
 

Întrebări & Răspunsuri (Biblia) 
 

Partea 1: 
1) Frunzele carui copac au slujit sa acopere goliciunea  lui Adam si Eva ?    (Gen 3:7)         
2) Cine a fost primul ucigas ?                                                                           (Gen 4:8) 
3) Cine sa transformat intr-un stilp de sare ?                                                   (Gen 19:26) 
4) Cine a locuit in pestera cu fetele lui dupa ce Sodoma si Gomora                                              

au fost distruse  ?                                                                                         (Gen 19 :30) 
5) Cine au fost cei ucisi in timpul ultimei urgi in Egipt ?                                (Exod 12:29) 
6) Cine a pregati un prinz pentru niste ingeri linga stejarul din Mamre  ?      (Gen 18:1-8) 
7) Comform Legii , din ce trebuia  sa fie compusa masa de Paste ?               (Exod 12:3-10) 
8) Cine a avut un vis in care niste pasari mincau ceva dintr-un cos                                               

de pe capul lui ?                                                                                         (Gen 40:16-17 )    
9) Care cort a fost facut dupa proiectul lui Dumnezeu ?                               (Exod 26 :1-4) 
10) Care captiv Evreu a interpretat visul lui Faraon ?                                     (Gen 41 :1-6) 
11) Cine a apelat la niste vrajitori , care au facut si ei unele minuni pe                                        

care le-a facut Moise ?                                                                               (Exod 7 :11-12) 
12)  Care a fost ultima urgie dintre cele 10 din Egipt ?                                    (Exod 12:30-32) 
13)  A citea porunca interzice furtul ?                                                               (Exod 20:15) 
14)  Cine a nascut un fiu la 90 de ani ?                                                              (Gen 17:17) 
15)  Cine a gasit un copil viu intr-un riu ?                                                         (Exod 2:5) 
16)  Care fluviu a fost transformat intr-un singe ?                                             (Exod 7:20) 
17)  Ce hrana au avut evreii in pustie ?                                                              (Exod 14-15) 
18)  Cine a visat o scara al carui virf ajungea la cer ?                                        (Gen 28:10-12) 
19)  Care sunt cele doua orase distruse de Dumnezeu cu foc si                                                         

cu pucioasa ?                                                                                               (Gen 19:24) 
20)  Care a fost mai intii numele lui Israel , fiul lui Isac ?                                  (Gen 32:28)   
21)  Care barbat a ris cin Dumnezeu i-a promis ca va avea un fiu ?                     (Gen 17:17)        
22)  Cine a spus ,, Sunt eu pazitorul fratelui meu  ? ‘’ ?                                      (Gen 4:9) 
23)  Cine a avut un vis cu niste vaci stind linga un riu ?                                      (Gen 41:3) 
24)  Care sclava egipteanca a devenit dispretuitoare  fata de Sarai ?                    (Gen 16:4) 
25)  Sotia cui sa transformat intr-un stilp de sare ?                                                (Gen 19:26) 
26)  Care armata a fost distrusa in Marea Rosie ?                                                (Exod 14:13-31) 
27)  Cine a construit un oras numit Enoh la est de Eden ?                                    (Gen 4 :7) 
28)  Eva este prima femeie din Biblie . Cine este a doua ?                                   (Gen 4:17) 
29)  De cine a fost inmormintat Avraam ?                                                            (Gen 25 :9) 
30)  Unde trebuia sa-l aduca Avraam ca jertfa pe Isac ?                                        (Gen 22:2) 
31)  Care rege al Basanului a fost renumit pentruca avea un pat urias ?                (Dt  3:11) 
32)  Care a fost prima porunca insotita de o promisiune ?                                     (Dt  5:16) 
33)  Care a fost cel mai mic fiu al lui   Iacob ?                                                      (Gen 35:16-18) 
34)  Care a fost prima fica mentionata cu numele ?                                               (Gen 4:22) 
35)  Potrivit cu legea , ce fel de pietre nu puteau fi folosite la                                                       

construirea unui altar    ?                                                                                  (Exod 20 :25) 
36)  Care a fost prima pastorita   ?                                                                           (Gen 29:9) 
37)  Care a fost primul copil mentionat in Biblie ?                                                  (Gen 4:1) 
38)  Cine a intilnit-o pe viitoare lui sotie la o fintina , unde ea dorea                                                

sa-si adape oile ?                                                                                               (Gen 29:1-10) 
39)  Cine a plecat sa traiasca cu filistenii in timpul foametei ?                                 (Gen 26:1) 
40)  Potrivit cu Legea citi martori , sunt necesari pentru a putea                                                  

pedepsi cu moartea pe cineva ?                                                                         (Dt  17:6)       
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41)  Cine a furat idoli tatalui ei ?                                                                               (Gen 31-19) 
42)  Care rege al Salemului a fost si preot al lui Dumnezeului                                                       

Celui Preainalt ?                                                                                                 (Gen 14:18) 
43)  Care a fost prima sotie a lui Moise ?                                                                  (Exod 2:21) 
44)  In urma legamintului lui Dumnezeu cu Avraam , ce ritual trebuia                                               

indeplinit de catre acesta si urmasi sai de parte barbateasca ?                            (Gen 17:9-14) 
45)  Cui i-a spus Dumnezeu sa se descalte , deoarece sta pe un pamit sfint ?            (Exod 3:5) 
46)  A cita urgie din Egipt au fost broastele ?                                                             (Ex 8 :1-8) 
47)  Cine a ridicat un stilp de aducere aminte la Betel ?                                             (Gen 35 :14) 
48)  Care insecte au constituit o urgie pentru egipteni ?                                           (Exod 8 :16-32) 
49)  Cine l-a blestemat pe Canan   ?                                                                           (Gen 9:25) 
50)  Cum se numeau fiii lui   Noe care au iesit din arca ?                                            (Gen 9:18) 
51)  Cit timp a stat Noe in arca ?                                                                       …………………… 
52)  Cine a fost Peret si Zerah ?                                                                              (Gen 38:29- 30) 
53)  Dumnezeu L-a protejat pe Iacob printr-un vis trimis celu-i care                                                 

putea face rau ?                                                                                                    (Gen 32 :24,29) 
54)  Cine s-a nascut  mai intii , Iacob sau Esau ?                                                      (Gen 25 :25-26) 
55)  Care au fost primi gemeni mentionati in Biblie ?                                              (Gen 25 :23-26) 
56)  Care a fost prima dintre cele zece urgi din Egipt ?                                             (Exod 7:14-24) 
57)  Care profet a moabului a avut o problema cu o magarita ?                                 (Num 22:1-35) 
58)  Cum au murit cei 250 de oameni rasculati impotriva lui Moise ?                        (Num 16 :35) 
59)  Care din cele 10 porunci spun ca copiii vor fi pedepsiti pentru                                        

pacatele parintilor lor ?                                                                                           (Exod 20:4) 
60)  Cite zile de intuneric au fost la cea de-a  noua  urgie in Egipt ?                     (Exod 10 :21-23) 
61)  Unde a Plecat Avraam dupa ce a parasit orasul Ur ?                                             (Gen 12) 
62)  Unde a murit Aron ?                                                                                     (Num 20 :25-29)  
63)  Cine a fost inmormintat in pestera Mcpela ?            (Gen 23 :19 ;25 :9 ;35 :29 ;49 :30-31)           
64)  Care sunt cele patru riuri in legatura cu gradina Eden ?                                    (Gen 2:10-14) 
65)  De cine a fost inmormintat Isac ?                                                                           (Gen 35-29) 
66)  Unde a fugit Moise din Egipt ?                                                                               (Exod 2 :15) 
67)  In care zi de creatie a facut Dumnezeu plantele ?                                          (Gen 1 :9-13) 
68)  Cind Moise era in cortul intilniri , de unde venea vocea lui Dumnezeu ?             (Num 7:89) 
69)  Ce planta era folosita pentru curatirea leprosilor ?                                                (Lev 14:4-6) 
70)  Care este numele zeului amonit  , setos de singe , caruia i se aduceau                                      

ca jertfa ( sacrifici copii vii ) ?                                                                               (Lev 18:21) 
71)  Care pasare a servit ca hrana miraculoasa pentru israeliti ?                              (Exod16:11-13) 
72)  Cine a dat sfatul ca egipteni sa dea lui Faraon a cincea parte din                                       

roadele tarii , pentru a le depozita in vederea unei crize ?                                  (Gen 41:34) 
73)  Cui i-a promis Dumnezeu ca cei ce –l vor blestema vor fi blestemati de El ?    (Gen12:3) 
74)  Ce ruda a lui Moise a fost preot in Madian ?                                                       (Ex 3 :1) 
75)  Aceasta sora a unui lider evreu a fost ea insasi o profeteasa , si pentru                                      

un timp a fost afectata de lepra. Care e numele ei ?                                             (Ex 15:20) 
76)  A cita porunca opreste luarea in desert a Numelui Domnului ?                          (Ex 20:7) 
77)  Care preot din vechiul testament a fost si rege ?                                                 (Gen 14:18) 
78)  Cine a murit nascindul pe Beniamin ?                                                           (Gen 35:16-18) 
79)  Unde l-a ucis Cain pe Abel ?                                                                              (Gen 4-8) 
80)  De cite ori apare numele de Eva in Genesa   ?                                             (Gen 3:20;4:1) 
81)  Cine i-a gasit o sotie lui Isac linga fintina ?                                                        (Gen 24) 
82)  Numele carui personaj din vechiul testament inseamna rosu ?                       (Gen 25:30) 
83)  Cine a avut o sotie numita Iudita ?                                                                  (Gen 26:34) 
84)  In ce a schimbat Dumnezeu numele lui Iacob ?                                             (Gen32:28) 
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85)  Care femeie madianita sa casatorit cu Moise ?                                                  (Ex 2:21) 
86)  Cine a fost mai virstnic ; Moise sau Aron     ?                                                  (Ex 7 :7) 
87)  Cine a plantat prima vie ?                                                                        (Gen 9 :20) 

 
88)  Cine i-a furat idoli lui Laban ?                                                                   (Gen 31:19) 
89)  Care a fost prima serbare a unei zile de nastere in Biblie  ?                       (Gen 40:20) 
90)  Cine este mentionat mai intii in Biblie ca fiind   foarte paros ?                  (Gen 27-11,23)                               
91)  Care a fost prima cumparare de teren din Biblie ?                                      (Gen 23:3-20) 
92)  Cine a intilnit-o pe viitoarea lui sotie la o fintina din madian ?                    (Ex 2:15-21) 
93)  Din ce era facuta arca lui Noe ?                                                                    (Gen 6:13-16)               
94)  Care rege din Gherar a luat-o pe Sara    de linga Avraam ?                         (Gen 20:2) 
95)  Pe cine l-a intilnit Moise in pustie si l-a sarutat ?                                          (Ex 18:5,7) 
96)  Care din fiii lui Iacob este descris ca avind dintii mai albi decit laptele ?   (Gen49:12) 
97)  Care preot al Madianului l-a sfatuit pe Moise  cum sa judece poporul ?      (Ex18:13-27) 
98)  Care este cea dea noua porunca ?                                                                 (Ex 20:16) 
99)  Cine a avut primul inel din Biblie pe mina ?                                               (Gen 41:42) 
100) Unde sut oile negre mentionate in Biblie ?                                                  (Gen 30:35) 
101) In care carte apare prima interdictie de a consuma singe ?                          (Gen 9:4) 
102) Sarpele a fost primul animal care a vorbit din Biblie ;                                                                

care a  fost al doilea ?                                                                                  (Num 22:28) 
103) Cine a plantat prima gradina ?                                                                    (Gen 2:8) 
104) Care fiu al lui Noe a fost blestemat in urma pacatului savirsit                                                  

de tatal sau ?                                                                                               (Gen 4:9,11) 
105) Cine a fost primul preot mentionat in Biblie ?                                            (Gen 14:18) 
106) Care a fost primul animal care a plecat din arca lui Noe ?                          (Gen 8:7) 
107) Ce a aruncat Moise in apa amara de la Mara ca s-o faca dulce ?                (Ex 15:23-25) 
108) Cine a ucis un israelit si o femeie moabita in cortul barbatului ?              (Num25:6-8) 
109) Numele carei femei este cel mai des mentionat in Biblie ?                       (Sarai 56 de ori) 
110) Care om a trait cel mai mult pe pamint ?                                                  (Gen 5 :27)     
111) Care a fost cel mai tinar fiu al lui Adam mentionat pe nume ?                (Gen 4 :25) 
112) Care a fost prima femeie care i-a fost rusine de imbracamintea ei ?        (Gen 3:7) 
113) Cine a fost tatal celor care locuiesc in corturi ?                                         (Gen 4:21) 
114) Cine a purtat primul voal de nunta ?                                                           (Gen 24-65) 
115) Care afost cel mai tinar fiu al lui Iosif ?                                                      (Gen 41:51-52) 
116) Care este primul razboi mentionat in Biblie ?                                             (Gen 14:1-16) 
117) Care carte spune ca ghicirea este o uriciune inintea lui Dumnezeu ?        (Deut 18:9-12) 
118) Care oras a fost locul faimosului vis a lui Iacob ?                                     (Gen 28 :10-22) 
119) Unde s-a dus Avraam cind afoametea ?                                                    (Gen 12:10) 
120) Citi ingeri l-au salvat pe Lot din Sodoma ?                                               (Gen 19:1-12) 
121) Cine a fost primul om de care se spune ca a lucrat obiecte                                                              

din fier si arama ?                                                                                      (Gen 4:22) 
122) Care este traducerea cuvintului Toar ?                                                      (Gen 19:22) 
123) Cine a fost primul vinator ?                                                                        (Gen 10:9) 
124) Care este prima porunca din Biblie data omului ?                                       (Gen 1:28) 
125) Care a fost primul pastor ?                                                                           (Gen 4:2) 
126) Care a fost primul om ucis de Dumnezeu din cauza ca era rau ?                 (Gen 38:7) 
127) Care a fost primul oras numit ?                                                                    (Gen 4:17) 
128) Cine a postit 40 de zile pe muntele Sinai ?                                                  (Ex 34:27-28) 
129) Ce a trebuit sa faca Iacob ca sa se casatoreasca cu Rahela ?                        (Gen 29:16-30) 
130) In ce tara a vazut Moise rugul aprins ?                                                         (Ex 3 :1,2)           

 

© tineret-elim.at.tt  Pagina 3 din 16 



 

Partea 2: 
131) Care fiu al lui Saul a fost rege al lui Israel?                                       2 Sam. 2.10 
132) Care rege al lui Iuda s-a casatorit cu o fiica a lui Ahab?              2 Regi 8.21-26 
133) Care soţie a lui David a fost căsătorită iniţial cu Nabal?            1 Sam. 25.18-20 
134) În urma cărui act al lui David a trimis Dumnezeu ciuma în Israel?   2 Sam. 2.4 
135) Câţi Filisteni au murit împreună cu Samson?                                       Jud. 16.27 
136) Cum îl cheamă pe cel mai tânăr fiu al lui Ghedeon (fugarul care a scăpat de furia 
fratelui său mai mare)?            Jud. 9.5 
137) A cui mamă a fost o văduvă numită Ţeruiei?     1 Regi 11.26 
138) Care văduvă, nora preotului Eli, a avut un copil numit I-Cabod?      1 Sam. 4.19-21    
139) Care rege provenea din oraşul Ghibea?              1 Sam. 10.26 
140) Care rege al lui Israel este menţionat ca având o coroană şi o brăţară de aur  
                    2 Sam. 1.10 
141) Care regină s-a „fardat” înainte de întîlnirea cu Iehu?      2 Regi 19.20 
142) Care este numele zeului peşte al Filistenilor a cărui statuie a căzut şi s-a spart înaintea 
chivotului legământului?        1 Sam. 5.1-4 
143) Care naţiune a dus poporul Israel în exil?     2 Regi. 17.6 
144) Cine arunca cu pietre după David în timp ce acesta încerca să evite un război civil în 
Israel?           2 Sam. 16.5-8 
145) Cine a scris peste o mie de cântece?      1 Regi 4.32 
146) Cine a atacat noaptea o tabără Madianită?     Jud. 7.19 
147) Care profet a poruncit unui rege să tragă săgeţi pe fereastră?   2 Regi 13.17 
148) Cui i-au trebuit 13 ani ca să-şi construiască palatul?    1 Regi 7.1-12 
149) Ce s-a întâmplat cu copiii care au bajocorit pe Elisei?    2 Regi 2.23-25 
150) Care oraş din Israel a fost construit de regele Omri drept capitală?  1 Regi 16.23-24 
151) Cine erau cei care săreau împrejurul altarului dumnezeului lor fals?  1 Regi 18.26 
152) Care rege bolnav, deşi ar fi trebuit să moară, a mai primit 15 ani de viaţă de la 
Dumnezeu?          2 Regi 20.1-6 
153) Cărui rege al lui Iuda i s-au scos ochii deoarece a neglijat autoritatea babiloniană? 

  2 Regi 25.7 
154) Cine i-a spus lui Saul ca neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea?  

 1 Sam. 15.23 
155) Cine au fost cei care au ars oraşul lui David?     1 Sam. 30.1 
156) Care profet a văzut un nor mic cât palma unui om?    1 Regi 18.44 
157) Cine a avut o vie pe care a poftit-o regele Ahab?    1 Regi 21.1-2 
158) În timpul cărui rege al lui Israel a fost o perioadă lungă de secetă şi foame în ţară?  

 1 Regi 18.1-2 
159) De ce armă s-a folosit Samson când a ucis 1000 de oameni?   Jud. 15.15 
160) Care preot l-a proclamat rege pe Ioas?      2 Regi 11.12 
161) Cine comanda armata lui David?      2 Sam. 8.16 
162) Cine a fost soţul lui Naomi?       Rut 1.2 
163) Cine l-a ameninţat pe David că îi va da corpul păsărilor să-l mănânce? 

  1 Sam. 17.44 
164) Mama cărui conducător de armată l-a aşteptat zadarnic pe fiul ei să vină de la război?
           Jud. 5.28 
165) Cine l-a aruncat pe profetul Mica în închisoare deoarece el nu profeţia pe placul său? 

      1 Regi 22.26-27 
166) Cine l-a luat pe Ilie în cer?       2 Regi 2.11 
167) În momentul în care a fost convins de victorie, a trimis solii regelui să vină repede cu 
armata lui, pentru ca nu el , ci regele să primească onoarea victoriei. Cine a fost acest om?
             2 Sam. 12.26-28 
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168) Care judecător a avut 70 de fii?       Jud. 8.30 
169) Cine a avut un slujitor care a văzut multe care de foc?   2 Regi 6.17 
170) Care fiu al lui Solomon a cauzat scindarea regatului?    1 Regi 12.1-17 
171) Care bărbat a avut 2 soţii, numite Ana şi Penina?    1 Sam. 1.1-2 
173) Care judecător a avut o soţie Filisteancă?     Jud. 14 
174) Cine şi-a spus în sine că va pieri ucis de mâna lui Saul?   1 Sam. 27.1 
175) Care femeie îşi mişca doar buzele în rugăciune, dar nu scotea nici un sunet?  
           1 Sam. 1.13 
176) Cine a scăpat de lepră urmând instrucţiunile lui Elisei?   2 Regi. 15.14 
177) Care rege a ucis toţi preoţii care slujeau dumnezeilor străini   2 Regi 23.15 
178) În care oraş a fost numit Saul în mod public rege?    1 Sam. 
11.14.15 
179) Cine a construit primul altar poleit cu aur?     1 Regi 6.20 
180) Ce s-a întâmplat când Ionatan şi purtătorul armurii lui au atacat Filistenii? 
              1 Sam. 14. 11-15 
181) Care rege gras al Moabului a fost ucis de Iehud?    Jud. 3.15-30 
182) Cine i-a prezis lui Zedechia exilul Babilonean?         2 Regi 20.12-19 
183) Care rege avea 1400 de care şi 12 mii de călăreţi    1 Regi 12.26 
184) Care este numele singurei femei judecător din Isreael    Jud. 4.4 
185) Care conducător militar a fost ucis, în timp ce să ţinea strâns de coarnele altarului? 
           1 Regi 2.28-34 
186) Care profet a fost înmormântat la Rama după ce a fost plâns de tot Isrealul? 
           1 Sam. 25.2 
187) Care consilier a lui Absalom era de fapt un om a lui David?       2 Sam. 15.32-37 
188) Cine a fost însărcinat printr-un înger să salveze Israelul de sub Madianiţi? 
           Jud. 6.11-14 
189) Cine s-a îmbolăvit de lepră deoarece l-a minţit pe Elisei?   2 Regi 5.25-27 
190) Care rege a fost mustrat de către profetul Isaia, deoarece aratase solilor babilonieni 
toate visteriile sale?                 2 Regi 20.12-18 
191) Care fiu a lui David a încercat să se problame rege după moartea lui David?  

 1 Regi 1.5-53 
192) Care judecător din Israel nu şi-a tăiat părul până în momentul în care şi-a deschis 
inima unei femei?                         Jud. 16.17 
193) Care soţie a lui David a fost mama lui Absalom?    2 Sam. 3.3 
194) Care rege şi-a călcat propria sa lege mergând la o vrăjitoare?   1 Sam. 28.6 
195) Cine a aprins ogorul lui Ioab doar pentru a-i atrage atenţia acestuia? 
                                                                                                                   2 Sam. 14.28-33 
196) Cine a murit deoarece a atins chivotul legământului?    2 Sam. 6.6-7 
197) Cine i-a spus lui Ezechia să rânduiască ce are de rânduit că are sa moara?  

2 Regi 20.21 
198) Care rege al lui Israel a incălcat legea zidind un altar în Betel?  1 Regi 12.32 
199) Care fiică de preot s-a căsătorit cu un rege care a devenit lepros?    2 Regi 15.32-33 
200) Care rege al lui Iuda a distrus idolii din ţară şi a bătut pe Filisteni până la Gaza 
pustiindu-le pământul?        2 Regi 18.1-8 
201) De cine a fost ucis regele Pecahia?      2 Regi 15.25 
202) Cine a ordonat uciderea lui Ahimelec şi a altor preoţi deoarece ei au conspirat 
împreună cu David?         1 Sam. 12.18 
203) Care rege a primit 70 de capete de om în coşuri?    2 Regi 10.7 
204) Care popor învins de Ghedeon purta haine de purpură?   Jud. 8.26 
205) Care a fost numele soţiei lui Saul?      1 Sam. 14.50 
206) Câţi fii a avut Ghedeon?       Jud. 8.30 

© tineret-elim.at.tt  Pagina 5 din 16 



 

207) Cine a făcut din aurul luat ca pradă de război un efod, pe care la pus la Ofra şi a ajuns 
un motiv de păcătuire pentru tot Israelul?      Jud. 8.24-27 
208) Cine a devenit rege al Siriei, după ce l-a ucis pe Ben-Hadad întinzându-i pe faţă o 
învelitoare înmuiată în apă?        2 Regi 8.15 
209) Care rege a fost asasinat în palatul său de către Pecah?   2 Regi 15.25 
210) Care armată a fost lovită cu orbire de către Elisei?    2 Regi 6.18 
211) Care fiu de rege a fost ucis şi decapitat în timp ce dormea în palatul său?   

 2 Sam. 4.7 
212) Cine a luat o piatră şi i-a pus numele Eben-Ezer?    1 Sam. 7.12 
213) Pe cine a înviat Elisei dintre cei morţi?      2 Regi 4.32-36 
214) Cine a ucis un soldat inamic după ce i-a dat să bea dintr-un burduf cu lapte? 

  Jud. 4.17-21 
215) Care popor îl cinstea pe Moloh?      1 Regi 11.7 
216) Cine şi-au făcut ca dumnezeu pe Sucot-Benot?    2 Regi 17.30 
217) Care carte din Biblie poartă numele unei văduve care a devenit străbunica lui David? 
           Rut 
218) Ce rege Babilonean a provocat foamete în Ierusalim?    2 Regi 25.1-3 
219) Cine a furat de la mama lui 1100 de arginţi?     Jud. 17.1-2 
220) Cine l-a trimis pe Cuş să ducă lui David vestea morţii lui Absalom?  2 Sam. 18.21 
221) Cine a salvat viaţa soţului ei, punând un idol în patul lui, acoperindu-l şi pretinzând că 
era el?           1 Sam. 19.11.17 
222) Ce anume l-a determinat pe regele Iosia să-şi sfâşie hainele?  2 Regi 22.11,19 
223) Care rege al lui Isreal a domnit 7 zile, apoi s-a sinucis, aprinzând casa regală în care se 
afla?          1 Regi 16.15-18 
224) Care fiu al lui Ghedeon a fost ucis de o femeie?    Jud. 9.53 
225) Care soţie a lui David a fost dată deasemena ca soţie lui Palti?  1 Sam. 25.44 
226) Unde a ridicat Ahab un templu lui Baal?     1 Regi 16.32 
227) Care rege al Babilonului a distrus templul, palatul şi zidurile Ierusalimului?  

 2 Regi 25.8-11 
228) Care judecător a zidit un altar căruia i-a pus numele „Domnul păcii”?  Jud. 6.24 
229) Unde locuia vrăjitoarea pe care a consultat-o Saul?    1 Sam. 28.7-14 
230) Care rege al lui Iuda a fost bolnav de lepră?     2 Regi. 15.5-6 
231) Care preot l-a uns rege pe Solomon?      1 Regi 1.39 
232) Cine a fost ultimul rege al lui Isreal înainte de captivitatea Asiriană?  2 Regi. 17.1-4 
233) Cine a ascuns 100 de profeţi întro peşteră când Izabela încerca să-i ucidă? 
           1 Regi 18.4 
234) Cine avea ca dumnezei pe Adramelec şi Aramelec?    2 Regi 17.31 
235) Cine a comandat armata lui Solomon?      1 Regi 4.4 
236) Cine a găsit cartea legii în timpul lui Iosia?     2 Regi 22.8 
237) Care rege al Moabului a fost renumit ca un mare crescător de oi?  2 Regi 3.4 
238) Cine a fost singurul preot care a scăpat când Saul a ucis 85 de preoţi?   
           1 Sam. 22.20 
239) Care rege a văzut un altar despicându-se ca un semn al faptului că Dumnezeu a vorbit 
printr-un profet?         1 Reg. 13.1-5 
240) Cărei regină i-a ţâşnit sângele pe caii regelui Iehu?    2 Regi 9.30,33 
241) Care rege bun a lui Iuda a fost ucis de 2 slujitori ai lui?           2 Regi. 12.20-21 
242) La care munte a ajuns Ilie când a fugit de Izabela?    1 Regi 19.8 
243) Care rege din Israel a dat regelui Tirului 20 de oraşe din Galilea?  1 Regi 9.11 
244) Care este numele femeii care l-a ucis pe Sisera în cortul ei?   Jud. 4.17-21 
245) Cine i-a spus lui David să meargă şi să-i urmărească pe Amaleciţii care au ars oraşul 
Ţiglac?          1 Sam. 30.1-8 
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246) Unde a fost ucis regele Iosia?       2 Regi 23.29 
247) Care rege al lui Iuda a arătat îndurare când i-a lovit pe ucigaşii tatălui său, dar i-a 
cruţat copii?         2 Regi 14.1,5-6 
248) Unde a fost înmormântat Samuel?      1 Sam. 25.1 
249) Care rege rău al lui Israel a avut 70 de fii?     2 Regi 10.1 
250) Cine a luat locul lui Zimri?           1 Regi 16.15-16 
251) Care rege Sirian a fugit, când Isreal a ucis într-o singură zi 100.000 de pedestraşi 
sirieni?                                                                                                 1 Rebi 20.29-30 
252) Care rege al lui Israel l-a consultat pe Baal-Zebub după ce a căzut prin gratiile camerei 
lui de sus?          2 Regi 1.2 
253) Cine a ascultat de sfatul lui Huşai?     2 Sam. 15.32-37 
254) Cine a urmat ca judecător în Israel după Otniel, care a fost primul?  Jud. 3.15 
255) Care naţiune şi-a văzut 180.000 din soldaţii ei măcelăriţi de îngerul Domnului? 
           2 Regi 19.35 
256) Care oraş era bine aşezat dar avea ape rele şi pământ sterp?    2 Regi 2.19 
257) Care este locul în care Israeliţii conduşi de Ionatan au obţinut o mare victorie asupra 
Filistenilor?          1 Sam. 14.1-23 
258) Unde a primit regele Asirian Sanherib tribut dela Ezechia?            2 Regi 18.13-16 
259) Care rege a fost ucis de Iehu, iar apoi aruncat în ogorul lui Nabot?  2 Regi 9.23.25 
260) Care popor punea lanţişoare de aur la gâtul cămilelor lor?   Jud. 8.26 
261) Care lepros a adus o scrisoare de la regele Siriei la regele Israelului?  2 Regi 5.5-6 
262) Cine s-a spânzurat din cauză că sfatul altuia şi nu al lui a fost ascultat?  

  2 Sam. 17.23 
263) În care oraş Sirian a vizitat Elisei un rege bolnav?    2 Regi 8.7 
264) Pentru cine l-a însărcinat David pe Ţiba să lucreze?    2 Sam. 9.10 
265) Care rege al lui Iuda a avut cea mai lungă domnie?    2 Regi. 21.1 
266) Moartea cărui om l-a determinat pe David să le ceară oamenilor să-şi sfâşie hainele? 
           2 Sam. 3.31 
267) Cine a avut un tron cu statui de lei lângă el?     1 Regi 18.20 
268) Cine a fost băgat la închisoare ca duşman politic al Filistenilor?  Jud. 16.23,24 
269) Care rege şi-a dat fica sa lui David ca soţie?     1 Sam. 18.28 
270) Care a fost singurul rege al lui Israel, care a ucis atât un rege al lui Iuda cât şi un rege 
al lui Israel?          2 Regi 9.24,27 
271)  Care soldat a ucis un om in timp ce-l saruta  ?                                   2 Sam 20:9-10 

   272)  Cine a facut o calatorie lunga de 40 de zile dupa ce a mincat doar o turta coapta ?                                 
1 Regi 19:6-8 

273)  Cine a fost vindecat de lepra in apa Iordanului ?                            2 Regi 5:14 
274)  Care judecator din Israel a fost inmormintat in Samir ?                 Jud 10:1-2 
275)  Care obiect sfant a fost luat de filisteni si pus in templul lui Dagon, motiv pentru care 
statuia lui Dagon a cazut la pamint ?             1 Sam 5:2-4 
276) Cine a plans cand a vazut ceea ce facusera amalecitii poporului din Ticlag ?                                          

1Sam 30 :1-4 
277) Care rege a facut o judecata celebra legata de un copil si doua femei ?                                                   

1 Regi 3:16-28 
278)  Cine a fost primul judecator in Israel ?                                              Jud 3:9 
279)  Care prostituata a salvat viata spionilor lui Iosua ?                          Iosua 2:1,6.15-16 
280)  Care preot in varsta de 98 de ani era orb ?                                         1 Sam 4:15 
281)  Cine l-a ucis pe madianitul Zeeb la teascul lui ?                                 Jud 7:24-25 
282)  Cine a trimis doi spioni in Ierihon ?                                                    Iosua 2:1 
283)  Care rege din Israel era chinuit de un duh rau ?                                 1 Sam 16:14 
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284) Care regina a calatorit de departe pentru a-l intilni pe Solomon ?                                                             
1 Regi 10:1 

285) Cine a scris poporului din Samaria privitor la soarta celor 70 de fii ai lui Ahab ?                                    
2Regi 10:1-2 

286)  Cine a alergat noaptea la preotul Eli crezand ca este chemat de el?                                                         
1 Sam 3 :4-5 

287) Care judecator l-a uns pe David rege ?                                                1 Sam16 :13 
288) Care rege al lui Israel a adus jertfa celor doi vitei de aur pe care i-a facut ?                                             

1 Regi 12:32-33 
289)  Care era numele zeului pagan caruia multi israeliti si-au adus copii ca jertfa  ?                                      

2 Regi 22 :10 
290)  Care regina a lui Israel practica vrajitoria ?                                        2 Regi 9:22 
291)  Care femeie a fost suspectata de betie in timp ce se ruga in templu ?                                                      

1 Sam 1:13-14 
292) Care printesa ce-l slujea pe Baal l-a condus pe Ahab in idolatrie  ?                                                         

1 Regi 16:31 
293)  Care preot al lui Israel a murit cand a auzit de capturarea chivotului  ?                                                   

1 Sam 4:18 
294)  Ce s-a intimplat cu soldatii sirieni dupa rugaciunea laui Elisei ?     2 Regi 6:18 
295)  Cine a avut ca servitoare o fata evreica de la care a aflat cum poate  scapa de lepra  ?                           

2Regi 5:2 
296)  Cine a fost primul rege al lui Israel  ?                                               1Sam 10:1 
297)  Cine a construit primul templu in Ierusalim ?                                   1Regi 6 
298) Care este numele sotiei lui Urie,  cea care a devenit sotia lui David si mama lui 
Solomon?                                                                                                     1Sam 11-12 
299)  Care preot a fost prea indulgent cu copiii lui  ?                                 1Sam 3:13 
300)  Care rebel si-a trimis spioni in tot Israelul , spunindu-le sa astepte pana aud sunetul 
trimbitei  ?                                                                                                   2Sam 15:10 
301) Care viitor rege al lui Israel era in cautarea magaritelor tatalui sau atunci cand a fost 
uns rege  ?                                                                                                          1Sam 9 :20 
300 ) Care rege al Asiriei a fost ucis de cei doi fii ai lui pe cand era la inchinare  ?                                         

2Regi 19:37 
304)  Care femeie din Ierihon a fost salvata de oamenii lui Iosua  ?           Iosua 6:17 
305)  Care preot l-a primit pe micul Samuel in casa lui  ?                           1Sam 2:11 
306)  Care rege a fost cel mai tanar dintre cei opt frati  ?                            1Sam 17:12-14 
307)  Care sotie a lui David n-a avut copii pentru ca a criticat modul de exprimare a 
bucuriei sotului ei prin dans  ?                                                                             2Sam 6 :23 
308)  Cine facea o mantie mica in fiecare an cand se urca la templu ?       1Sam 2:19 
309)  Care rege al lui Israel a fost ucis in timp ce era beat  ?                       1Regi 16:8-10 
310)  Care armata a fost invinsa cand un inger al Domnului a ucis 185 000 de soldati  ?                                

2Regi 19 :35 
311)  Care rege al lui Israel a avut cea mai scurta domnie ?                       1Regi 16:15 
312)  Care profet al lui Dumnezeu l-a mintit initial pe Ahab , privitor la rezultatul luptei ?                             

1Regi 22 
313)  Cine au fost cei care au trimis inapoi chivotul legamantului                                                              
punand-ul intr-un car tras de doua vaci ?                                                    1Sam 6 :6-12 
314) Care profet fals a avut niste coarne de fier si i-a spus regelui Ahab ca va fi victorios in 
batalie ?                                                                                                        1Regi 22:1-12 
315) Fiii carui preot luau mita  ?                                                                  1Sam 8:3 
316)  Cine a ucis 86 de preoti in orasul Nob  ?                                            1Sam 22:18 
317)  Cine a vindecat apele Ierihonului  ?                                                    2Regi 2:19-22 
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318)  Cine i-a spus lui Saul ca ascultarea face mai mult decat jertfele  ?     1Sam 15:22 
319)  Care preot l-a mustrat pe David pentru adulterul lui  ?                         2Sam 12 :1-14 
320)  Care femeie din Israel s-a intors in tara dupa moartea sotului si a fiilor ei , survenita in 
Moab  ?                                                                                                            Rut 1 
321)  Ale cui oase au fost ingropate sub un stejhar din Iabes  ?                  1Sam 31 :12-13 
322)  Cine a dormit la usa lui David in timpul unei permisii  ?                       2Sam11:9 
323)  Care semintie din Israel si-a luat sotii dintre dansatoarele din Silo ?     Jud 21:20-23 
 
 
 

Partea 3: 
324. Care fată din popor sa căsătorit cu un rege?    - Estera 2 
325. Care tălmăcitor – interpret de viza a fost exilat în Babilon?  - Daniel 1.1-6 
326. Care profet menţionează că nişte femei îl plângeau pe zeul Tamuz?  - Ezechiel 8.14 
327. Care rege a lui Iuda a programat un post când au fost atacaţi de Moabiţi?  
           – 2 Cron. 20.1-4 
328. Ai cui copii au fost ucişi în timpul unui ospăţ? – Iov.1.13, 18-19 
329. Conform proverbelor ce fel de om crede că lucrurile amare sunt dulci? – Prov. 27.7 
330. Care profet din V.T. menţionează „cartea de aducere aminte” a Domnului? 
        - Maleahi 3.16-17 
331. Care carte a Bibliei menţionează o femeie cinstită care este mai de preţ decât perlele –  
mărgăritarele? – Prov. 31.10-31 
332. Care profet a fost trimis ca să încurajeze reconstruirea templului sub profetul Iosua? 
           - Hagai 1.1-3 
333. Care profet a prevăzut distrucerea altarelor din Betel? – Amos 3.14 
334. Ce obiect au atârnat Filisteni în templul lui Dagon? – 1 Cron. 10.10 
335. Locuitori cărui oraş păgân s-au îmbrăcat în saci ca semn de pocăinţă? – Iona 3.7,8 
336. Cine a interpretat un vis cu o statue compusă din diferita metale? – Daniel 2.26-45 
337. Cine şi-a sfătuit soţul să-L blesteme pe Dumnezeu şi să moară? – Iov 2.9 
338. Care rege a chemat vrăjitori şi cititori în stele, descântători şi caldei pentru ai tălmăci –    
interpreta un vis? – Daniel 2.2 
339. Care profet a plecat în exil in Babilon? – Ezechiel 1.1-2 
340. Care rege la aruncat pe Daniel în groapa cu lei? – Daniel 6 
341. Care este singura carte din Biblie care îl menţionează pe Dumnezeu râzând? – Ps. 2.4,  
        37.13, 59.8 
342. Care este cea mai lungă rugăciune din Biblie? Nehemia 9.5-38 
343. Cine a fost cel mai tânăr rege menţionat în Biblie? – 2 Cron. 24.1 
344. Care profet a mâncat o carte şi a găsit-o dulce? – Ezechiel 2.9-3.3 
345. Cine a fost în slujba împăratului Artaxerxes? – Nehemia 1.11 
346. În ce capitol al cărţi Isaia scrie că înfăţişarea Domnului Isus nu avea nimic plăcut în 
ea? – Isaia 53 
347. În care carte a Bibliei ni se spune să nu ne plângem de prezent ivocând trecutul care ar 
fi mai favorabil? – Eccl. 7.10 
348. Care profet s-a căsătorit cu prostituata numită Gomera? – Osea 1 
349. Cine aducea jertfă când unul din copii lui păcătuia? – Iov 1.5 
350. Care profet a fost exilat în Egipt cu alţi oameni din Iuda? – Ier. 43.5-7 
351. Care fată a lui Ahab a încercat sa strice tot neamul regal a lui Iuda? – 2 Cron. 22.10 
352. Cine a spus preotului Paşhur că va fi dus prizonier în Babilon? – Ier. 20.6 
353. Care carte înfăţisează înţelepciunea ca pe o femeie? – Prov. 8  
354. Cine a văzut întro viziune o vale plină de scelete omeneşti? – Ezechiel. 37 
355. Cine a spus că mormântul este casa lui? – Iov 17.13 
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356. Pe cine simbolizează ureaşul copac doborât la pământ în visul lui Nebucatneţar?  
        - Dan. 4.5-17,22 
357. Care carte a profeţit despre regele grec Alexandru cel mare chiar dacă nu a specificat     
numele lui? – Daniel 11.2-4 
358. După moartea lui Haman, cine a primit inelul cu sigiliu a împăratului persan?                           
– Estera 8.2-13 
359. Care Psalm este presupus a fi expresia pocăinţei lui David după întâmplarea nefericită 
cu  Bat-Şeba? – Ps. 51 
360. Care profet a fost aruncat în valuri dintro corabie în timpul unei furtuni? – Iona. 1.12 
361. Cine a spus că nu ştie să vorbească deoarece este numai un copil? – Ier. 1.6 
362. Potrivit Ecclesiastului pentru cine este rezervată fericirea? – Eccl. 8.12, 12.13 
 
363. Cine se întoarcea cu faţa spre Ierusalim şi se ruga atunci când era în Babilon? 
       –Daniel 6.10 
364. Ai cui copii au fost ucişi din cauza unui vânt puternic care a distrus casa unde erau ei?  
        - Iov 1.19 
365. Care rege sa pocăit la predica lui Iona? – Iona 3.6 
366. Cine a visat o statuie uriaşă doborâtă de un bolovan? – Daniel 2.34-35 
367. Potrivit cu viziunea lui Ieremia unde va fi scris noul legământ dintre Dumnezeu şi om? 
        Ier. 31.33 
368. Comform Ecclesiastului ce este mai bine decât a fi un leu mort? – Eccl. 9.4 
369. Ce sărbătoare a poruncit Mardoheu să ţină evreii din Persia? – Estera 9.20-26 
370. Care rege a lui Iuda a construit un altar de tip sirian şi şi-a adus fiul ca jertfă? 
        2 Cron. 28.1-4,23 
371. Cum i sa spus lui Osea să-şi numească fiica? – Osea 1.6 
372. Care profet menţionează pe Nebo ca unul din zeii Babilonului? – Isaia 46.1 
373. Care rege persan a dat un decret prin care permitea reconstruirea templului din 
Ierusalim –  Esra 1.1-4 
374. Care carte spune că în mormânt nu e nici lucrare, nici ştiinţă nici înţelepciune?  
        - Eccl. 1.10 
375. Care profet n-a şezut în adunarea celor ce petrec ca să nu se veselească cu ei? 
        - Ier. 15.17 
376. Cine pe lângă Isaia a văzut pe Domnul şezând pe tronul său? – 2 Cron. 18.18 
377. Cui iau fost atinsă buzele cu cărbune aprins luat din altarul templului? – Is. 6.6 
378. În care carte spune Domnul celor din Ierusalim că Samaria n-a făcut nici jumătate din 
păcatele lor? – Ezec. 16.51 
379. Cine a fost soţia lui Haman din Persia? – Estera 5.10 
380. Care carte spune să-l înveţi pe copil calea pe care trebuie să o urmeze ca să nu se abată 
apoi de la ea? – Prov. 22.6 
381. Care este numele profetului care a activat în timpul domniei lui Iosia vorbind despre 
judecată şi despre venire „zilei Domnului”? – Ţefania 1.1 
382. Cine domnea în Persia când Neemia a auzit veştile proaste despre zidurile 
Ierusalimului? 
        - Nehemia 2.1 
383. Care evreu a fost paharnic al unui rege persan? –Nehmia 1.1,2.1 
384. Care este cel mai lung din Biblie? – Ps. 119 
385. Care rege a avut un vis ciudat cu un copac imens care a fost doborât la pământ la 
strigătul unui străjer sfânt din cer? – Dan. 4.4-17 
386. Ce culuare avea perdeaua din sfânta sfintelor în templu? – 2 Cron. 3.14 
387. Care rege dupăce a citit nişte scrieri vechi a emis un decret prin care se punea capăt 
exilului evreilor? – 2 Cron. 36.22-23 
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388. Care profet vorbeşte despre 9 pietre preţioase care îl înpodobeau pe regele Tirului? 
        - Ezech. 28.11.13 
389. Cu ce rege sa căsătorit Estera? – Estera. 1.1, 2.17 
390. Care profet a postit în Babilon în sac şi cenuşă? – Dan. 9.3 
391. Care citea cuvintele Legii când poporul a început să plângă? – Nehemia 8.9 
392. Cine a profeţit despre intrarea lui Isus în Betleem călare pe un măgar? – Zah. 1.9 
393. Cine a avut o viziune cu un înger pe un cal roşu? – Zah. 1.8 
394. Care carte spune că un leopard nu-şi poate schimba petele? – Ier. 13.23 
395. Cine a  spus că el nu este nici profet nici fiu de profet? – Amos 7.14 
396. Cine  la orbit pe regele Zedechia? – Ier. 39.5-7 
397. Care profet le-a spus celor din Ierusalim că ar trebui să se îmbrace în saci la gândul 
zilei  
        în care vor fi distruşi? – Ier. 4.8 
398. Cine este regele care a dat un ospăţ în timpul căruia i s-au arătat degetele unei mâini 
care a scris pe tencuiala zidului? – Dan. 5.1-5 
399. Conform proverbelor, ce fel de pâine este dulce omului? Prov. 20.17 
400. În care oraş locuia Amos? – Amos 1.1 
401. Care fiu a lui Iosia a fost pedepsit de Dumnezeu? – Ier. 22.18, 36.30 
402. Cine a profeţit întoarcerea din Egipt a Domnului Isus? – Osea 11.1 
403. În care carte scrie că va veni o zi în care bătrâni vor visa vise şi tineri vor avea vedenii 
– viziuni? Ioel 2.28 
404. În zilelel lui Esra ce anume îşi construiau unii evrei pe acoperişul plat al caselor lor?  
        - Nehemia 8, 14, 16 
405. Care este prima carte din Biblie în care nu este menţionat Numele lui Dumnezeu?  
        - Estera 
406. Care carte a Bibliei vorbeşte despre Dumnezeul cetăţuilor? – Daniel 11.36-39 
407. Care rege a lui Iuda a condus o armată care a ucis 500 de mii de israeliţi?  
        2 Cron. 13.17 
408. Câţi mesajeri au venit unul după altul la Iov cu ştirile triste? – Iov 1.14-19 
409. Ce rege a săpat fântâni în pustie? – 2 Cron. 33.10-13 
410. Care rege al Babilonului a distrus templul, palatul şi zidurile Ierusalimului?  
        - 2 Regi 25.8-11 
411. Care carte spune că cel pe cară îl apucă mânie trebuie să-şi ia pedeapsa? – Prov. 19.19 
412. Cine a avut o viziune cu două coşuri cu smochine puse înaintea templului? – Ier. 24.1 
413. Cine a auzit vocea Domnului în templul în anul în care regele Osea a murit? – Is. 6.1-8 
414. În care ţară este muntele Seir? – Ezech. 31.1-7 
415. Pe ce râu l-a înfrânt Nebucatneţar pe faraonul Neco al Egiptului? – Ier. 46.2 
416. Care creatură potrivit cu Isaia nu va muri? – Isaia 66.24 
417. Cu ce seamănă cele patru fiare din visul lui Daniel? – Dan. 7.2-8 
418. Potrivit lui Maleahi cum anume încercau evreii să-L înşele pe Dumnezeu în vremea 
acea? – Maleahi 3.8 
419. Cui ia zis Dumnezeu să-I pună fiului său numele Maher-Şalal Haşbaz? – Isaia 8.3 
420. În visul lui Nebuchatneţar cu statuia care sunt cele 4 metale din care era făcută statuia? 
        - Dan. 2.31-35 
421. Care sunt cele 2 căţi din Bibile care nu menţionează numele lui Dumnezeu?  
        – Estera, Cânt. Cant. 
422. Cine a avertizat că nenorocia nu va veni de 2 ori? – Naum 1.9 
423. Care preot a primit o scrisoare prin care era criticat că nu-l pedepseşte pe Ieremia?  
        – Ier. 29.25-27 
424. Împotriva cărui om care îşi construia un mormânt (măreţ, probabil) a profeţit Isaia? 
       - Isaia 22.15-17 
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425. Care profet a avut viziunea unei zile dezolante, în care nici o pasăre nu mia era pe cer? 
       - Ier. 4.25 
426. Care regele al Babilonului a trăit cu fiarele câmpului o perioadă de 7 vremuri, până i-a 
venit mintea la loc? – Dan. 4.32.37 
427. Cine a comparat Asiria cu un cedru din Liban care adăpostea toate păsările în ramurile  
       lui? – Ezech. 31.6 
428. Cine a văzut întro viziune pe cel îmbătrânit de zile? – Dan. 7.9 
429. Cine a profeţit evreilor la râul Chebar? – Ezech. 1.1 
430. Care carte a Bibliei a fost scrisă contra Edomului? – Obadia 
431. Cine a avut un palat cu stâlpi de marmură şi paturi de aur şi argint? – Estera 1.5-6 
432. Care este cel mai lung verset din Biblie? – Estera 8.9 
433. Pentru închinarea înaintea cărei zeiţe îi acusă Ieremia pe evreii din ţara egiptului? 
        - Ier. 44.19 
434. Care profet a avut o soţie la care a ţinut foarte mult, dar care a murit brusc?  
        – Ezech. 24.18 
435. Despre cine spune Isaia că nu i se va auzi vocea pă străzi? – Isaia 42.1-2 
436. Cine a avut viziunea unui coş cu fructe coapte? – Amos 8.1 
437. Care au fost cei 2 profeţi  care au vorbit critic la adresa femeilor care îşi farează ochi? 
        - Ieremia 4.30, Ezech. 23.40 
438. Care profet a vorbit despre un timp de pace când un copilaş va mânia fiarele sălbatice? 
        - Isaia 11.6 
439. Cine a văzut viziunea unui râu de foc? – Dan. 7.10 
440. Care profet a spus că Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda? – Zah. 12.7 
441. Ce făceau copii lui Iov atunci când au murit? – Iov 1.13 
442. Care rege păgân a postit dupăce Daniel a fost aruncat în groapa cu lei? – Dan. 6.1,18 
443. Care rege a ars scrisoarea profetului Ieremia? – Ier. 36.23 
444. Cine a primit o viziune a templului din Ierusalim în timp ce se afla exilat în Babilon? 
         - Ezech. 40-42 
445. În care carte a Bibliei scrie că în ziua în care Domnul se va ridică să îngrozească 
pământul, oamenii işî vor arunca idolii la şobolani şi lilieci? – Isaia. 2.20-21 
446. Cărui profet ia zis Dumnezeu să-şi radă părul şi barba? – Ezech. 5.1-4 
447. Ce fel de lemn a fost folosit pentru construirea templului după exilul din Babilon? 
       - Esra. 3.7 
448. Care preot la lovit pe Ieremia şi la aruncat în închisoare cu butuci? – Ier. 20.1-2 
449. Cine şi-a sfâşiat hainele când a auzit de căsătoriile între evrei şi străini?i 
        - Ezra 9.2-5 
450. Care Psalm spune că copii sunt ca săgeţiile în mâna unui războinic? – Ps. 127 
451. Care rege a fost lovit de o săgeată când era în carul lui le luptă, apoi a murit la 
Ierusalim? 
        - 2 Cron. 35.23.24 
452. Cărui rege a lui Iuda îi plăcea agricultura? – 2 Cron. 26.9-10 
453. Care carte compară puterea gelozia cu puterea locuinţei morţilor? – Cânt. Cânt. 8.6 
454. Care este singura carte din Biblie care menţionează mărul? Cânt. 2.3 
455. Care om din Moreşet a fost contemporan cu Isaia şi a vorbit despre importanţa umblări 
în umilinţă cu Dumnezeu? – Mica. 1.1 
456. În care carte a Bibliei scrie că este o zi a Domnului când El se va ridica împotriva 
tuturor lucrurilor plăcute la vedere? – Isaia 2.16 
457. Cine sunt cei care au dispreţuit planul lui Nehemia de reconstruire al Ierusalimului? 
        - Nehemia 2.19 
458. Care Psalm vorbeşte despre prepeliţe pe care le-au mâncat Israeliţi în deşert? 
         – Ps. 78.26-29 
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459. Cine a văzut lăcuste cu dinţi de leu? – Ioel 1-6 
460. Care este numele profetului care a fost un simplu păstor din Tecoa? – Amos 1.1 
461. Sub care rege persan a slujit Nehemia? – Nehemia 2.1 
462. Care fică a unui faraon sa căsătorit cu unul din urmaşi lui Iuda? – 2 Regi 17.18 
463. Cine s-a plâns plâns că i sa înegrit pielea? – Iov 30.30 
464. Care poartă din Ierusalim a fost reconstruită sub conducerea lui Nehemia? – Neh. 3.1 
465. Cine a pus un lănţişor de aur în jurul gâtului lui Daniel? – Dan. 5.29 
466. Care profet a avut o viziune cu patru care trase de cai diferiţi coloraţi? – Zah. 6.1-3 
467. Cine a postit înainte de a pleca din Babilon la Ierusalim? – Ezra 8.21.23 
468. Cine a avut viziunea unui leu cu aripi de vultur? – Daniel 7.4 
 
 
 

Partea 4: 
469. Potrivit cu 1. Timotei – Care este rădăcina tuturor relelor?   Iubirea de bani 
470. În ce localitate au vrut oameni să-L arunce pr Domnul Isus de pe sprânceana 

muntelui, dar El a scăpat trecând printre iei.   Luca 4:29-30 
471. Cine au fost cei, care au cerut locuri speciale în Împărăţia lui Isus?   Marcu 10:35-37 
472. Pe soacra cărui apostol a vindecat-o Domnul Isus?   Marcu 1:30-31 
473. Unde era Isus, când femeia păcătoasă ia udat picioarele cu lacrimile iei?   Luca 7:38 
474. Care evreică creştină a trăit în Roma, Corint şi Efes?   Fapte 18:2,18,24-26 
475. La picioarele cărui Învăţător vestit a învăţat Pavel?   Fapte 22:3 
476. Cine a fost cu Isus în timpul schimbării la faţă?   Marcu 9:2 
477. Care carte vorbeşte despre pescuirea miraculoasă de după învierea Domnului Isus?   

Ioan 21:3-11 
478. Cine a spus Mariei că este Mama Domnului iei?   Luca 1:43 
479. Cine la înviat pe tânarul Eutih?   Fapte 20:7-12 
480. Când Domnul Isus ia vindecat pe oameni, cuvintele a cărui profet s-au împlinit?   

Matei 8:14-17 
481. Care Evanghelie ne prezintă câteva imagini din copilăria Domnului Isus?   Luca 
482. Cine a fost tatăl lui Ioan Botezătorul?   Luca 1:5,13 
483. Care au fost numele celor doi apostoli închişi în Ierusalim din cauza Evangheliei?   

Fapte 4:1-22 
484. Din care femeie a scos Domnul Isus şapte demoni?   Luca 8:2 
485. Cine la ajutat pe Pavel să înfinţeze Biserica din Corint?   Fapte 18:2 
486. Care sunt numele celor două surori a lui Lazăr cel înviat de Domnul Isus?               

Ioan 11:32-42 
487. Care rege la ucis pe Iacov şi la arestat pe Petru?   Fapte 12:1-3 
488. Credincioşii cărei lucalităţi din grecia au primit două epistole de la Pavel?       

Corinteni 1 şi 2 
489. Domnul Isus le-a spus ucenicilor să nu se îngrijoreze, când vor fi duşi înaintea 

oamenilor pentru a da socoteală de credinţa lor, căci altcineva va vorbi în locul lor. 
Cine anume?   Matei 10:16-20 

490. Cui i sa opus Pavel în Antiochia?   Galateni 2:11-21 
491. Care apostol a fost iniţial un vameş?   Matei 
492. Unde ia trimis Domnul Isus pe demoni, care a ieşit din cei doi gadareni?               

Matei 8:28-32 
493. Care zeiţă avea un templu vestit la Efes?   Fapte 19:27-28 
494. În ce tară a întâlnit Domnul Isus o femeie la o fântână?   Ioan 4:5-15 
495. Cine a murit după ce la minţit pe Petru cu privire la valoarea unei posesiuni tocmai 

vândute?   Fapte 5:1-9 
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496. Câte capitole are a doua epistolă a lui Ioan?   1 
497. Cine a dat săracilor jumătate din averea sa?   Luca 19:8 
498. Cine a auzit o voce divină, care îi cerea să mănânce din animalele necurate puse 

înainte?   Fapte 10:13-15 
499. Cine a spus că noi trebuie să ne schimbăm şi să devenim ca nişte copii?   Matei 18:3 
500. Care rege la ucis pe Ioan Botezătorul?   Marcu 6:14-28 
501. În care ucenic a intrat Satan?   Luca 22:3 
502. Unde li sa dat pentru prima oară ucenicilor numele de creştini?   Fapte 11:26 
503. Cine ia spus Mariei, că fiul iei sa va numi Isus?   Luca 1:26-31 
504. Care apostol a tăiat urechea unui om?   Luca 22:49-50 
505. Care este singurul apostol, despre care se ştie cu certitudine ca a fost căsătorit?    

Marcu 1:30 
506. Care este ce-a mai lungă carte din Noul Testament?   Luca 
507. Cine a murit căzând afară pe o fereastră în timpul unei adunări creştine?   Fapte 20:9 
508. Unde se afla Pavel când a fost asigurat de un înger că va trebui să stea în faţa 

cezarului?   Fapte 27:23-24 
509. Unde a botezat Pavel 12 oameni, care mai primiseră şi Botezul lui Ioan?   Fapte 

19:1-7  
510. Ce anume reprezenta calul gălbui din Apocalipsa?   Apocalipsa 6:8 
511. Care a fost prima poruncă însoţită de o făgăduinţă?   Efeseni 6:2-3 
512. Cine a înlăturat suspiciunea ucenicilor cu privire la convertirea lui Pavel?   Fapte 

9:27 
513. Cine ia găsit foarte religioşi pe bărbaţii atenieni?   Fapte 17:22 
514. Cuza, administratorul lui Irod avea o soţie care Î-l slujea pe Domnul Isus. Cum o 

chema?   Luca 8:3 
515. În care carte a Bibliei scrie, că toţi cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus 

vor fie persecutaţi?   2. Timotei 3:12 
516. Care este înţelesul cuvântului „Emanuel”?   Matei 1:23 
517. Cine şi-au sfâşiat hainele atunci când oamenii din Listra au încput să li se închine?   

Fapte 14:14 
518. Care epistolă vorbeşte despre fraţii falşi şi mincinoşi strecuraţi printre creştini cu 

gândul să-i ducă în sclavie?   Galateni 2:4 
519. Potrivit cu cuvintele Domnului Isus – ce anume îi bucură pe îngeri?   Luca 15:10 
520. Care biserică nu era nici rece nici fierbinte?   Apocalipsa 3:15 
521. Care personalitate politică ce apare în noul testament a fost lovită mortal de un înger 

al Domnului?   Fapte 12:20-23 
522. Cine a spus soldaţilor romani să fie mulţumiţi cu soldele lor?   Luca 3:14 
523. Prin ce acuzaţie l-au determinat în final iudeii pe Pilat să-L trimită la moarte pe 

Domnul Isus.   Ioan 19:12 
524. Care carte redă pilda izpravnicului fidel?   Luca 12:42-48 
525. Care om din Filipi ia luat pe Pavel şi Sila acasă la el; apoi a primit Botezul?          

Fapte 16:26-33 
526. În care biserică existau câţiva, care ţine-au învăţătura nicolaiţilor?   Apocalipsa 2:15 
527. Care preot a fost numit „Prinţ al păcii”?   Evrei 7:1,2 
528. Pe care femeie a înviat-o Petru?   Fapte 9:36-41 
529. Cine ia prezentat Domnului Isus un caz ipotetic cu o femeie căsătorită consecutiv cu 

şapte fraţi?   Marcu 12:18-25 
530. Cine a văzut cerurile deschise şi pe Isus la dreapta lui Dumnezeu?   Fapte 7:55-60 
531. Care carte începe prezentându-l pe Ioan Botezătorul în pustie?   Marcu 
532. Cine a fost primul apostol martirizat?   Fapte 12:1,2 
533. Cine a avut viziune asupra sufletelor celor martirizaţi de sub altar?   Apocalipsa 6:9 
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534. În care epistolă spune Pavel, că taina fărădelegii a şi început să lucreze?   2. Tes. 2:7 
535. Cine a spus că deoarece el nu găseşte nici o vină în acuzatul, care ii sa adus şi că îi 

va da drumul?   Luca 23:22 
536. Cine a avut o viziune legată de măsurarea templului din Ierusalim?   Apocalipsa 

11:1,2 
537. Cu cine stătea de vorbă Domnul Isus, când S-a schimbat la faţă?   Luca 9:30 
538. Care Evanghelie redă propunerea lui Iacov şi Ioan de a cere foc din cer peste 

samariteni?   Luca 9:51-56 
539. Pe cine era Pavel gelos cu o gelozie după voia lui Dumnezeu?   2. Cor. 11:2 
540. Care apostol a avut o soră, al cărei fiu a informat soldaţii despre o cursă?               

Fapte 23:12-21 
541. În care din pildele lui Isus joacă rolul un inel?   Luca 15:22 
542. Despre cine a spus Domnul Isus ca vor strig, dacă vor tăcea oamenii care-L 

aclamau?   Luca 19:40 
543. Cine a fost ales prin tragere la sorţ în locul lui Iuda Escarioteanul?   Fapte 1:26 
544. Care carte spune, că la învierea Domnului Isus a fost un cuntremur de pământ?     

Matei 28:2 
545. Potrivit lui Iacov – cine trebuie să-i ungă pe bolnavi cu untdelemn?   Iacov 5:14 
546. Cine a sosit legat în lanţuri la Roma?   Fapte 28:20 
547. Cum se numea mama lui Ioan Botezătorul?   Luca 1:57-60 
548. Cine a spus oamenilor să meargă mai întâi să se-mpace cu fratele lor şi apoi să 

meargă cu darul la altar?   Matei 5:24 
549. Care epistolă se referă la Domnul Isus, ca fiind piatra vie?   1. Petru 2:4-8 
550. Unde a făcut Isus prima lui minune?   Ioan 2:1-11 
551. Care biserică a avut ca membră pe Izabela, care spunea că este profet?          

Apocalipsa 2:20 
552. Cum le cheamă pe cele două femei din Filipi, cărora Pavel le cere să se împace?                               

Filipeni 4:2 
553. Care biserică a fost martoră unei cărţi de vrăjitorie?   Fapte 19:19 
554. Cine a cunoscut un om, care a ajuns până la al 3-lea cer?   2.Cor. 12:2 
555. Care Evanghelie nu menţionează copilaşii venind la Isus?   Ioan 
556. Care carte compară vocea Domnului cu vuietul unor ape mari?   Apocalipsa 1:15 
557. Ce rege spera să vadă vreo minune, când Isus a fost adus în faţa lui?   Luca 23:8 
558. Care grup de credincioşi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă, dacă Pavel le 

spunea adevărul?   Fapte 17:11 
559. Care apostol a vindecat pe Enea din Lida?   Fapte 9:32-34 
560. În care insulă a vindecat Pavel familia guvernatorului, precum şi mulţi alţi oameni?        

Fapte 28:8-9 
561. Din care oraş a scăpat Pavel, fiind dat jos de pe zid într-o coşniţă?   2. Cor. 11:33 
562. Care epistolă vorbeşte despre puterea de influenţă a limbii?   Iacov 3:5-6 
563. Unde a vindecat Pavel un paralitic-olog?   Fapte 14:8-10 
564. Cum a ajuns Filip din Gaza la Azot după ce a botezat un famen?   Fapte 8:39-40 
565. Care carte spune că în zilele din urmă oamenii îşi vor da învăţături după pofetele lor.      

2. Tim. 4:3 
566. Potrivit cu Pavel cine este chemat să fie Templul lui Dumnezeu?   1. Cor. 6:19 
567. Cu ce se ocupa tatăl lui Pavel?   Fapte 23:6 
568. Despre care clădire a spus Domnul Isus că nu va rămânea din ea piatră pe piatră?   

Marcu 13:1-2 
569. Care biserică suferea din cauza unei sinagogi a lui Satan?   Apocalipsa 2:8-11 
570. Cine a spus despre Domnul Isus că este Ioan Botezătorul înviat dintre cei morţi?   

Matei 14:2 
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571. Cine ia mituit pe soldaţii care păzeau mormântul lui Isus ca să spună că ucenicii au 
furat corpul lui Isus?   Matei 28:11-15 

572. Unde a fost confundat apostolul Pavel cu zeul Hermes?   Fapte 14:6-20 
573. Cum lau primit ucenicii prima dată pe Pavel după convertirea lui?   Fapte 9:26 
574. Cu câte pâinii a hrănit Domnul Isus pe cei patru mii?   Matei 15:29-39 
575. În care epistolă spune Pavel, că lucrurile descrise în Vechiul Testament s-au 

întâmplat ca să ne slujească drept exemplu şi au fost scrise pentru învăţătura 
noastră?                 1. Cor. 10:11 

576. Cine a rămas în închisoarea din Filip chiar şi după ce un cutremur de pământ a făcut 
să deschidă porţiile închisorii?   Fapte 16:16-28 

577. Ce sa întâmplat când Petru şi Ioan şi-au pus mâinile petse credincioşii din Samaria?   
Fapte 8:14-17 

578. Potrivit cu Apocalipsa care este locul rezervat celor care nu au fost scrişi în cartea 
vieţii?   Apocalipsa 20:15 

579. Cine să hrânea cu lăcuste predicând botezul pocăinţei?   Ioan Botezătorul 
580. Cine şi-a dat seama că a păcătuit deoarece a vărsat sânge nevinovat?   Matei 27:4 
581. Care a fost numele profetesei care la văzut pe Isus când a fost adus în Templu?        

Luca 2:36-38 
582. Pe cine a cunoscut Pavel mai întâi? Pe Sila sau pe Timotei?   Fapte 15:40, 16:1 
583. Care din cele şapte bisericii din Apocalipsa nu a primit nici un cuvânt de apreciere?   

Apocalipsa 3:14-21 
584. Unde se afla Isus când le-a arătat celor doi oameni, că profeţii au scris despre 

moartea şi învierea Lui?   Luca 24:25-27 
585. Care epistolă îi sfătuieşte pe părinţi să nu întărâte la mânie pe copii lor?   Efeseni 6:4 
586. Cărei biserici îi spune Domnul Isus să cumpere de la El aur curăţit prin foc şi haine 

albe?   Apocalipsa 3:18 
587. Care credincioasă vindea purpură?   Fapte 16:14 
588. Care era numele insulei pe care Pavel şi tovarăşul lui au ajuns după naufragiu?              

Fapte 28:1 
589. Care Evanghelist a avut patru fete profetese?   Fapte 21:8-9 
590. Cine la adus pe Natanael la Isus?   Ioan 1:48 
591. Despre care oraş a spus Domnul Isus că este tronul lui Satan?   Apocalipsa 2:13 
592. Care soldat roman a fost ajutat de Petru să-L primească pe Domnul Isus?   Fapte 

10:1 
593. Cine a orbit la cuvânul lui Pavel?   Fapte 13:8:11 
594. Cine ia scris lui Felix o scrisoare referitoare la Pavel?   Fapte 23:26 
595. Prezbiterii cărei biserici au plâns în legătură cu Pavel?   Fapte 20:17,37 
596. Care carte spune, că dacă cineva afirmă că-L iubeşte pe Dumnezeu şi-l ureşte pe 

fratele său este un mincinos?   1. Ioan 4:20 
597. Câte zile a stat Lazăr în mormânt înainte de a fi înviat?   Ioan 11:17 
598. Câţi Psalmi sunt în Biblie?   150 
599. Care este cel mai lung Psalm?   Psalmul 119 
600. Din câte cărţi este compusă Biblia (Vechiul şi noul Testament)?   VT: 39   NT: 27    
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