) Pentru că atât de mulți alți oameni erau creștini.
b.) Pentru că sperau să ajungă în rai.		
d.) Pentru că Dumnezeu îi iubea și ei Îl iubeau pe Dumnezeu.
3. Ce garantează fericirea?
a.) Ecranele 4K Touch c.) Hainele de lux
b.) Iubirea față de Isus d.) Banii

e.) O casă mare g.) O mașina frumoasă i.) Vacanțe exotice
f.) Faima
h.) Puterea		 j.) Onoare

4. Cine a spus?
a.) ______„Ferice va fi de voi când (...) oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni (...). Bucurați-vă și veseliți-vă.” Matei. 5:11,12
b.) ______„Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă”. 2 Corinteni 4:17
c.) ______„Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru (...), dimpotrivă bucurați-vă.” 1 Petru. 4:12,13
5. Pavel spune să „aveți privirea ațintită” spre... a.)

ceea ce se vede.

b.)

ceea ce nu se vede.

6. Cum face Satana ca cei din poporul lui Dumnezeu să piardă protecția lui Dumnezeu?
a.) Îi persecută.			
c.) Îi determină să păcătuiască.
b.) Îl face pe Dumnezeu neatractiv în ochii lor. d.) Îi face să pară „diferiți” de toți ceilalți.
7. Păcătuim atunci când:
a.) Facem ceea ce ne cere Dumnezeu.
d.) Lucrăm pentru noi înșine, nu pentru alții.
b.) Suntem altruiști, smeriți și buni.
c.) Arătăm că ceea ce vrem să facem este mai important pentru noi decât ceea ce spune Dumnezeu.
8. În primele câteva secole după moartea lui Isus, liderii bisericii au fost cel mai mult interesați de...
a.) a deveni ca Isus
d.) a se îmbogăți
f.)
a-i ajuta pe alții să fie ca Isus
b.) a câștiga adepți
e.) a fi lideri evlavioși
c.) a-și obține sprijinul oamenilor
9. Un „test al adevărului” este ca o persoană să vorbească ținând cont de ... (Isaia 8:20)
a.) ideile păgâne
b.) ce spune Dumnezeu
c.)
ce cred oamenii.
10. Care dintre cele șapte biserici din Apocalipsa descrie acești zece ani de persecuție? ____________________
11. Un lider de biserică și un învățător ar trebui să îndrepte oamenii spre... a.)

el însuși b.)

Isus c.)

Biblie.

12. Când Satana și-a dat seama că persecuția nu împiedica biserica creștină să crească, ce a făcut?
a.) I-a determinat pe creștini să se închine Mariei și sfinților. f.)
I-a înșelat pe urmașii lui Hristos.
b.) I-a încurajat pe oameni să studieze și să asculte Biblia.
g.) I-a făcut pe creștini să nu-L placă pe Dumnezeu.
c.) I-a convins pe creștini să facă compromisuri cu păcatul. h.) I-a determinat pe creștini să se unească cu păgânii.
d.) I-a atras pe creștini să devină ca restul lumii.
i.)
I-a ignorat pur și simplu pe creștini.
e.) I-a încurajat pe creștini să devină ca Isus.
j.)
I-a persecutat și mai mult pe creștini.
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„Păgânizarea bisericii” C—22

1. Ce ajută mai mult biserica - persecuția sau prosperitatea?_____________De ce?
a.) Prosperitatea purifică biserica.
b.) Persecuția purifică biserica.
2. Care era situația Imperiului Roman atunci când Constantin a devenit împărat?
a.) Unii creștini de acolo erau loiali lui Isus.
d.) Mulți creștini au renunțat la credința lor în Isus.
b.) Persecuția creștinilor a continuat acolo.
e.) Erau prea mulți zei păgâni la care să te închini.
c.) Erau crime, războaie, corupție.
f.)
Liderii guvernului erau cinstiți și altruiști.
3. La ce zeu se închina Constantin?

a.)

Soare

b.)

Lună

c.)

Pisică

d.)

Râu

4. Adevărat sau fals?
a.) A / F Oprirea persecuției romane împotriva creștinilor a ajutat biserica să fie mai curată.
b.) A / F Oamenii care doreau putere și bogăție s-au alăturat bisericii creștine.
c.) A / F Constantin era un creștin adevărat, iar acțiunile sale arătau cât de mult Îl iubea pe Isus.
d.) A / F Constantin era marele preot al religiei romane păgâne.
e.) A / F În tot ceea ce faci, este important să Îi placi lui Dumnezeu. Nu este important să mulțumești oamenii.
f.) A / F Mulți oameni care se numeau creștini nu încercau cu adevărat să fie ca Isus.
g.) A / F Pavel a folosit lingușirea atunci când a vorbit cu conducătorii romani importanți.
h.) A / F Liderii bisericești și politicienii egoiști lucrau împreună pentru a obține ceea ce își doreau.
i.) A / F Constantin s-a luptat cu împăratul de la Roma și a pierdut războiul.
5. Ce gânduri include Pavel în 2 Tesaloniceni 2:1-4?
a.) Păstrați Sabatul sfânt.
d.) Nu vă lăsați clătinați în mintea voastră.
b.) Fiți sfinți.
e.) Bucurați-vă că participați la suferințele lui Hristos.
c.) Nu vă lăsați amăgiți.
f.)
„Omul fărădelegii” va pretinde că este Dumnezeu.
6. Citiți Faptele Apostolilor 20:30; 1 Timotei 4:1; 2 Timotei 4:4; 2 Petru 2:1; Iuda 4. Ideea tuturor acestor texte este:
a.) Fiecare membru al bisericii poate fi de încredere. d.) Trebuie să studiem Biblia pentru a ști ce este adevărul.
b.) Toți liderii bisericii învață doar adevărul. e.) Unii oameni din biserică vor învăța lucruri greșite.
c.) Trebuie să comparăm totul cu Scriptura pentru a vedea dacă este adevărat.
7. Ce este Edictul de la Milano?
a.) O lege care acorda libertate religioasă. b.)
8. De ce ne amintim de Eusebiu?
a.) A fost un împărat roman celebru.
9. Ce înseamnă „a linguși”?

a.)

O lege care spunea că toți trebuie să se închine zeului Soare.
b.)

A scris despre Constantin multe povești inventate.

A aduce laude care nu sunt sincere. b.)

10. De ce l-au lingușit liderii bisericii pe Constantin?
a.) Sperau să obțină putere și bogăție.		
b.)

A bârfi pe cineva.

Constantin a fost un împărat creștin foarte bun.

11. Ce fel de „roade” existau în viața lui Constantin?
a.) Avea roada Duhului Sfânt.
d.)
b.) Și-a ucis cumnatul, fiul și soția.
e.)
c.) A înălțat duminica, sărbătoarea păgână a zilei soarelui.

Era preot păgân și a folosit magia.
Se închina zeului soare.

12. Ce metode a folosit Constantin pentru a-i încuraja pe oameni să devină „creștini”?
a.) Le-a oferit convertiților daruri speciale. c.)
A organizat întâlniri de evanghelizare și studii biblice.
b.) A încurajat întâlnirile de rugăciune. d.)
A permis ca bărbați neconvertiți să capete funcții în biserică.
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„Apostazia” C—23

1. Gândește-te la versetul de memorat. De ce ar purta un profet fals „haine de oaie”?
a.) Isus, Păstorul cel bun, îi numește „oi” pe urmașii Săi credincioși.
b.) Un profet fals poate înșela mai ușor „oile” credincioase dacă arată ca una dintre ele.
c.) Un profet fals ar fi ușor de recunoscut dacă ar arăta ca un „lup”.
2. Unii „cad” sau părăsesc biserica pentru că:
a.) Iubesc banii.
c.)
b.) Vorbesc des cu Isus.
d.)

Studiază Biblia în fiecare zi.
Iubesc această lume mai mult decât Îl iubesc pe Isus.

3. „Omul fărădelegii” a vrut să fie Dumnezeu. Ce a făcut „omul fărădelegii” în această privință?
a.) I-a încurajat pe oameni să studieze Biblia.
c.) A înființat o biserică proprie.
b.) Le-a spus tuturor că el era Dumnezeu.
d.) A spus că noua sa biserică era biserica lui Isus.
4. Adevărat sau fals?
a.) A / F Există învățători falși în bisericile creștine, care predau idei ce nu sunt în acord cu Biblia.
b.) A / F Trebuie să compari tot ce auzi cu ceea ce învață Biblia.
c.) A / F Biserica din Roma era singura biserică creștină adevărată.
d.) A / F Este foarte important să ai mulți membri în biserica ta.
e.) A / F Ar trebui să se poată spune cine este „păgân” și cine este „creștin” urmărind „roadele” fiecărei persoane.
f.) A / F „Creștinii” duceau o viață atât de evlavioasă, încât păgânii doreau să învețe despre Dumnezeu.
5. Liderii bisericii se certau în legătură cu:
a.) Cine își va primi proprietatea înapoi.
b.) Micile diferențe de doctrină
c.) Cum să-i ajute pe cei săraci.

d.)
e.)
f.)

Cine erau singurii creștini adevărați.
Cum să propovăduiască vestea cea bună întregii lumi.
Cine va fi cel mai mare.

6. Una dintre cele mai bune modalități de a avea mai mulți membri evlavioși în biserici este:
a.) Să faci biserica să semene cât mai mult cu cei care nu merg la biserică.
b.) Să cobori toate standardele posibile, pentru ca cei convertiți să se simtă mai bine.
c.) Să încerci să schimbi unele dintre Cele Zece Porunci.
d.) Să menții standardele biblice și să încurajezi studiul biblic și rugăciunea.
7. Cum a încercat biserica din timpul lui Constantin să-i atragă pe oameni?
a.) Au făcut biserica cât mai asemănătoare cu cei care nu merg la biserică.
b.) Au coborât toate standardele, pentru a face ca cei convertiți să se simtă mai bine și să se simtă confortabil.
c.) Au încercat să schimbe unele dintre Cele Zece Porunci.
d.) Au menținut standardele biblice și au încurajat studiul biblic și rugăciunea.
8. De ce au început creștinii să se închine duminica în loc de Sabatul biblic?
a.) Nu voiau să fie ca evreii.		
c.) Voiau ca păgânii să devină „creștini”.
b.) Voiau să onoreze învierea.		
d.) Pentru că Isus a schimbat Sabatul.
9. De ce se închinau păgânii duminica?
a.) Pentru a onora învierea lui Isus.
b.) Pentru a se supune Legii lui Dumnezeu.

c.)
d.)

Pentru a-și onora zeul soare.
Pentru că legea o cerea.

10. Ce s-a întâmplat după Edictul de la Milano?
a.) Creștinismul a fost legalizat.
d.) Oamenii au fost încurajați să studieze mai mult Biblia.
b.) A încetat persecutarea creștinilor.
e.) Au fost recompensați cei care respectau poruncile.
c.) O mulțime de păgâni au început să meargă la biserică. f.) Biserica creștină a devenit mai curată.
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„Biserica persecutată” C—24

1. Conform bisericii romane, ce reprezenta un eretic?
a.) Este un alt nume pentru un prozelit.
b.) Este cineva care crede ceva diferit de credințele oficiale ale bisericii.
c.) Este un alt nume pentru un creștin.
d.) Este un nume pentru un păgân care a fost convertit.
2. Un creștin adevărat...
a.) alege să-L urmeze pe Isus.
d.) are numele său scris în Cartea Vieții a lui Isus.
b.) respectă Cele Zece Porunci.
e.) nu are nevoie să respecte Cele Zece Porunci.
c.) încearcă să fie ca Isus, cu ajutorul Duhului Sfânt.
3. Adevărat sau fals?
a.) A / F Oricine nu era de acord cu biserica era considerat eretic.
b.) A / F Biserica credea că ereticii trebuie pedepsiți.
c.) A / F Biserica ar trebui să-i pedepsească pe cei care nu sunt de acord cu ea.
d.) A / F Dacă rămâi fidel adevărului biblic, nu vei fi niciodată persecutat.
e.) A / F În această perioadă, câțiva oameni credincioși au ascultat de Dumnezeu și au ținut Sabatul zilei a șaptea.
f.) A / F Este corect să îi forțezi pe oamenii să creadă ceva anume.
4. Ce ar trebui să faci dacă cineva încetează să mai creadă în adevăr și nu ascultă de cei care încearcă să-l
ajute? Matei 18:15-20; 1 Timotei 5:20; 2 Tesaloniceni 3:6; 2 Timotei 3:5
a.) Să-l numești eretic.
c.) Să-l pedepsești și apoi să-l omori.
b.) Să-l mustri în public.
d.) Să nu ai nimic de-a face cu el.
5. Cine are dreptul să-i pedepsească pe păcătoși?
a.) Biserica
b.) Guvernul c.)

Oamenii 		

6. De ce a venit Isus în lumea noastră?
a.)
Pentru ca să fie slujit. b.) Pentru ca să-Și dea viața. c.)

d.)

Pentru ca să slujească. d.)

Dumnezeu
Pentru ca să devină mare.

7. Este „doctrina celor două săbii” o învățătură a lui Isus? __________ (Efeseni 6:17)
8. Pavel a spus că anumiți oameni vor pieri. De ce? 2 Tesaloniceni 2:10-12
a.) Nu au auzit niciodată adevărul.
b.) Au refuzat să iubească adevărul și să fie mântuiți.
c.) Au studiat Biblia în fiecare zi.
d.) Se desfătau în răutate.
9. a.) Citiți Psalmul 40:8, Ieremia 31:33 și Ezechiel 36:26,27. Ce înseamnă să ai Legea lui Dumnezeu scrisă
pe inimă? ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
b.) A schimbat Dumnezeu Legea? ____________________________________________________________________

13

Biblia mea spune

„Răspândirea luminii” C—25

1. În ce an Titus și romanii au distrus Ierusalimul și templul? ______________
2. În ce loc au fugit mulți dintre creștinii evrei atunci când au scăpat din Ierusalim?
a.) China
b.)
India
c.)
Siria
d.) Africa
3. Adevărat sau fals?
a.) A / F Creștinii sirieni respectau Sabatul zilei a șaptea.
b.) A / F În India existau creștini care au respectat Sabatul timp de sute de ani.
c.) A / F Marco Polo a văzut sute de biserici siriene care respectau Sabatul, în Asia.
d.) A / F Existau creștini care țineau Sabatul în China, în 635 d.Hr.
e.) A / F Columbanus a înființat școli în Franța, Germania, Elveția și Bobbio (Italia).
4. Unde a predat Lucian?

a.)

Antiohia, Siria

b.)

Ierusalim, Israel

c.)

Frigia, Turcia

5. Care dintre aceste afirmații ne vorbesc despre lucrarea importantă pe care a făcut-o Lucian?
a.) A păstrat Sabatul zilei a șaptea.
c.)
A contribuit la protejarea Scripturilor Noului Testament.
b.) A dus Evanghelia în India.
d.) A fost un misionar pionier în Franța.
6. Ce este important la monumentul de piatră găsit lângă Chang-An, în China?
a.) Acest monument enumera Cele Zece Porunci și numele tuturor creștinilor din China.
b.) Acest monument, scris în 635 d.Hr., vorbea despre creștinii care țineau Sabatul în China.
c.) Acest monument, scris în 1625 d.Hr., îi descria pe catolicii care țineau duminica în China.
7. Inscripția de pe monumentul de la Chang-An, descoperit în China, a fost scrisă în...
a.) chineza veche
b.) siriană
c.) ebraică
d.)
engleză.
8. Care dintre cei 12 apostoli a fost misionar în India?
a.) Petru
b.) Ioan
c.)
Toma
9. Ce au găsit iezuiții cînd au ajuns în India?
a.) Biserici creștine care respectau Sabatul.
b.) Creștini care se închinau la idoli.

d.)
c.)
d.)

10. „Ereticii” din India care respectau Sabatul...
a.) erau în majoritate creștini de ziua a șaptea. b.)

Andrei

e.)

Matei

Persoane care nu se închinau la imagini.
Oameni care credeau în papă.
erau evrei.

c.)

erau catolici credincioși.

11. Ce s-a întâmplat cu dovezile despre bisericile care țineau Sabatul în India și China?
a.) Biserica Catolică a distrus dovezile despre bisericile care țineau Sabatul.
b.) Au fost păstrate la British Museum.
12. Care dintre aceste afirmații sunt adevărate despre Patrick?
a.) A fost romano-catolic.
d.) A fost un sirian convertit la Evanghelie.
b.) A fost păgân.
e.) A fost un păstrător al Sabatului.
c.) A pregătit misionari.
f.)
A fondat școli creștine în care au învățat mii de elevi.
13. Care dintre aceste afirmații sunt adevărate despre Columba?
a.) A frecventat școala lui Patrick de la Clonard. d.) Era priceput în copierea manuală a manuscriselor.
b.) A călătorit ca misionar în India.
e.) A fost misionar în Scoția; a trăit în Iona.
c.) A înființat 300 de biserici în Irlanda.
f.)
A găsit un monument antic de piatră în China.
14. Care ar trebui să fie obiectivul principal al vieții tale?
a.) Banii
b.) Faima c.)
Aptitudinile sportive d.)

Aspectul exterior e.)

Isus
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„Misionari credincioși” C—26

1. De ce voia Biserica romană să-i distrugă pe creștinii celți? Ce făceau aceștia?
a.) Mințeau.
h.)
Erau leneși și nu voiau să muncească.
b.) Erau lacomi.
i.)
Botezau prin scufundare.
c.) Îi omorau pe alții.
j.)
Credeau în a doua venire a lui Isus.
d.) Nu îl onorau pe papă.
k.)
Botezau prin stropire.
e.) Păstrau Sabatul zilei a șaptea.
l.)
Încălcau ultimele șase porunci.
f.)
Credeau că papa era capul bisericii.
m.) Ca zi sfântă, păstrau duminica.
g.) Învățau că oamenii trebuie să se supună Legii lui Dumnezeu. n.)
Erau hoți.
2. Este vreunul dintre motivele enumerate mai sus un motiv bun pentru ca o biserică să distrugă o altă biserică?_____
3. În ce an au dispărut toate bisericile celtice?
a.) 600 d.Hr. b.) 777 d.Hr.
c.)

791 d.Hr

d.)

1488 d.Hr.

e.)

321 d.Hr.

4. Ce era important la Milano, Italia?
a.) Milano era locul unde locuia Patrick.
b.) Milano era locul unde se afla capul bisericii din Roma.
c.) Milano era un loc de întâlnire important pentru liderii bisericii din est (Siria) și vest (Galia).
5. De ce nu mai are nimeni nicio scriere a lui Vigilantius Leo?
a.) Nu a scris nimic care să merite să fie citit.
b.) Toate scrierile sale au fost distruse în mod deliberat de biserica Romei.
6. Ce a scris Vigilantius Leo?
a.) Nu te închina la moaște! c.) Nu încerca să Îl impresionezi pe Dumnezeu arzând lumânări în biserică!
b.) Roagă-te pentru rudele tale moarte! d.) Diaconilor și bătrânilor ar trebui să li se permită să se căsătorească.
7. Cine a scris împotriva scrierilor lui Vigilantius Leo?
a.) Augustin, un episcop din Anglia b.) Ieronim, un învățat catolic

c.)

Papa Grigore

8. Care sunt cele mai importante două modalități de a te pregăti pentru a lucra pentru Dumnezeu?
a.) Abilitatea în matematică
d.) Cunoașterea științei
b.) Un cont mare de economii
e.)
O mulțime de prieteni importanți
c.) O cunoaștere temeinică a Scripturii
f.)
Cunoașterea lui Dumnezeu ca prieten personal
9. Misionarii valdenzi...
a.) de obicei mergeau singuri.
b.) deseori călătoreau ca negustori.

c.)
d.)

10. Unde trăiau valdenzii?
a.) Irlanda
b.) Munții Alpi din Italia
11. Copiii valdenzi memorau...
a.) pasaje lungi din Scriptură
b.) un verset pe săptămână

c.)
d.)

uneori mergeau la universități pentru a studia.
dădeau porțiuni scrise din Scriptură atunci când erau siguri.
c.)

Galatia

d.)

Anglia

câteva capitole din Biblie
scrieri ale filosofilor.

12. Tinerii valdenzi au fost instruiți cu un singur scop. Care era scopul lor?
a.) Să colecționeze multe lucruri.
d.) Să facă mulți bani.
b.) Să se îmbrace după ultimele tendințe.
e.) Să-i aducă pe alții la Isus.
c.) Să obțină un loc de muncă important.
f.)
Să fie sportivi buni.

e.)

India
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BIBLIA MEA SPUNE
Anul C, Nr. 14-26 Activități de recapitulare

Potrivește părțile versetelor de memorat:
1.) Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în
puterea tăriei Lui.
2.) Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii
o pildă pentru credincioşi:
3.) De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii,
pe care mi-o va da în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept.
4.) Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr,
v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi
o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă
cu căldură unii pe alţii din toată inima,
fiindcă aţi fost născuţi din nou

a.) ____ nu dintr-o sămânţă care poate putrezi,
ci dintr-una care nu poate putrezi, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi
care rămâne în veac. 1 Petru 1:22,23
b.) ____ Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor
fi iubit venirea Lui. 2 Timotei 4:8
c.) ____ De câte ori am vrut să strâng pe copiii
tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi
n-aţi vrut! Matei 23:37
d.) ____ Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi fără răutate
ca porumbeii. Matei 10:16

5.) Drept răspuns, Isus le-a zis:

e.) ____ Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva
uneltirilor diavolului. Efeseni 6:10,11

6.) Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine!

f.) ____ în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 1 Timotei 4:12

7.) Cine are urechi, să asculte

g.) ____ Tot aşa să lumineze şi lumina voastră
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele
voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Matei 5:14,16

8) Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh,
9) Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte
nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe
oameni în prăpăd şi pierzare.
10.) Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei vin la voi
îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru
sunt nişte lupi răpitori.
11.) Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este
al ei, dar, pentru că nu sunteţi din lume şi
pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii,
12.) Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată
pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
13.) Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul
lupilor.

h.) ____ Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg
oamenii struguri din spini sau smochine
din mărăcini? Matei 7:15,16
i.) ____ «Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva».
Matei 24:4
j.) ____ ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la
Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi
proroci mincinoşi. 1 Ioan 4:1
k.) ____ 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.
1 Timotei 6:9,10
l.) ____ ce zice Bisericilor Duhul. Apocalipsa 3:6
m.) ____ de aceea vă urăşte lumea. Ioan 15:19

16

Cele șapte biserici

Descifrați numele celor șapte biserici și puneți-le în ordine.
1.)

MIRNAS

____________________________ a fost biserica nr._________

2.)

ADELFILFIA

____________________________ a fost biserica nr._________

3.)

ESEF

____________________________ a fost biserica nr._________

4.)

RATIATI

____________________________ a fost biserica nr._________

5.)

EELACAODI

____________________________ a fost biserica nr._________

6.)

AMRGPE

____________________________ a fost biserica nr._________

7.)

DSAESR

____________________________ a fost biserica nr._________

Cărțile Noului Testament
_____ Matei
_____ Marcu
_____ Luca
_____ Ioan
_____ Faptele Apostolilor
_____ Romani
_____ 1 Corinteni
_____ 2 Corinteni
_____ Galateni

_____ Efeseni
_____ Filipeni
_____ Coloseni
_____ 1 Tesaloniceni
_____ 2 Tesaloniceni
_____ 1 Timotei
_____ 2 Timotei
_____ Tit
_____ Filimon

_____ Evrei
_____ Iacov
_____ 1 Petru
_____ 2 Petru
_____ 1 Ioan
_____ 2 Ioan
_____ 3 Ioan
_____ Iuda
_____ Apocalipsa

1.) Câte cărți a scris Matei?
______
Etichetați aceste cărți cu litera A.
2.) Câte cărți a scris Marcu?
______
Etichetați aceste cărți cu litera B.
3.) Câte cărți a scris Luca?
______
Etichetați aceste cărți cu litera C.
4.) Câte cărți a scris Ioan?
______
Etichetați aceste cărți cu litera D.
5.) Câte cărți a scris Pavel?
______
Etichetați aceste cărți cu litera E.
6.) Câte cărți a scris Iacov?
______
Etichetați aceste cărți cu litera F.
7.) Câte cărți a scris Petru?
______
Etichetați aceste cărți cu litera G.
8.) Câte cărți a scris Iuda?
______
Etichetați aceste cărți cu litera H.
9.) Câte cărți sunt în Noul Testament?______
Sugestie: Dacă nu știi cine a scris cartea, uită-te la primele versete ale fiecărei cărți.
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Biblia mea spune 	Răspunsuri pentru fișele cu activități
RĂSPUNSURI-CHEIE PENTRU FIȘELE CU ACTIVITĂȚI – ANUL C, NR. 14-26
Fișă de activități C–14
Fișă cu activități C-17
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Aproximativ 225 km
a.) D; b.) D; c.) D; d.) Î; e.) D; f.) Î
b, c, f
b
a
a.) k, s; b.) j, u; c.) i, o; d.) m, r; e.) n, q; f.) l, p; g.)
h, t
a
b, c
b
a, b, c, d, e

Fișă cu activități C–15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

a, d
a, b, e
c
Adevărat
c
a.) 2; b.) 5; c.) 1; d.) 3; e.) 4
Da; Versete din Evrei 8 și 9 (Răspunsurile pot
varia.)
b
să mintă
b
a
a.) 3; b.) 5; c.) 4; d.) 1; e.) 2

Fișă cu activități C–16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ceea ce facem
a.) 4; b.) 3; c.) 1; d.) 2
c
c
a, b, c, d, f
b
g
2 Timotei
a, b, c, d
a
67 d.Hr.
d
2 Timotei 4:8
curată, pașnică, blândă, binevoitoare, plină de
îndurare și de roade bune, fără părtinire și fără
ipocrizie
15. a, f, g
16. versetul 24

1. a.) Evrei; b.) Neamuri
2. a.) A; b.) A; c.) A
3. „(...) fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o
sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu
poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care
este viu şi care rămâne în veac.”
4. b, f
5. b
6. b
7. b
8. b, c
9. b
10. a, c
11. a, c
12. c
13. a
14. c
15. a
16. F; Ioan 14:15, 1 Ioan 2:3,4 (Răspunsurile pot
varia.)

Fișă cu activități C-18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a, b, c
a, b, c
a, c, d, e
a, c, d, e, f, g, j, k, l
a) 2 000; b) 2 000
0
c
a, c, d, e, f
Nu vă lăsați înșelați; vegheați și rugați-vă!
„Drept răspuns, Isus le-a zis: «Băgaţi de seamă să
nu vă înşele cineva».” Matei 24:4
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Biblia mea spune 	Răspunsuri pentru fișele cu activități
Fișă cu activități C-19

Fișă cu activități C-21

Fișă cu activități C-20

Fișă cu activități C-22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

b, c, d, e, f
b
c
a, c
b, c
a, b
pieirii; căderii
e
a.) F; b.) A; c.) F; d.) A; e.) A; f.) A; g.) F
Titus
El a vrut să spună că mărturia credincioasă a
creștinilor aflați în suferință și pe moarte i-a
convins pe mulți alți oameni să creadă și ei în
Isus. Persecuția nu a oprit Evanghelia; de fapt, a
ajutat-o să să se răspândească.

b
b
a.) A; b.) A; c.) F; d.) F; e.) A
a.) 3; b.) 2; c.) 4; d.) 1
Sabatul
a
b
c
c
b
a, b, c
Dioclețian
b
a.) Laodiceea; b.) Laodiceea; c.) Filadelfia;
d.) Efes; e.) Tiatira; f.) Pergam; g.) Smirna;
h.) Sardes; i.) Pergam; j.) Efes; k.) Tiatira; l.)
Filadelfia; m.) Sardes; n.) Tiatira; o.) Sardes; p.)
Laodiceea

1. Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci
să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu;
căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. 1
Ioan 4:1
2. d
3. b
4. a.) Isus; b.) Pavel; c.) Petru
5. b
6. b, c
7. c, d
8. b, c, d
9. b
10. Smirna
11. b, c
12. a, c, d, f, g, h

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Persecuția; b
a, c, d, e
a
a.) F; b.) A; c.) F; d.) A; e.) A; f.) A; g.) F; h.) A;
i.) F
c, f
e
a
b
a
a
b, c, d, e
a, d

Fișă cu activități C-23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a, b, c
a, d
b, c, d
a.) A; b.) A; c.) F; d.) F; e.) A; f.) F
a, b, d, f
d
a, b, c
a, b, c
c, d
a, b, c
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Biblia mea spune 	Răspunsuri pentru fișele cu activități
Fișă cu activități C-24
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b
a, b, c, d
a.) A; b.) A; c.) F; d.) F; e.) A; f.) F;
b, d
b, d
b, c
Nu
b, d
a.) Atunci când cineva este convertit, se bucură
să se supună Legii lui Dumnezeu. b.) Nu.

Fișă cu activități C-25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

În anul 70 d.Hr.
c
a.) A; b.) A; c.) A; d.) A; e.) A
a
a, c
b
a, b
c
a, c
a
a
c, d, e, f
a, c, d, e
e

Fișă cu activități C-26
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

d, e, g, i, j
Nu
b
c
b
a, c, d
b
c, f
b, c, d
b
a
e

Fișă cu activități - anul C – 14–26 Recapitulare
Potrivirea părților versetelor de memorat:
1.) e; 2.) f; 3.) b; 4.) a; 5.) i; 6.) c; 7.) l; 8.) j; 9.) k;
10.) h; 11.) m; 12.) g; 13.) d

Fișă cu activități C-14-26 Recapitulare
Cele șapte biserici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Smirna; 2
Filadelfia; 6
Efes; 1
Tiatira; 4
Laodiceea; 7
Pergam; 3
Sardes; 5

Fișă cu activitățiC-14-26 Recapitulare
Cărțile Noului Testament
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1 (Matei)
1 (Marcu)
2 (Luca, Faptele Apostolilor)
5 (Ioan; 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, Apocalipsa)
14 (Romani; 1 Corinteni; 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni;
2 Tesaloniceni, 1 Timotei, 2 Timotei, Tit,
Filimon, Evrei)
1 (Iacov)
2 (1 Petru, 2 Petru)
1 (Iuda)
27
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Biblia mea spune 	Răspunsuri pentru activitățile din studii
RĂSPUNSURI-CHEIE PENTRU ACTIVITĂȚILE DIN STUDII – ANUL C, NR. 14-26
Activități pentru studiul C–14

Activități pentru studiul C–19

Orizontală:
2. Pavel
3. Puzole
6. Efeseni
8. Nero
9. Filimon
11. Tihic

1.
2.
3.
4.

1. E
2. C

Verticală:
1. Colose
4. Onisim
5. Cezarul
7. Iuliu
10. Malta
3. F
4. B

5. D
6. A

Activități pentru studiul C–15
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Răspunsurile pot varia.
Șaisprezece
Niciunul
Abel, Rahav, Ghedeon, Iosif, Avraam, Enoh,
Iefta, David, Barac, Moise, Isaac, Iacov, Noe,
Samuel, Samson
P
9. E
13. I
17. O
J
10. A
14. M
18. F
B
11. C
15. N
19. G
D
12. H
16. L
20. K

Activități pentru studiul C–16
1. a.) Timotei; b.) Creta; c.) Satana; d.) Tit; e.)
Roma; f.) Noe; g.) Enoh; h.) Nero; i.) Iacov; j.)
Troa; k.) Pavel; l.) Luca; m.) Lisias; n.) Felix;
o.) Festus; p.) Agripa; q.) Iuda; r.) Onisifor; s.)
Dima; t.) Efes
2. c, d, e, f, g, j, m, n
3. a.) 1:2; b.) 1:5; c.) 2:18; d.) 3:8; e.) 4:4; f.) 4:7;
g.) 4:8; h.) 1:12
4. a.) A; b.) F; c.) A; d.) A; e.) A; f.) A; g.) F

Activități pentru studiul C–18
1. a.) A; b.) A; c.) F; d.) A; e.) A; f.) A; g.) F; h.) F;
i.) A; j.) A; k.) A; l.) F; m.) F; n.) A; o.) F; p.) A
2. a.) Isus; evreilor; b.) Petru, Iacov, Ioan, Andrei;
Isus; c.) Isus; evreilor
3. a.) Apocalipsa 6:16; b.) Matei 24:31, c.) Matei
24:31 d.) Luca 12:40, e.) 1 Tesaloniceni 4:16;
f.) Luca 21:27, g.) Apocalipsa 1:7; h.) Matei
24:27

3, 5, 7, 1, 4, 6, 2
a, d
a.) Da; b.) Nu
A.) 27 d.Hr.; B.) 34 d.Hr.; C.) 1844 d.Hr.;
D.) 70 d.Hr.; E.) 457 î.Hr.; F.) 31 d.Hr.

Activități pentru studiul C–20
Orizontală:
1. Efes 4. Pergam
Verticală:
2. Sardes

6. Filadelfia

3. Laodiceea

7. Tiatira

5. Smirna

Activități pentru studiul C–21
1.
2.
3.
4.

Balaam
Lucifer
Ioan
Clement,
Origen
5. episcopi,
Roma
6. A

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

F
A
A
A
A
F
F
A

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A
A
A
F
A
F
Nu
Nu

Activități pentru studiul C–23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

F
C
M
H
D
G
J
A
K
B
I
E

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

L
N
Constantin
Pavel
Dima
catolic
E
D
C
B
A
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Biblia mea spune 	Răspunsuri pentru activitățile din studii
Activități pentru studiul C–24
1. a.) 3; b.) 6; c.) 5; d.) 2; e.) 1; f.) 4
2. a.) S; b.) P; c.) P; d.) S; e.) P; f.) S; g.) P h.) P;
i.) P; j.) S; k.) P; l.) S; m.) P; n.) S
3. a.) B; b.) X; c.) B; d.) X; e.) B; f.) X; g.) X
4. a.) Efeseni 6:17; b.) Matei 26:52; c.) Matei
5:39; d.) 1 Petru 2:23

Activități pentru studiul C–25
1.
2.
3.
4.
5.

Siria
Irlanda
Scoția
Franța
China

6. India
7. Anglia
8. Iona

REBUS:
Orizontală:
2. India;
3. Lucian;
5. Columba;
8. Patrick;
9. Toma

Verticală:
1. Siria;
4. Columbanus;
5. China;
6. Irlanda;
7. Scoția

Activități pentru studiul C–26
1. a.) 6; b.) 2; c.) 4; d.) 1; e.) 5; f.) 9; g.) 7; h.) 3;
i.) 8
2. a.) A; b.) F; c.) A; d.) F; e.) F; f.) A; g.) A; h.) A;
i.) A
3. oi; lupilor; șerpii; porumbeii

C–14
C–15
C–16
C–17
C–18
C–19
C–20
C–21
C–22
C–23
C–24
C–25
C–26

C–14
C–15
C–16
C–17
C–18
C–19
C–20
C–21
C–22
C–23
C–24
C–25
C–26

Grafic de înregistrare pentru trimestrul _____ anul _____

N
să um
pt ăr
ăm ul
â le
Am na a cție
la a ce i d
Șc du ast e
a
oa s
la cu
Am de m
în c Sa ine
fie iti bat Bi
ca t s . bl
re tu
ia
Am zi. diu
l
ac c
bi
tiv om
bl
ic
ită p
țil let
Am e l at
(se f ecț
cre ăcu iei
tă) t o .
Am săpt fapt
de î ăm ă b
m nvă âna ună
em ța a
or t v cea
at. ers sta
etu .
l

N
să um
pt ăr
ăm ul
â le
Am na a cție
la a ce i d
Șc du ast e
a
oa s
la cu
d
A
m
în m c e Sa ine
fie iti bat Bi
ca t s . bl
re tu
ia
Am zi. diu
lb
ac c
ib
tiv om
lic
ită p
țil let
Am e l at
(se f ecț
cre ăcu iei
tă) t o .
A săp fap
de m î tăm tă b
m nvă âna ună
em ța a
or t v cea
at. ers sta
etu .
l

N
să um
pt ăr
ăm ul
â le
Am na a cție
la a ce i d
Șc du ast e
a
oa s
la cu
Am de m
în c Sa ine
fie iti bat Bi
ca t s . bl
re tu
ia
Am zi. diu
l
ac c
bi
tiv om
bl
ic
ită p
țil let
Am e l at
(se f ecț
cre ăcu iei
tă) t o .
Am săpt fapt
de î ăm ă b
m nvă âna ună
em ța a
or t v cea
at. ers sta
etu .
l

N
să um
pt ăr
ăm ul
â le
Am na a cție
la a ce i d
Șc du ast e
a
oa s
la cu
d
A
m
în m c e Sa ine
fie iti bat Bi
ca t s . bl
re tu
ia
Am zi. diu
lb
ac c
ib
tiv om
lic
ită p
țil let
Am e l at
(se f ecț
cre ăcu iei
tă) t o .
A săp fap
de m î tăm tă b
m nvă âna ună
em ța a
or t v cea
at. ers sta
etu .
l

Numele meu:
Numele meu:

C–14
C–15
C–16
C–17
C–18
C–19
C–20
C–21
C–22
C–23
C–24
C–25
C–26

Grafic de înregistrare pentru trimestrul _____ anul _____
Grafic de înregistrare pentru trimestrul _____ anul _____

Numele meu:
Numele meu:

C–14
C–15
C–16
C–17
C–18
C–19
C–20
C–21
C–22
C–23
C–24
C–25
C–26

Grafic de înregistrare pentru trimestrul _____ anul _____

Listă de sarcini pentru trimestrul ____ anul ____
Sarcină
Diacon

Secretar

Coordonator
Ajutor
coordonator
Ajutoare
Povestirea
biblică
Vestea
misionară
Pianist
Persoana care
contactează
membrii
absenți
Persoane care
se ocupă de curățenia camerei

Nume

Data

Remarcă

Calendar trimestrial și texte de memorat
C–14
C–15
C–16
C–17

C–18
C–19

C–20
C–21
C–22

C–23

C–24
C–25

C–26

Bibilia mea spune,
Anul C, nr. 14-26

Pavel la Roma
Data: 2.04.2022
Text de memorat: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată
armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” Efeseni 6:10,11
Scrisori de la Roma
Data: 9.04.2022
Text de memorat: „Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.” 1 Timotei 4:12
Sfârșind alergarea
Data: 16.04.2022
Text de memorat: „De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” 2 Timotei 4:8
Petru și Ioan
Data: 23.04.2022
Text de memorat: „Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca
să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii din toată inima,fiindcă aţi
fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” 1 Petru 1:22,23
Nu vă lăsați înșelați
Data: 30.04.2022
Text de memorat: „Drept răspuns, Isus le-a zis: «Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva».” Matei 24:4
Rodul neascultării
Data: 7.05.2022
Text de memorat: „Ierusalime , Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la
tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!”
Matei 23:37
Scrisori de la Isus
Data: 14.05.2022
Text de memorat: „Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.” Apocalipsa 3:6
Compromisul fatal
Data: 21.05.2022
Text de memorat: „Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de
la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.” 1 Ioan 4:1
Păgânizarea bisericii
Data: 28.05.2022
Text de memorat: „Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte
nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. 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.” 1Timotei 6:9,10
Apostazia
Data: 4.06.2022
Text de memorat: „Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau
smochine din mărăcini?” Matei 7:15,16
Biserica persecutoare
Data: 11.06.2022
Text de memorat: „Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că nu sunteţi din
lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.” Ioan 15:19
Răspândirea luminii
Data: 18.06.2022
Text de memorat: „Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână
ascunsă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune
şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Matei 5:14,16
Misionari credincioși
Data: 25.06.2022
Text de memorat: „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi
fără răutate ca porumbeii.” Matei 10:16

