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PREFAŢĂ 

 

Dumnezeu l-a creat pe om “după chipul Său”, 

înzestrându-l cu raţiune, voinţă liberă şi sentiment. Cu ajutorul 

raţiunii omul poate cunoaşte multe lucruri, care îi sunt 

nedescifrate. În această viaţă, omul este dornic să cunoască 

multe lucruri dar esenţial este dacă lucrurile pe care el doreşte să 

şi le însuşească, conţin sfaturi folositoare pentru sufletul şi viaţa 

sa. 

Sfântul Vasile cel Mare în “Omilii către tineri” ne 

îndeamnă să fim asemenea albinelor. Aşa cum ele aleargă din 

floare în floare, dar aleg ceea ce este mai bun pentru a produce 

miere, tot aşa şi noi, trebuie să alegem cărţile care ne oferă 

mierea duhovnicească pe care sufletul nostru să o poată gusta. 

Cartea Pr.Lector Univ.Dr.Olivian Pop, intitulată sugestiv 

“Cunoaştere şi adevăr” este una din florile ce ne oferă seva 

cunoştinţelor, care îi sunt de un real folos oricărui credincios. 

Lucrarea de faţă cuprinde 300 de chestionare şi este împărţită în 

10 capitole. Fiecare capitol este destinat unui domeniu aparte, 

iar noţiunile cuprinse în paginile cărţii sunt din :Vechiul 

Testament, Noul Testament, Catehism, Liturgică, Patrologie, 

Istoria Bisericii Universale, Istoria Bisericii Române, Istoria 

Religiilor, Misiologie şi Drept bisericesc. 
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Cartea Pr. Lector Univ Dr.Olivian Pop vine în sprijinul 

celor dornici de a-şi îmbogăţi cunoştinţele cu noţiuni din 

domeniul teologiei şi nu numai al ei. Cu siguranţă că această 

carte este de un real folos nu doar preoţilor, studenţilor teologi şi 

elevilor seminarişti, ci oricărui bun creştin care este doritor să 

cunoască lucruri noi din tezaurul învăţăturii creştine. 

Ortodoxia este cea mai de preţ comoară, iar valorile ei 

inestimabile trebuie descoperite fiilor Bisericii pentru a putea fi 

însuşite de aceştia. Din aceste motive, lucrarea de faţă încearcă 

să ne fie un ghid pe drumul cunoaşterii tainelor divine. Autorul 

dă posibilitatea tuturor celor care o vor răsfoi să cunoască 

lucruri cât mai multe, din domenii variate. Totodată, această 

carte reprezintă pentru unii prietenul care răspunde la întrebările 

pe care şi le-au pus, dar la care nu au descoperit încă răspunsul. 

“Cunoaştere şi adevăr” este o carte ce îl ajută pe oricare 

cititor să-şi îmbogăţească nu numai cultura teologică, dar şi pe 

cea generală. 

        

 

Arhid.Prof.Univ.Dr. 

       IOAN N. FLOCA 
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CHESTIONAR NR.1 
 
1.Ce a făcut Dumnezeu în ziua a II-a? 
           a)lumina şi întunericul 
           b)pământul şi mările 
           c)cerul 
2.În a câta zi au apărut luminătorii pe tăria cerului? 
           a)în ziua a IV-a 
           b)în ziua a V-a 
           c)în ziua a II-a 
3.Când au început să mişune apele de vietaţi? 
           a)în ziua a V-a 
           b)în ziua a III-a 
           c)în ziua a IV 
4.În câte zile a făurit Dumnezeu lucrarea Sa? 
           a)în şapte zile 
           b)în şase zile 
           c)în opt zile 
5.În a câta zi S-a odihnit Dumnezeu? 
           a)în ziua a IX-a 
           b)în ziua a VI-a 
           c)în ziua a VII-a 
6.Din ce a fost zămislit Adam ?     
           a)din maimuţă 
           b)din ţărână 
           c)din coasta lui Dumnezeu 
7.Din ce a fost creată Eva? 
           a)din ţărână 
           b)din coasta lui Adam 
           c)din pământ 
8.Care a fost fructul interzis? 
           a)mărul 
           b)rodia 
           c)caisul 
9.Cine a convins-o pe Eva să mănânce roade din pomul interzis? 
           a)şarpele 
           b)vulpea 
           c)crocodilul 
10.Care au fost primii doi copii ai lui Adam? 
           a)Noe şi Abel 
           b)Ada şi Cain 
          c)Cain şi Abel         
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CHESTIONAR NR.2 
 
1.Cine l-a omorât pe Abel?  
           a)Adam 
           b)Cain 
           c)Matusalem 
2.Cine a trăit cel mai mult? 
           a)Adam 
           b)Eva 
           c)Matusalem 
3.Câţi fii a avut Noe? 
           a)doi fii 
           b)trei fii 
           c)patru fii 
4.Ce l-a sfătuit Dumnezeu pe Noe să construiască? 
           a)adăpost subteran 
           b)o corabie 
           c)un mare palat 
5.Cât a ţinut potopul? 
           a)treizeci de zile şi treizeci de nopţi 
           b)patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi 
           c)cincizeci de zile şi cincizeci de nopţi 
6.Ce animal i-a vestit lui Noe că s-a scurs apa de pe pământ?     
           a)corbul 
           b)rândunica 
           c)porumbelul 
7.Ce i-a adus porumbelul lui Noe a II-a oară? 
           a)o ramură de măslin 
           b)o ramură de măr 
           c)o ramură de salcie 
8.Pe care din fiii săi l-a blestemat Noe? 
           a)pe Sem 
           b)pe Ham 
           c)pe Iafet 
9. Unde a amestecat Dumnezeu limbile? 
           a)în Babilon 
           b)în Ierusalim 
           c)în Tars 
10.Pe cine a ales Dumnezeu să ridice un popor care mai târziu să devină 
“popor ales” ? 
           a)pe Iov 
           b)pe Avraam 
           c)pe Moise 
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CHESTIONAR NR.3 
 
1.Care este semnul legământului între Dumnezeu şi neamul lui Avraam? 
           a)semnul crucii 
           b)rugăciunea 
           c)tăiatul-împrejur 
2.Cine i-a vestit lui Avraam că va avea un fiu? 
           a)Sfânta Treime 
           b)trei magi 
           c)nevasta sa 
3.Ce oraş a distrus Dumnezeu fiindcă nu a găsit în el nici măcar zece 
credincioşi? 
           a)Gomora 
           b)Sodoma 
           c)Tir 
4.În ce s-a transformat nevasta lui Lot când a privit cetatea Sodoma arzând? 
           a)în stâncă 
           b)în stâlp de sare 
           c)în pământ 
5.Ce l-a pus Dumnezeu pe Avraam să-I aducă jertfă? 
           a)un berbec 
           b)pe Isaac, fiul său 
           c)roadele pământului 
6.Ce i-a oferit Rebeca, viitoarea soţie a lui Isaac, slugii lui Avraam?     
           a)apă 
           b)mâncare 
           c)adăpost 
7.Cum se numeau cei doi băieţi ai lui Isaac ? 
           a)Iov şi Iacov 
           b)Isav şi Benjamin 
           c)Isav şi Iacov 
8.Cum a primit Iacov, fiul cel mic al lui Isaac binecuvântarea tatălui său? 
           a)normal, cum i se cuvenea 
           b)cu bani 
           c)prin înşelăciune 
9.Ce a visat Iacov în drum spre Mesopotamia? 
           a)o scară între cer şi pământ 
           b)şapte vaci grase şi frumoase la chip 
           c)o tulpină din care ies spice frumoase 
10.Câţi ani i-a slujit Iacov lui Laban pentru Rahela, fiica acestuia (în total) ? 
           a)zece ani 
           b)cincisprezece ani 
           c)paisprezece ani 
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CHESTIONAR NR.4 
 
1.Câţi copii a născut Rahela? 
           a)nici unul 
           b)doi 
           c)şase 
2.Care era mărturia legământului între Iacov şi Laban? 
           a)o cruce 
           b)o movilă de pietre 
           c)o semnătură 
3.Ce daruri a acceptat Isav de la fratele său Iacov? 
           a)nici unul 
           b)capre, oi şi asini 
           c)numai bani 
4.Când şi-a schimbat Iacov numele în Israel? 
           a)când s-a botezat a II-a oară 
           b)când s-a bătut cu Dumnezeu şi a fost binecuvântat 
           c)când a trecut Iordanul 
5.Care a fost primul vis al lui Iosif, fiul lui Israel? 
           a)snopii fraţilor se închinau la snopul lui 
           b)soarele şi luna i se închinau 
           c)tatăl său i se închina 
6.Care a fost al II-lea vis al lui Iosif? 
           a)snopii fraţilor se închinau snopului său 
           b)soarele, luna şi stelele i se închinau 
           c)o tulpină din care ies spice frumoase 
7.Cum s-au răzbunat fraţii lui Iosif pe acesta? 
           a)l-au omorât 
           b)l-au batjocorit 
           c)l-au vândut 
8.Cum a fost păcălit Iacov de fiii săi că Iosif este mort? 
           a)prin jurăminte 
           b)cu martori plătiţi 
           c)cu haina acestuia înmuiată în sânge 
9.Cui a fost vândut Iosif? 
           a)faraonului 
           b)unor negustori 
           c)unor păstori 
10.Din ce cauză a intrat Iosif în temniţă? 
           a)datorită nevestei stăpânului său 
           b)fiindcă a ridicat vocea împotriva faraonului 
           c)fiindcă era evreu 
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CHESTIONAR NR.5 
 
1.Ce i-a tâlcuit Iosif mai-marelui paharnic despre visul său? 
           a)că peste trei zile va muri 
           b)că va avea loc o sărbătoare de trei zile 
           c)că peste trei zile va fi repus în drepturile sale de Faraon 
2.Ce i-a tâlcuit Iosif mai marelui pitar despre visul acestuia? 
           a)că peste trei zile va muri 
           b)că peste trei zile va fi repus în drepturi 
           c)că va fi o sărbătoare care va dura trei zile 
3.Care a fost primul vis al lui Faraon? 
           a)şapte vaci urâte au mâncat şapte vaci grase 
           b)şapte spice seci au mâncat şapte spice grase 
           c)şapte vaci urâte au mâncat şapte spice pline 
4.Care a fost cel de-al II-lea vis al lui Faraon? 
           a) şapte vaci urâte au mâncat şapte vaci grase 
           b) şapte spice seci au mâncat şapte spice grase 
           c) şapte vaci urâte au mâncat şapte spice pline 
5.Ce i-a spus Iosif lui Faraon despre visul acestuia? 
           a)că vor veni şapte ani de foamete, urmaţi de şapte ani de belşug 
           b)că va avea loc un război de şapte ani, după care încă şapte ani va 
fi foamete 
           c)că vor veni ani de belşug, urmaţi de şapte ani de foamete 
6.Cum l-a recompensat Faraon pe Iosif?     
           a)cu o mare sumă de bani 
           b)l-a pus în locul mai-marelui pitar 
           c)l-a numit dregător peste tot pământul Egiptului 
7.Ce le-a cerut Iosif fraţilor în schimbul eliberării lui Simeon? 
           a)să-l aducă pe Iacov 
           b)să-l aducă pe Veniamin 
           c)să-şi aducă familiile 
8.Ce a pus ispravnicul lui Veniamin în sac la întoarcerea din a II-a 
călătorie în Egipt? 
           a)argint 
           b)o cupă de argint 
           c)aur 
9.Ce le-a cerut Iosif fraţilor săi după ce li s-a făcut cunoscut? 
           a)să-l aducă pe Iacov în Egipt 
           b)să nu se mai întoarcă niciodată în Egipt 
           c)să-l ajute la treburile administraţiei 
10.Ce i-a spus Dumnezeu lui Iacov înaintea plecării acestuia în Egipt, 
la Iosif ? 
           a)să nu se ducă în Egipt 
           b)să se ducă în Egipt, unde îi va face neam mare 
           c)să se întoarcă la Isav 
 
 



 14 

CHESTIONAR NR.6 
 
1.Ce i-a jurat Iosif lui Iacov care era pe patul de moarte? 
           a)că va avea grijă de fraţii săi 
           b)că-l va îngropa în pământul părinţilor săi 
           c)că va întemeia un nou popor 
2.Ce le-a spus Iacov fiilor lui Iosif pe patul de moarte? 
           a)i-a binecuvântat 
           b)să-l asculte pe Iosif 
           c)să-l urmeze pe Iosif în Israel 
3.Unde a fost înmormântat Iosif? 
           a)pe malul Iordanului 
           b)lângă mormântul lui Faraon 
           c)într-o peşteră din Canaan 
4.Unde a cerut Iosif să fie înmormântat? 
           a)lângă mormântul lui Faraon 
           b)în pământul părinţilor săi 
           c)pe malul Nilului 
5.De ce a hotărât Faraon ca fiecare copil de parte bărbătească ce se va 
naşte evreilor să fie aruncat în Nil ? 
           a)fiindcă nu-i suferea pe evrei 
           b)fiindcă îi era frică să nu se înmulţească şi să pornească la luptă 
           c)fiindcă aşa a hotărât sfatul bătrânilor 
6.Cum a reuşit mama lui Moise să-şi sălveze pruncul nou-născut ? 
           a)a fugit cu el în Canaan 
           b)l-a vândut unor negustori 
           c)l-a pus într-un coş 
7.De ce a fugit Moise în Egipt? 
           a)fiindcă a omorât un egiptean 
           b)pentru că l-a chemat Dumnezeu în Israel 
           c)pentru că nu mai putea îndura traiul greu 
8.Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sfânt? 
           a)să-şi formeze o armată cu care să-i elibereze pe evrei de la Faraon 
           b)să scoată poporul evreu din Egipt 
           c)să se ducă în Egipt şi să-i ia locul lui Faraon 
9.Câte semne i-a oferit Dumnezeu lui Moise pentru a fi crezut? 
           a)unul 
           b)două 
           c)trei 
10.Care era primul semn (prima minune) dăruită de Dumnezeu lui 
Moise? 
           a)apa care se transformă în sânge 
           b)toiagul care se transformă în sânge 
           c)mâna care este băgată în sân şi devine curată         
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CHESTIONAR NR.7 
 
1.Cine era “purtătorul de cuvânt” al lui Moise? 
           a)soţia sa, Sefora 
           b)Aaron, fratele său 
           c)Raguel, fratele său 
2.Ce a poruncit Faraon după prima întâlnire cu Moise şi Aaron? 
           a)să le dea drumul evreilor din Egipt 
           b)să omoare pe toţi evreii de parte bărbătească din Egipt 
           c)să împovăreze munca evreilor 
3.Care au fost primele semne arătate de Moise lui Faraon pentru a 
lăsa poporul evreu să părăsească Egiptul? 
           a)toiagul şi apa 
           b)broaştele, ţânţarii şi tăunii 
           c)moartea asupra vitelor, bube şi grindină 
4.Care a fost semnul final ce l-a înduplecat pe Faraon să le dea drumul 
evreilor din Egipt? 
           a)lăcuste şi întuneric pe pământul Egiptului 
           b)bube şi grindină 
           c)moartea primului născut din toate familiile de egipteni 
5.Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise după scoaterea evreilor din Egipt? 
           a)să se ridice la luptă împotriva lui Faraon 
           b)să sfinţească primul născut de la om până la animal 
           c)să sacrifice primul născut din rândul dobitoacelor 
6.Cum le arată Dumnezeu drumul evreilor? 
           a)ziua în stâlp de nor 
           b)noaptea în stâlp de foc 
           c)noaptea, o stea mare luminoasă 
7.Cum s-a despărţit marea pentru a trece Moise cu poporul evreu? 
           a)a suflat Moise asupra ei 
           b)a înălţat toiagul asupra ei 
           c)a spus o rugăciune 
8.Ce le-a oferit Dumnezeu de mâncare evreilor în pustiu? 
           a)mană şi prepeliţe 
           b)pâine şi peşte 
           c)pâine şi vin 
9.Cât a durat călătoria lui Moise cu evreii până în Canaan? 
           a)treizeci şi trei de ani 
           b)patruzeci şi trei de ani 
           c)patruzeci de ani 
10.Cum a făcut Moise rost de apă în deşert? 
           a)a suflat asupra unei stânci 
           b)prin rugăciune pentru ploaie 
           c)a dat cu toiagul în stâncă         
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CHESTIONAR NR.8 
 
1.Cum îşi ajuta Moise armata în luptă? 
           a)mergea în fruntea ei insuflând încredere 
           b)le ţinea un discurs moralizator 
           c)îşi ridica mâinile spre cer 
2.Ce a rostit Domnul pe muntele Sinai prima oară? 
           a)un îndemn la păstrarea credinţei 
           b)cele zece porunci 
           c)cele douăsprezece porunci 
3.Care este prima poruncă din cele zece? 
           a)”Să nu-ţi faci chip cioplit” 
           b)”Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine” 
           c) ”Să nu ucizi” 
4.Cât timp a stat Moise la a II-a urcare pe Muntele Sinai? 
           a)patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi 
           b)treizeci de zile şi treizeci de nopţi 
           c)douăzeci de zile şi douăzeci de nopţi 
5.Ce le-a dat Dumnezeu evreilor aflaţi în deşert când aceştia au cerut 
carne? 
           a)mană 
           b)raţe sălbatice 
           c)prepeliţe 
6.Cum a pedepsit-o Dumnezeu pe Miriam, fiindcă vorbea împotriva 
lui Moise?     
           a)a îmbolnăvit-o temporar de ciumă 
           b)a îmbolnăvit-o temporar de lepră 
           c)a îmbolnăvit-o temporar de holeră 
7.De ce a trimis Moise iscoade în Canaan ? 
           a)pentru a învrăjbi poporul de acolo 
           b)pentru a găsi drumul cel mai scurt 
           c)pentru a vedea cum este ţara 
8.Care a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru cârtire? 
           a)să ajunga în patruzeci de ani în Canaan 
           b)să ajungă în treizeci de ani în Canaan 
           c)să ajungă în patruzeci de zile în Canaan 
9.A apucat Aaron să ajungă, alături de Moise în Canaan? 
           a)da 
           b)nu, fiindcă a fost izgonit 
           c)nu, fiindcă a murit 
10.La ce folosea şarpele de aramă construit din porunca lui Moise? 
           a)îndepărta şerpii din deşert 
           b)în luptă stimulează armata 
           c)vindeca pe cei muşcaţi de şerpii veninoşi         
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CHESTIONAR NR.9 
 
1.Din ce cauză Valaam nu voia să blesteme pe israeliţi? 
           a)fiindcă nu i se dădeau bani mulţi 
           b)pentru că aşa îi spusese Dumnezeu 
           c)pentru că era prea bătrân 
2.Ce a făcut Valaam poporului evreu? 
           a)l-a binecuvântat 
           b)l-a blestemat 
           c)i-a proorocit 
3.Câţi evrei au fost pedepsiţi pentru idolatrie şi desfrânare? 
           a)o mie 
           b)zece mii 
           c)douăzeci şi patru de mii 
4.Pe cine a numit Domnul căpetenie în locul lui Moise? 
           a)pe Aaron 
           b)pe Iosua 
           c)pe Valaam 
5.Cum a fost împărţit pământul din Canaan? 
           a)proporţional cu rangul fiecăruia 
           b)proporţional cu numărul fiecărui popor 
           c)după bunul plac al căpeteniilor 
6.A intrat Moise în pământul făgăduit de Dumnezeu poporului Său?    
           a)da 
           b)nu, însă l-a văzut 
          c)da, primul 
7.Ce i-a spus Domnul lui Iosua, urmaşul lui Moise imediat după 
moartea acestuia ? 
           a)l-a îmbărbătat 
           b)i-a poruncit să ridice sabia spre vecini 
           c)l-a îndemnat să-şi ia un ajutor 
8.Cum au trecut evreii conduşi de Iosua, Iordanul? 
           a)pe un pod de lemne 
           b)cu luntrele 
           c)pe jos, Iordanul despărţindu-se în două 
9.Care este semnul de amintire a trecerii Iordanului? 
           a)o cruce ridicată pe malul acestuia 
           b)zece pietre din Iordan 
           c)doisprezece pietre luate din Iordan 
10.Ce a făcut Iosua după ce a trecut Iordanul? 
           a)a proclamat statul Israel 
           b)a ridicat un templu 
           c)a tăiat împrejur toţi bărbaţii evrei 
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CHESTIONAR NR.10 
 
1.Cum au fost distruse zidurile cetăţii Ierihon? 
           a)cu ajutorul catapultelor 
           b)în cinci zile cu ajutorul trâmbiţelor 
           c)în şapte zile cu ajutorul trâmbiţelor şi strigătelor 
2.Care a fost pedeapsa primită de Acan, fiindcă a furat lucru dat spre 
nimicire din cetatea Ai? 
           a)a fost degradat 
           b)a fost îndepărtat 
           c)a fost omorât 
3.Care era condiţia pentru ca evreii să cucerească cetatea Ai? 
           a)ca în ziua a VII-a tot poporul să strige 
           b)să atace cetatea noaptea 
           c)să nu fure din lucrurile date spre nimicire 
4.Câte oraşe au dăruit fii lui Israel leviţilor? 
           a)treizeci de oraşe 
           b)patruzeci şi opt de oraşe 
           c)cincizeci şi trei de oraşe 
5.Câţi ani a povăţuit Iosua pe israeliţi? 
           a)douăzeci de ani 
           b)douăzeci şi cinci de ani 
           c)treizeci de ani 
6.La ce vârstă a murit Iosua?     
           a)la o sută patruzeci de ani 
           b)la o sută treizeci şi trei de ani 
           c)la o sută zece ani 
7.Cum i-a pedepsit Dumnezeu pe evrei, fiindcă s-au închinat la idoli 
după moartea lui Iosua? 
           a)a determinat o invazie de şerpi 
           b)i-a dat pe mâna jefuitorilor 
           c)a umplut poporul de boli 
8.Cum se numea principalul zeu la care se închinau evreii după 
moartea lui Iosua? 
           a)Ra 
           b)Baal 
           c)Balki 
9.Câţi judecători a lăsat Dumnezeu în Israel? 
           a)treizeci şi trei 
           b)zece 
           c)patrusprezece 
10.Care au fost cei mai importanţi patru judecători? 
           a)Otniel, Aod, Samgar şi Barac 
           b)Debora, Iaela, Ghedeon şi Samson 
           c)Ghedeon, Samson, Eli şi Samuel 
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CHESTIONAR NR.11 
 
1.De ce a ridicat Dumnezeu Judecători? 
           a)pentru a izbăvi pe evrei din mâinile asupritorilor 
           b)pentru a nu se mai închina la alţi zei 
           c)pentru că ţara ducea lipsă de judecători 
2.Ce i-a spus Domnul lui Ghedeon? 
           a)că va ajunga rege peste Israel 
           b)să izbăvească pe Israel de la madianiţi 
           c)să proorocească peste poporul evreu Cuvântul Domnului 
3.Câte zile a cerut Ghedeon semn de la Dumnezeu? 
           a)o zi 
           b)două zile 
           c)trei zile 
4.Care era primul semn cerut de Ghedeon lui Dumnezeu? 
           a)să fie peste tot rouă, iar lâna să fie uscată 
           b)să fie rouă numai peste lână, iar peste tot locul să fie uscăciune 
           c)să fie uscăciune atât pe lână cât şi peste locul înconjurător 
5.Care era al II-lea semn cerut de Ghedeon lui Dumnezeu? 
           a)să fie peste tot rouă, dar lâna să fie uscată 
           b)să fie rouă numai peste lână, iar peste tot locul să fie uscăciune 
           c)să fie uscăciune peste tot 
6.Cum i se mai spunea lui Ghedeon?     
           a)Ieribaal 
           b)Baal 
           c)Ierubaal 
7.Cum a împuţinat Ghedeon armata prima oară? 
           a)a trimis neamul lui Manase înapoi 
           b)a trimis fricoşii înapoi 
           c)i-a păstrat doar pe cei care băuseră apă după cum spusese Domnul 
8.Cum a împuţinat Ghedeon armata pentru a doua oară? 
           a)a trimis fricoşii înapoi 
           b)i-a trimis doar pe cei care băuseră apă cum spusese Domnul 
           c)a trimis înapoi neamul lui Manase 
9.Cu ce armată a înfrânt Ghedeon pe madianiţi? 
           a)cu zece mii de oameni 
           b)cu două sute douăzeci de oameni 
           c)cu trei sute de oameni 
10.Cum i-a învins Ghedeon pe madianiţi? 
           a)cu ajutorul trâmbiţelor şi strigătelor 
           b)prin vicleşug, cu ajutorul iscoadelor 
           c)cu ajutorul catapultelor         
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CHESTIONAR NR.12 
 
1.Ce i-a spus îngerul Domnului mamei lui Samson, când aceasta era 
încă stearpă? 
           a)că va naşte un fiu 
           b)că este blestemată 
           c)să nu atingă briciul capul băiatului 
2.Cum s-a răzbunat Samson pe filisteni? 
           a)s-a însurat cu o fiică de filistean 
           b)a dat foc viilor, grâului şi livezilor 
           c)a dat foc cetăţii Gaza 
3.Câţi filisteni a omorât Samson cu o falcă de asin? 
           a)o sută 
           b)o mie 
           c)o mie cinci sute 
4.Cine a aflat taina puterii lui Samson? 
           a)Timna 
           b)Orfa 
           c)Dalila 
5.Ce i-au făcut filistenii lui Samson când acesta a rămas fără putere? 
           a)l-au omorât 
           b)i-au scos ochii 
           c)l-au băgat la închisoare 
6.Care a fost ultima răzbunare a lui Samson faţă de filisteni?     
           a)a dat foc palatului unde era închis 
           b)a dărâmat o casă unde se aflau căpeteniile filistenilor 
           c)a omorât gărzile închisorii 
7.Unde a fost descoperită Rut de către Booz? 
           a)la cules 
           b)la seceriş 
           c)la bucătărie 
8.Cine a descins în timp din Rut şi Booz? 
           a)Ilie 
           b)David 
           c)Iisus Hristos 
9.Cum s-a născut Samuel? 
           a)datorită rugăciunilor mamei sale 
           b)cu ajutorul marilor preoţi care s-au rugat 
           c)în condiţii normale 
10.De câte ori l-a strigat Dumnezeu pe Samuel? 
           a)de două ori 
           b)de trei ori 
           c)de patru ori         
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CHESTIONAR NR.13 
 
1.De ce era supărat Domnul pe Eli? 
           a)fiindcă nu fusese acultător 
           b)fiindcă nu luase măsuri împotriva fiilor săi 
           c)fiindcă îl ura pe Samuel 
2.Ce s-a întâmplat după războiul cu filistenii, înainte de moartea lui 
Eli? 
           a)filistenii au luat Chivotul Legii 
           b)ambii băieţi ai lui Eli au murit 
           c)Samuel a fost luat prizonier 
3.De ce au trimis filistenii înapoi Chivotul Legii? 
           a)fiindcă nu le mai trebuia 
           b)fiindcă adusese numai nenorociri 
           c)ca un gest de bunăvoinţă 
4.Care a fost sfatul dat de Samuel evreilor pentru a scăpa de filisteni? 
           a)să se ridice la luptă 
           b)să creadă în Dumnezeu şi să îndepărteze dumnezeii străini 
           c)să aducă daruri filistenilor 
5.Cum au fost biruiţi filistenii în vremea lui Samuel? 
           a)cu ajutorul lui Dumnezeu 
           b)datorită unei furtuni groaznice 
           c)cu ajutorul vecinilor 
6.Care a fost întâiul rege al israeliţilor?     
           a)David 
           b)Saul 
           c)Samuel 
7.De ce s-a supărat Samuel pe Saul? 
           a)fiindcă nu l-a ascultat 
           b)fiindcă nu l-a omorât pe Amatec 
           c)fiindcă l-a omorât pe Agay 
8.Cine a fost după Saul, regele evreilor? 
           a)Ionatan 
           b)Iesei 
           c)David 
9.Cum a ajuns David la curtea lui Saul? 
           a)fiindcă era următorul rege 
           b)fiindcă ştia să cânte la harpă 
           c)fiindcă l-a bătut pe Goliat 
10.Cu ce l-a doborât David pe Goliat? 
           a)cu praştia 
           b)cu sabia 
           c)cu cureaua 
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CHESTIONAR NR.14 
 
1.Ce i-a făcut David lui Goliat după ce l-a învins? 
           a)i-a tăiat o mână 
           b)i-a tăiat capul 
           c)i-a tăiat toate membrele 
2.De ce Saul începe să-l duşmănească pe David ? 
           a)fiindcă îi ameninţa tronul 
           b)fiindcă nu cânta bine la harpă 
           c)fiindcă s-a împrietenit cu Ionatan 
3.Cu ce a vrut Saul să-l omoare pe David prima dată? 
           a)cu un cuţit 
           b)cu o sabie 
           c)cu o lance 
4.Cu ce a vrut să-l omoare Saul pe David a doua oară? 
           a)cu o suliţă 
           b)cu o lance 
           c)cu un cuţit 
5.Câţi oameni a trimis Saul să-l caute pe David? 
           a)două mii de oameni 
           b)trei mii de oameni 
           c)patru mii de oameni 
6.Care este primul semn de cruţare arătat de David lui Saul ? 
           a)i-a luat suliţa 
           b)i-a luat vasul cu apă 
           c)i-a tăiat poala hainei 
7.Care este al II-lea semn de cruţare arătat de David lui Saul ? 
           a)i-a tăiat poala hainei 
           b)i-a luat suliţa 
           c)i-a luat vasul cu apă 
8.De câte ori l-a cruţat David pe Saul? 
           a)de două ori 
           b)de trei ori 
           c)de patru ori 
9.Cum a murit Ionatan, fiul lui Saul? 
           a)s-a sinucis 
           b)a fost omorât de filisteni 
           c)cu părul încurcat în crengile unui stejar 
10.Cum a murit Saul? 
           a)a fost omorât de David 
           b)s-a sinucis 
           c)a fost omorât de filisteni 
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CHESTIONAR NR.15 
 
1.Unde a fost uns ca rege David? 
           a)la Ierusalim 
           b)la Hebron 
           c)la Sion 
2.Cât au durat luptele în urma cărora David a devenit regele 
Israelului? 
           a)şapte ani 
           b)şapte ani şi şase luni 
           c)şapte ani şi trei luni 
3.Care a fost semnul că Dumnezeu l-a binecuvântat pe David să fie 
rege peste tot Israelul? 
           a)moartea lui Saul 
           b)victoria asupra lui Abnes şi Işboşet 
           c)victoria asupra filistenilor 
4.Unde a mutat David Chivotul Legii? 
           a)în casa lui Obed-Edam 
           b)pe muntele Sion 
           c)într-un nou Cort Sfânt 
5.În câte cete i-a împărţit David pe preoţii care slujeau Chivotului 
Legii? 
           a)în optsprezece cete 
           b)în două zeci de cete 
           c)în două zeci şi patru de cete 
6.Câţi oameni trebuiau să cânte la slujbele închinate Chivotului Legii?     
           a)două zeci şi patru de oameni 
           b)o mie de oameni 
           c)patru mii de oameni 
7.Cum se numesc cântările de laudă din Cortul Chivotului Legii? 
           a)canoane 
           b)psalmi 
           c)axioane 
8.De ce nu a zidit David un templu pentru Dumnezeu? 
           a)pentru că nu mai avea bani 
           b)pentru că îmbătrânise 
           c)pentru că nu l-a lăsat Dumnezeu 
9.Cine l-a anunţat pe David să nu zidească Templul? 
           a)profetul Natan 
           b)profetul Ilie 
           c)proorocul Iona 
10.Câţi psalmi cuprinde Psaltirea? 
           a)o sută 
           b)o sută douăzeci 
           c)o sută cincizeci         
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CHESTIONAR NR.16 
 
1.Cum a păcătuit David? 
           a)mijlocind moartea lui Urie Heteul 
           b)fiindcă l-a omorât pe Urie Heteul 
           c)fiindcă a pornit la război împotriva amoriţilor 
2.Cu cine s-a căsătorit David? 
           a)cu Batşeba 
           b)cu Uria 
           c)cu femeia lui Urie Heteul 
3.Care a fost pedeapsa trimisă de Dumnezeu lui David? 
           a)moartea soţiei 
           b)moartea soţiei şi a copilului 
           c)moartea primului copil după şapte zile de la naştere 
4.Care era dorinţa cea mai mare a lui Abesalom, fiul lui David? 
           a)voia să fie rege în locul lui David 
           b)să aibe libertate deplină 
           c)să fie cel mai priceput om în stat 
5.Câţi oameni au plecat cu Abesalom la Hebron? 
           a)o sută 
           b)două sute 
           c)trei sute 
6.Ce a făcut Abesalom la Hebron?     
           a)a adus jertfă lui Dumnezeu 
           b)a ridicat un templu lui Dumnezeu 
           c)s-a răzvrătit împotriva lui David 
7.Cum a murit Abesalom? 
           a)spânzurat 
           b)împuns în inimă cu trei lănci 
           c)s-a sinucis 
8.Pe cine a numit David rege în locul său? 
           a)pe Solomon 
           b)pe Abesalom 
           c)pe Hiram 
9.Cine i-a dat lui Solomon planul templului lui Dumnezeu? 
           a)Hiram 
           b)l-a făcut el însuşi 
           c)David 
10.Cum i-a lăsat David lui Solomon legământul? 
           a)prin testament 
           b)cu limbă de moarte 
           c)prin proorocul Natan 
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CHESTIONAR NR.17 
 
1.Câţi ani a domnit David peste Israel? 
           a)treizeci de ani 
           b)patruzeci de ani 
           c)cincizeci de ani 
2.Unde a fost înmormântat David? 
           a)în Hebron 
           b)în Ierusalim 
           c)pe muntele Sion 
3.Ce i-a cerut Solomon lui Dumnezeu? 
           a)avere 
           b)viaţă îndelungată 
           c)înţelepciune 
4.Care a fost porunca finală dată de Solomon în cazul celor două femei 
care îşi revendicau copilul? 
           a)să fie copilul tăiat în două jumătăţi 
           b)să fie dat copilul mamei adevărate 
           c)să fie pedepsite femeile 
5.Cum a aflat Solomon care este mama adevărată? 
           a)cerând o sabie pentru a tăia copilul 
           b)ameninţând femeile cu moartea 
           c)prin iscusinţă 
6. Ce a oferit Solomon în schimb regelui Tirului pentru cedri şi 
chiparoşi? 
           a)pâine 
           b)bani 
           c)animale 
7. În cât timp s-a pregătit piatra şi lemnul pentru zidirea templului lui 
Solomon ? 
           a)în cinci ani 
           b)în şapte ani 
           c)în zece ani 
8.În cât timp a reuşit Solomon să ridice templul lui Dumnezeu? 
           a)în cinci ani 
           b)în şapte ani 
           c)în zece ani 
9.Ce le-a cerut Solomon, după zidirea templului, bătrânilor şi 
căpeteniilor din Israel ? 
           a)să aducă jertfe lui Dumnezeu 
           b)să aducă Chivotul Legii la Templu 
           c)să vestească în ţară că templul a fost zidit 
10.În câte părţi era împărţit templul lui Dumnezeu înăuntru ? 
           a)în două părţi 
           b)în trei părţi 
           c)în patru părţi 
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CHESTIONAR NR.18 
 
1.Cum se numeau cele două părţi dinăuntrul templului lui Dumnezeu? 
           a)Sfânta şi Pronaos 
           b)Naos şi Pronaos 
           c)Sfânta şi Sfânta Sfintelor 
2.Câte curţi înconjurau templul lui Dumnezeu, zidit în timpul lui 
Solomon? 
           a)două 
           b)trei 
           c)patru 
3.Pentru cine era destinată curtea din afara templului lui Dumnezeu ? 
           a)pentru preoţi 
           b)pentru popor 
           c)pentru cei ce nu erau evrei 
4.Cui era destinată curtea dinăuntrul templului lui Dumnezeu? 
           a)preoţilor 
           b)poporului 
           c)lui Solomon 
5.Ce se afla în Sfânta Sfintelor? 
           a)altarul tămâierii 
           b)Chivotul Legii 
           c)un vas de aramă 
6.Ce se afla în Sfânta? 
           a)altarul tămâierii 
           b)Chivotul Legii 
           c)zece sfeşnice 
7.Ce se afla în curtea preoţilor? 
           a)marea de aramă 
           b)altarul de aramă 
           c)altarul pentru jertfe 
8.În cât timp şi-a zidit Solomon un palat pentru el? 
           a)în şapte ani 
           b)în zece ani 
           c)în treisprezece ani 
9.Care a fost cel mai bogat rege al pământului? 
           a)Faraon 
           b)David 
           c)Solomon 
10.Cine a încercat înţelepciunea lui Solomon cu cuvinte greu de 
înţeles? 
           a)regina din Tir 
           b)regina din Saab 
           c)regina din Saba 
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CHESTIONAR NR.19 
 
1.Câţi ani a domnit Solomon peste Israel? 
           a)treizeci de ani 
           b)patruzeci de ani 
           c)cincizeci de ani 
2.Cum a păcătuit Solomon? 
           a)s-a căsătorit cu femei păgâne 
           b)a distrus templul 
           c)s-a închinat la idoli 
3.Cine i-a urmat lui Solomon ca rege? 
           a)regina din Saba 
           b)Abesalom 
           c)Roboam 
4.Unde a fost înmormântat Solomon? 
           a)în Ierusalim 
           b)în curtea preoţilor 
           c)pe muntele Sion 
5.Ce i-au cerut căpeteniile seminţiilor lui Roboam, după moartea lui 
Solomon? 
           a)bani,fiindcă poporul sărăcise 
           b)binecuvântare 
           c)să le uşureze munca 
6.Ce l-au sfătuit pe Roboam bătrânii care fuseseră sfetnici pe lângă 
Solomon?     
           a)să vorbească cu blândeţe poporului 
           b)să le mărească birurile 
           c)să nu mai primească căpeteniile 
7.De cine a luat seamă Roboam când a mărit jugul asupra poporului? 
           a)de bătrânii care fuseseră sfetnici pe lângă Solomon 
           b)de tinerii cu care a crescut 
           c)de nimeni 
8.Câte seminţii au ales pe Ieroboam? 
           a)cinci seminţii    
           b)zece seminţii 
           c)cincisprezece seminţii 
9.Câte regate au alcătuit israeliţii? 
           a)două regate 
           b)trei regate 
           c)patru regate 
10.Cum se numeau cele două regate ale israeliţilor? 
           a)regatul lui Iuda şi Veniamin 
           b)regatul lui Israel şi Iuda 
           c)regatul lui Israel şi Veniamin         
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CHESTIONAR NR.20 
 

1.Care era capitala Iudeii? 
           a)Hebron 
           b)Ierusalim 
           c)Samaria 
2.Câte seminţii cuprindea regatul lui Iuda? 
           a)două seminţii 
           b)zece seminţii 
           c)cinci seminţii 
3.Cum se numeau cele două seminţii care formau regatul lui Iuda? 
           a)Iuda şi Israel 
           b)Iuda şi Veniamin 
           c)Israel şi Veniamin 
4.De ce s-a închinat Ieroboam la viţeii de aur? 
           a)pentru ca poporul să nu mai meargă la Ierusalim în casa Domnului 
           b)fiindcă aşa a crezut de cuviinţă 
           c)pentru ca poporul să nu se întoarcă la Roboam 
5.Câţi viţei de aur a făcut Ieroboam pentru poporul său? 
           a)doi 
           b)trei 
           c)patru 
6.În ce oraşe a pus Ieroboam cei doi viţei de aur?     
           a)în Sichem şi Dan 
           b)în Dan şi Betel 
           c)în Betel şi Samaria 
7.Ce a făcut Dumnezeu pentru a aduce pe calea adevărului pe regii 
care se închinau la viţelul de aur? 
           a)a distrus viţeii de aur 
           b)a trimis prooroci 
           c)i-a pedepsit aspru 
8.Cum adeverea Dumnezeu proorocirile? 
           a)primind jertfele proorocilor 
           b)prin minuni 
           c)printr-un nor care se afla deasupra proorocilor 
9.Ce rege al Israelului a zidit în Samaria un templu mare, zeului Baal? 
           a)Ieroboam 
           b)Ahab, al VII-lea rege al lui Israel 
           c)Ahab, al V-lea rege al lui Israel 
10.Ce a făcut Ahab, al VII-lea rege al Israelului cu preoţii adevăraţi? 
           a)i-a omorât 
           b)i-a pus să slujească în templul lui Baal 
           c)i-a lăsat să plece la Ierusalim         
 
 
 
 
                                                              



 29 

CHESTIONAR NR.21 
 
1.Ce era Ilie Tesviteanul? 
           a)un mare preot 
           b)un preot adevărat 
           c)un prooroc 
2.Ce i-a spus proorocul Ilie lui Ahab, al VII-lea rege al Ierusalimului? 
           a)că va fi secetă 
           b)că va veni un potop 
           c)să renunţe la idoli 
3.Unde l-a trimis Dumnezeu pe Ilie să se ascundă primăvara? 
           a)la o văduvă 
           b)în Sarepta Sidonului 
           c)la pârâul Cherit 
4.Cum făcea rost Ilie de mâncare la pârâul Cherit? 
           a)prin vânătoare 
           b)cu ajutorul corbilor 
           c)cu ajutorul porumbeilor 
5.Unde l-a trimis Dumnezeu pe Ilie când pârâul Cherit a secat? 
           a)la Ierusalim 
           b)la Sarepta Sidonului, la o văduvă 
           c)la Ahab, al VII-lea rege al Ierusalimului 
6.Cum făcea rost Ilie de mâncare în Sarepta Sidonului?     
           a)cu ajutorul unei văduve 
           b)cu ajutorul lui Dumnezeu 
           c)cu ajutorul corbilor 
7.Care era minunea făcută de Dumnezeu în casa văduvei din Sarepta 
Sidonului? 
           a)dimineaţa veneau corbii 
           b)făina şi untdelemnul nu se terminau 
           c)făina şi vinul nu se terminau 
8.Care a fost minunea făcută de Dumnezeu în casa văduvei la 
rugămintea lui Ilie? 
           a)a înviat-o pe văduvă 
           b)l-a înviat pe Lazăr, fiul văduvei 
           c)l-a înviat pe fiul văduvei 
9.Unde l-a trimis Dumnezeu pe Ilie după ce acesta locuise în casa 
văduvei? 
           a)la Ierusalim 
           b)la Muntele Carmel 
           c)la Ahab 
10.Ce i-a spus Ilie lui Ahab după trei ani de secetă? 
           a)să nu se mai închine la idoli 
           b)să omoare preoţii falşi 
           c)să strângă poporul şi proorocii pe muntele Carmel 
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CHESTIONAR NR.22 
 
1.Ce a propus Ilie pe Muntele Carmel? 
           a)ca proorocii lui Baal să aducă jertfă lui Baal 
           b)ca el să aducă jertfă lui Dumnezeu 
           c)ca proorocii lui Baal să aducă jertfă lui Dumnezeu 
2.A cui jertfă a ars? 
           a)a lui Ilie 
           b)a proorocilor lui Baal 
           c)a lui Ahab 
3.Câte pietre a pus Ilie la baza jertfelnicului? 
           a)zece pietre 
           b)doisprezece pietre 
           c)cincisprezece pietre 
4.De câte ori a cerut Ilie să se arunce cu apă peste jertfa arderii şi 
peste lemne? 
           a)de două ori 
           b)de trei ori 
           c)de patru ori 
5.Ce le-a făcut poporul proorocilor lui Baal, după ce jertfa lui Ilie a 
fost mistuită ? 
           a)i-a omorât 
           b)i-a alungat 
           c)i-a batjocorit 
6.Pentru ce s-a rugat Ilie pe vârful muntelui Carmel, după ce jertfa a 
fost mistuită?     
           a)pentru binecuvântarea Israelului 
           b)pentru pace 
           c)pentru ploaie 
7.De câte ori s-a uitat ucenicul lui Ilie spre mare până când a văzut 
norul? 
           a)de cinci ori 
           b)de şase ori 
           c)de şapte ori 
8.De ce a fugit Ilie în pustiu? 
           a)de frica lui Ahab 
           b)de frica Izabelei 
           c)de frica preoţilor lui Baal 
9.Ce i-a dat îngerul, lui Ilie în pustiu? 
           a)să mănânce 
           b)binecuvântarea 
           c)să bea 
10.Cât a mers Ilie prin pustiu după întâlnirea cu îngerul? 
           a)patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi 
           b)cincizeci de zile şi cincizeci de nopţi 
           c)şaizeci de zile şi şaizeci de nopţi         
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CHESTIONAR NR.23 
 
1.Până la ce munte a mers Ilie prin pustiu? 
           a)până la Sinai 
           b)până la Athos 
           c)până la Horeb 
2.Ce i-a spus Dumnezeu lui Ilie în peşteră pe muntele Horeb? 
           a)să se întoarcă la Ahab 
           b)să-l ungă pe Elisei prooroc în locul său 
           c)să-l ungă pe Safat prooroc în locul său 
3.Cu câte perechi de boi ara Elisei? 
           a)cu zece 
           b)cu doisprezece 
           c)cu patrusprezece 
4.Cum l-a numit Ilie pe Elisei prooroc? 
           a)i-a pus mâna pe cap 
           b)i-a aruncat mantia 
           c)i-a dat toiagul 
5.Ce voia Ahab de la Nabot? 
           a)viţa de vie 
           b)grădina cu verdeţuri 
           c)grădina de flori 
6.Ce a vrut Ahab să-i ofere lui Nabot în schimbul viei? 
           a)o altă vie mai bună 
           b)pământ mult 
           c)argint 
7.De ce n-a dat Nabot via lui Ahab? 
           a)fiindcă era foarte productivă 
           b)fiindcă era moştenire de la părinţi 
           c)fiindcă îi aducea mulţi bani 
8.Cine a poruncit ca Nabot să fie ucis cu pietre? 
           a)Ahab 
           b)Izabela 
           c)Safat 
9.De ce s-a folosit Izabela în trimiterea scrisorilor spre fruntaşii din 
cetatea lui Nabot? 
           a)de bani 
           b)de pecetea lui Ahab 
           c)de cuvântul lui Ahab 
10.Cum a fost omorât Ahab? 
           a)cu pietre 
           b)spânzurat 
           c)înjunghiat 
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CHESTIONAR NR.24 
 
1.Ce i-a spus Ilie lui Ahab după moartea lui Nabot? 
           a)că o să-i lingă câinii sângele 
           b)că o să-l mănânce câinii 
           c)că o să moară ca un câine 
2.Ce i-a spus Ilie lui Ahab după moartea lui Nabot despre Izabela? 
           a)că o să-i lingă câinii sângele 
           b)că o să-i mănânce câinii măruntaiele 
           c)că o să moară curând 
3.Cum a murit Ahab? 
           a)otrăvit 
           b)datorită unei răni suferite într-o bătălie 
           c)datorită unei răni făcute de un câine turbat 
4.Cum a murit Izabela? 
           a)spânzurată 
           b)datorită unei răni făcute de un câine turbat 
           c)aruncată de la fereastră 
5.S-au adeverit spusele lui Ilie despre moartea lui Ahab şi a Izabelei? 
           a)da 
           b)nu 
           c)parţial 
6.Cum a reuşit Ilie să despartă Iordanul în două părţi?     
           a)lovind cu toiagul în apă 
           b)spunând o rugăciune 
           c)lovind cu mantia apa 
7.Cu ce l-a ridicat Dumnezeu pe Ilie la cer ? 
           a)cu un car de aur 
           b)cu un car de argint 
           c)cu un car de foc 
8.Cum a reuşit Elisei să despartă Iordanul în două părţi? 
           a)lovind cu toiagul în apă 
           b)spunând o rugăciune 
           c)lovind cu mantia apa 
9.Ce a pus Elisei în fântână pentru ca apa să fie sănătoasă? 
           a)o turtă coaptă 
           b)sare 
           c)tămâie 
10.Ce le-a făcut Elisei copiilor care-l batjocoriseră? 
           a)i-a binecuvântat 
           b)i-a iertat 
           c)i-a blestemat        
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CHESTIONAR NR.25 
 
1.Ce s-a întâmplat cu copii pe care Elisei îi blestemase? 
           a)au fost mâncaţi de doi lei 
           b)au fost mâncaţi de doi urşi 
           c)au fost mâncaţi de doi lupi 
2.Câţi copii blestemaţi de Elisei au fost mâncaţi de urşi? 
           a)patruzeci 
           b)patruzeci şi doi 
           c)patruzeci şi patru 
3.Ce i-a oferit Dumnezeu prin Elisei femeii văduve ca să-şi plătească 
datoriile? 
           a)bani 
           b)binecuvântare 
           c)untdelemn 
4.Cum l-a vindecat Elisei pe lepros? 
           a)i-a pus mâna în cap şi l-a binecuvântat 
           b)i-a pus mantia pe cap 
           c)l-a trimis să se scalde în Iordan 
5.Ce i-a luat Elisei leprosului fiindcă l-a vindecat? 
           a)doi talanţi de argint 
           b)nimic 
           c)trei rânduri de îmbrăcăminte 
6.Ce i-a cerut sluga lui Elisei, lui Neeman leprosul, după vindecare?     
           a)doi talanţi de argint 
           b)trei rânduri de haine 
           c)două rânduri de haine 
7.Cum şi-a pedepsit Elisei sluga fiindcă a tras foloase de pe urma sa? 
           a)l-a alungat 
           b)l-a îmbolnăvit de lepră 
           c)l-a arncat în groapa cu lei 
8.Ce s-a întâmplat cu mortul care a atins hainele lui Elisei? 
           a)a luat foc 
           b)s-a transformat în ţărână 
           c)a înviat 
9.Care au fost cei trei prooroci pe lângă Elisei din regatul lui Israel? 
           a)Ion, Amos şi Osea 
           b)Iona, Osea şi Amor 
           c)Osea, Amos şi Iona 
10.Când a proorocit Iona în regatul lui Israel? 
           a)înainte de Elisei 
           b)după Elisei 
           c)în acelaşi timp cu Elisei         
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CHESTIONAR NR.26 
 
1.Unde l-a trimis Dumnezeu pe Iona să propovăduiască? 
           a)în Tir 
           b)în Hebron 
           c)în Ninive 
2.De ce a fugit Iona spre Tarsis? 
           a)ca să se îndepărteze de Dumnezeu 
           b)fiindcă îl urmăreau oştile regelui 
           c)fiindcă de acolo voia să înceapă să propovăduiască 
3.Ce s-a întâmplat cu corabia pe care se afla Iona? 
           a)s-a scufundat 
           b)a fost înghiţită de un chit 
           c)a fost prinsă într-o furtună 
4.Cum l-a salvat Dumnezeu pe Iona, după ce acesta fusese aruncat de 
pe corabie? 
           a)a despărţit marea în două, iar el a ajuns la mal pe jos 
           b)a trimis un peşte ca să-l înghită 
           c)a micşorat adâncimea mării pe unde mergea Iona 
5.Cât a stat Iona în pântecele peştelui? 
           a)două zile şi două nopţi 
           b)trei zile şi două nopţi 
           c)patru zile şi patru nopţi 
6.Cum a fost eliberat Iona din pântecele peştelui?     
           a)peştele a fost pescuit, iar pescarii l-au eliberat pe Iona 
           b)peştele a eşuat, iar pescarii l-au eliberat 
           c)peştele l-a aruncat pe Iona pe mal 
7.Ce i-a spus Dumnezeu lui Iona după ce acesta a fost eliberat din 
pântecele peştelui?  
           a)să se ducă să proorocească la Hebron 
           b)să se ducă să proorocească la Tir 
           c)să se ducă să proorocească la Ninive 
8.Câte zile a proorocit Iona că vor mai fi până când Ninive va fi 
distrusă? 
           a)patruzeci de zile 
           b)cincizeci de zile 
           c)treisute şaizeci de zile 
9.Ce au făcut cetăţenii din Ninive când au auzit proorocirile lui Iona? 
           a)au părăsit cetatea 
           b)au ţinut post 
           c)s-au închinat lui Baal 
10.Ce a făcut regele Ninivei când a auzit proorocirile lui Iona? 
           a)a părăsit cetatea 
           b)şi-a lepădat veşmântul cel sfânt 
           c)s-a culcat în cenuşă 
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CHESTIONAR NR.27 
 
1.Au fost iertaţi cei ce locuiau în Ninive? 
           a)da 
           b)nu 
           c)parţial, doar cei ce au ţinut post 
2.Ce a ridicat Dumnezeu pentru ca să-i ţină lui Iona umbră? 
           a)un copac 
           b)un vrej 
           c)un norişor 
3.Ce i-a cerut Iona lui Dumnezeu când soarele îl ardea ? 
           a)să-i ia viaţa 
           b)să aducă ploaie 
           c)să mai ridice un vrej pentru umbră 
4.Câţi locuitori avea cetatea Ninive, când Dumnezeu a vrut să o 
distrugă? 
           a)o sută de mii 
           b)o sută douăzeci de mii 
           c)o sută patruzeci de mii 
5.Cum păcătuiau israeliţii în faţa lui Dumnezeu ? 
           a)făcuseră viţei de aur 
           b)slujeau lui Baal 
           c)îşi jertfeau copiii lui Moloh 
6.Care a fost ultimul rege al Israelului?     
           a)Osea 
           b)Amos 
           c)Iona 
7.După câţi ani de la împresurarea ei, Samaria a fost dărâmată? 
           a)după doi ani 
           b)după trei ani 
           c)după patru ani 
8.Din ce seminţii s-a format poporul samaritean? 
           a)din israeliţi şi egipteni 
           b)din asirieni şi egipteni 
           c)din israeliţi şi asirieni 
9.Unde au zidit samaritenii un templu pentru Dumnezeu ? 
           a)pe muntele Garizim 
           b)pe muntele Sion 
           c)lângă Sichem 
10.Cine era Tobit? 
           a)un mare preot israelit 
           b)un rob adus la Ninive 
           c)un prooroc 
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CHESTIONAR NR.28 
 
1.Ce le făcea Tobit israeliţilor? 
           a)le dădea mâncare 
           b)îi îmbărbăta 
           c)îi binecuvânta 
2.De ce a hotărât regele ca Tobit să fie ucis? 
           a)fiindcă ascundea pe morţii israeliţi 
           b)fiindcă instiga pe israeliţi la nesupunere 
           c)fiindcă îngropa pe morţii israeliţi 
3.După câte zile de când a fost izgonit, s-a reîntors Tobit în cetate? 
           a)după douăzeci de zile 
           b)după treizeci de zile 
           c)după patruzeci de zile 
4.Din ce cauză a orbit Tobit? 
           a)datorită vrăbiilor 
           b)datorită ciorilor 
           c)datorită regelui 
5.Ce i-a spus Tobit soţiei sale când a venit cu iedul acasă? 
           a)să-l jertfească pentru Dumnezeu 
           b)să-l dea stăpânului 
           c)să-i facă din el mâncare, pentru a-i reda vederea 
6.Cum se numea soţia lui Tobit?     
           a)Ana 
           b)Maria 
           c)Sara 
7.Când i-a dat Tobit fiului său sfaturi înţelepte? 
           a)înainte de plecarea acestuia la Ierusalim 
           b)înainte să moară 
           c)când Ana era bolnavă 
8.De ce a plecat tânărul Tobie la Ragheş? 
           a)ca să plătească o datorie 
           b)ca să primească o datorie 
           c)ca să-şi vadă rudele 
9.Cine era defapt însoţitorul de drum al lui Tobie? 
           a)un om plătit de Tobit 
           b)un înger 
           c)un negustor, frate cu Gabael 
10.Din ce fluviu a ieşit un peşte care a vrut să-l înghită pe Tobie? 
           a)din Eufrat 
           b)din Iordan 
           c)din Tigru 
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CHESTIONAR NR.29 
 
1.Ce i-a cerut îngerul lui Tobie să ia de la peşte? 
           a)inima, plămânii şi ficatul 
           b)inima, ficatul şi pancreasul 
           c)inima, ficatul şi fierea 
2.La ce erau bune ficatul şi inima peştelui prins de Tobie? 
           a)pentru alungarea duhurilor rele 
           b)pentru vindecarea orbirii 
           c)pentru vindecarea leprei 
3.La ce era bună fierea peştelui prins de Tobie? 
           a)la vindecarea orbirii 
           b)pentru alungarea duhurilor rele 
           c)pentru vindecarea leprei 
4.Cum se numea îngerul care îl însoţea pe Tobie? 
           a)Raguel 
           b)Rafael 
           c)Gabriel 
5.Cine l-a îndrumat pe Tobie să se însoare cu Sara? 
           a)Rafael 
           b)Raguel 
           c)Tobit 
6.Cum se numea nevasta lui Tobie?     
           a)Ana 
           b)Sara 
           c)Maria 
7.Cum a reuşit Tobie să alunge duhul rău ce domnea asupra soţiei 
lui ? 
           a)cu ajutorul fierii şi ficatului peştelui prins 
           b)cu ajutorul fierii peştelui prins în Tigru 
           c)cu ajutorul inimii peştelui prins în Tigru 
8.Cine a recuperat banii pe care trebuia să-i primească Tobit de la 
Gabael ? 
           a)Rafael 
           b)Tobie 
           c)Raguel 
9.Cum şi-a recăpătat Tobit vederea ? 
           a)cu ajutorul inimii peştelui prins de Tobie 
           b)cu ajutorul fierii peştelui prins de Tobie 
           c)cu ajutorul ficatului peştelui prins de Tobie 
10.Cu cât au vrut să-l răsplătească Tobie şi Tobit pe Rafael? 
           a)cu un sfert din datoria de la Gabael 
           b)cu jumătate din datoria de la Gabael 
           c)cu toate cele aduse de la Gabael 
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CHESTIONAR NR.30 
 
1.Câte cete de sfinţi îngeri există? 
           a)cinci cete 
           b)şapte cete 
           c)nouă cete 
2.Ce le-a cerut Rafael lui Tobit şi fiului său? 
           a)să plece la Ierusalim 
           b)să propovăduiască cuvântul Domnului 
           c)să scrie o carte cu cele întâmplate 
3.Câţi ani a trăit Tobit? 
           a)o sută douăzeci şi şapte 
           b)o sută patruzeci şi cinci 
           c)o sută cincizeci şi opt de ani 
4.Câţi ani a trăit Tobie? 
           a)o sută douăzeci şi şapte 
           b)o sută patruzeci şi cinci 
           c)o sută cincizeci şi opt 
5.Câţi prooroci s-au arătat în regatul lui Iuda până la căderea 
regatului lui Israel? 
           a)patru prooroci  
           b)şapte prooroci 
           c)cinci prooroci 
6. Cum se numeau cei patru prooroci care s-au arătat în regatul lui 
Iuda până la căderea lui Israel?     
           a)Iona, Avdie, Miheia şi Isaia 
           b)Ioel, Amos, Miheia şi Isaia 
           c)Ioel, Avdie, Miheia şi Isaia 
7.Care a fost primul mare prooroc? 
           a)Iona 
           b)Ioel 
           c)Isaia 
8.Care a fost cel mai mare prooroc? 
           a)Iona 
           b)Miheia 
           c)Isaia 
9.Sub câţi regi, după Ozia, a trăit Isaia? 
           a) sub trei regi 
           b) sub patru regi 
           c) sub cinci regi 
10.Cum mai este cunoscut Isaia (sub ce nume)? 
           a) “Evanghelistul Vechiului Testament” 
           b) “Evanghelistul Noului Testament” 
           c) “Apostolul Vechiului Testament” 
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CHESTIONAR NR.31 
 
1.Care este principala proorocie a lui Isaia? 
           a) despre sfârşitul lumii 
           b) despre venirea lui Mesia 
           c) despre unirea regatului israelit cu cel iudaic 
2.Care general şi-a aşezat tabăra înaintea cetăţii Betulia, cu gândul de 
a o cuceri? 
           a)Manase 
           b)Olofern 
           c)Oloferm 
3.Cum a pus Olofern cetatea Betulia în mare dificultate? 
           a)ţinând pe Manase prizonier 
           b)tăind conductele de apă care alimentau cetatea 
           c)prin folosirea catapultelor 
4.Cum se numea văduva cea cinstită din Betulia? 
           a)Iuda 
           b)Iudita 
           c)Iudi 
5.Ce hotărâseră mai-marii cetăţii după ce Olofern a tăiat conductele 
de apă? 
           a)să predea cetatea, dacă în treizeci de zile nu va fi izbăvită 
           b)să predea cetatea, dacă în patruzeci de zile nu va fi izbăvită 
           c)să predea cetatea, dacă în cinci zile nu va fi izbăvită 
6.Ce a făcut Iudita după ce s-a rugat, s-a spălat şi s-a uns cu miresme?     
           a)a ridicat armata împotriva asirienilor 
           b)s-a dus în tabara asirienilor 
           c)a preluat comanda asupra cetăţii 
7.Când a fost omorât Olofern? 
           a)după un ospăţ 
           b)în toiul nopţii 
           c)la patru zile de când a primit-o pe Iudita 
8.De către cine a fost omorât Olofern? 
           a)de propria-i slugă 
           b)de sluga Iuditei 
           c)de Iudita 
9.Cu ce a fost omorât Olofern? 
           a)cu suliţa 
           b)cu pumnalul 
           c)cu paloşul 
10.Cine era regele asirienilor în timpul Esterei? 
           a)Xerxes 
           b)Cyrus 
           c)Artaxerxe 
 
 
 
                                                                   



 40 

CHESTIONAR NR.32 
 
1.Cine unelteşte moartea lui Mardoheu? 
           a)Estera 
           b)Artaxerxe 
           c)Aman 
2.Cum a murit Aman? 
           a)spânzurat 
           b)i s-a tăiat capul 
           c)de moarte naturală 
3.Câţi copii avea Iov? 
           a)şapte băieţi şi trei fete 
           b)trei băieţi şi şapte fete 
           c)zece băieţi 
4.Cine l-a lovit pe Iov? 
           a)Dumnezeu 
           b)Satan 
           c)copiii lui 
5.Cum a răspuns Iov la încercarea dată de Dumnezeu? 
           a)cu furie 
           b)cu înţelegere 
           c)a murit 
6.Care dintre prieteni îl îmbărbătează?     
           a)Teofar 
           b)Bildad 
           c)Elifaz 
7.Cum este catalogat Iov de către prietenii săi? 
           a)făţarnic 
           b)pizmuitor 
           c)necinstit 
8.Cine apără dreptatea lui Dumnezeu în faţa lui Iov? 
           a)Tofar 
           b)Bildad 
           c)Elihu 
9.Ce s-a întimplat cu Iov la finalul vieţii? 
           a)a murit sărac şi deznădăjduit 
           b)a fost reabilitat de către Dumnezeu 
           c)nu se ştie 
10.Câţi psalmi sunt în canonul Vechiului Testament? 
           a)o sută cincizeci 
           b)o sută cincizeci şi doi 
           c)o sută cincizeci şi unu         
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CHESTIONAR NR.33 
 
1.Câţi psalmi sunt canonici? 
           a)o sută cincizeci 
           b)o sută 
           c)cincizeci 
2.Câţi psalmi a compus David? 
           a)nouăzeci şi şase 
           b)optzeci şi şase 
           c)şaptezeci şi şase 
3.Cine din următorii scriitori au mai compus psalmi? 
           a)Asaf 
           b)fiii lui Core 
           c)Adreu şi Zaharia 
4.Ce psalm se citeşte la slujba Utreniei, după citirea Evangheliei? 
           a)psalmul o sută 
           b)psalmul cincizeci 
           c)psalmul şaptezeci şi cinci 
5.Ce carte a scris împăratul Solomon? 
           a)Pildele 
           b)Facerea 
           c)Apocalipsa 
6.În ce carte se elogiază iubirea dintre doi miri?     
           a)în Eccleziastul 
           b)în Cântarea Cântărilor 
           c)în Pildele lui Solomon 
7.În ce regat a proorocit Isaia ? 
           a)în Israel 
           b)în Samaria 
           c)în Iuda 
8.Cum era via din vedenia lui Isaia? 
           a)neroditoare 
           b)cu mulţi struguri 
           c)stearpă 
9.În ce capitol al cărţii profetice a lui Isaia se prooroceşte naşterea lui 
Iisus din Fecioară? 
           a)în cap. VII 
           b)în cap. XIV 
           c)în cap. XXII 
10.Împotriva cărui neam vecin cu Iuda, Isaia anunţă dezastre? 
           a)a amoriţilor 
           b)a fenicienilor 
           c)a moabiţilor 
 
 
 
 



 42 

CHESTIONAR NR.34 
 
1.Cine vor fi robiţi în proorocia lui Isaia? 
           a)egiptenii şi etiopienii 
           b)asirienii şi egiptenii 
           c)moabiţii şi edomiţii 
2.Ce rege asirian năvăleşte în regatul Iuda în timpul lui Isaia? 
           a)Artaxerxe 
           b)Cyrus 
           c)Senaherib 
3.Ce rege trăia în timpul proorociei lui Isaia după robia asiriană? 
           a)Ahab 
           b)Iezechia 
           c)Irod 
4.În ce capitol al cărţii sale Isaia prooroceşte sosirea unui 
Înaintemergător? 
           a)în cap. XXX 
           b)în cap.XL 
           c)în cap. L 
5.În ce capitol se anunţă venirea unei mari împărăţii? 
           a)în cap. XXXVIII 
           b)în cap. XL 
           c)în cap. XLIII 
6.Ce rege anunţă Isaia că va restabili dezrobirea israeliţilor?     
           a)Xerxes 
           b)Cyrus 
           c)Nabucodonosor al II-lea 
7.Care este capitolul despre “Mesia biruitor”? 
           a) cap. XLIX 
           b) cap. LI 
           c) cap. L 
8.Câte capitole are cartea profetului Isaia? 
           a)LXVII capitole 
           b)LXVI capitole 
           c)LXV capitole 
9.Din ce seminţie făcea parte profetul Ieremia ? 
           a)din Iuda 
           b)din Israel 
           c)din Veniamin 
10.Cine prevesteşte robia poporului ? 
           a)Ieremia 
           b)Isaia 
           c)Iezechiel  
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CHESTIONAR NR.35 
 
1.Cum s-a prevestit robia babilonică în timpul lui Ieremia? 
           a)prin firul de in 
           b)prin oalele sparte 
           c)în vis 
2.Ce prooroc a scris în temniţă un poem? 
           a)Isaia 
           b)Ieremia 
           c)Daniel 
3.Cum s-a numit acest poem? 
           a) “Cântarea lui Ieremia” 
           b) “Plângerile lui Ieremia” 
           c) “Psalmul lui Ieremia” 
4.Ce prooroc mincinos exista în vremea lui Ieremia? 
           a)Anania 
           b)Azaria 
           c)Ismael 
5.Ce capitol din cartea lui Ieremia cuprinde proorocie privitoare la 
Mesia ? 
           a)cap. XXIX 
           b)cap. XXXI 
           c)cap. XXXV 
6.Cine nu voia să bea vin în timpul activităţii profetului Ieremia?     
           a)casa israeliţilor 
           b)casa moabiţilor 
           c)casa recabiţilor 
7.Cine a ars cartea lui Ieremia? 
           a)Artaxerxe 
           b)Nabucodonosor 
           c)Ioiachim 
8.Ce rege israelit îl închide pe Ieremia pentru a doua oară în temniţă? 
           a)Sedechia 
           b)Ioachim 
           c)Ahaz 
9.Cine cucereşte Ierusalimul în timpul profetului Ieremia? 
           a)Nabucodonosor 
           b)Cyrus 
           c)Darius 
10.În timpul cărui profet sunt duşi evreii în captivitatea babilonică? 
           a)Isaia 
           b)Daniel 
           c)Ieremia 
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CHESTIONAR NR.36 
 
1.Cum a început profetul Iezechiel să proorocească? 
           a)prin vederea unei cărţi 
           b)prin rugăciune şi post 
           c)prin somn 
2.Ce profet a avut vedenia serafimilor şi a heruvimilor? 
           a)Ieremia 
           b)Iezechiel 
           c)Daniel 
3.Cu ce este comparat Ierusalimul în profeţia lui Iezechiel? 
           a)cu un copac 
           b)cu lemnul viţei 
           c)cu un stejar 
4.Ce profet dă pilda vulturului şi a cedrului ? 
           a)Amos 
           b)Iezechiel 
           c)Osea 
5.Ce profet dă pilda leoaicei şi a viei ? 
           a)Amos 
           b)Iona 
           c)Iezechiel 
6.Ce profet anunţă pustiirea Tirului ?     
           a)Isaia 
           b)Iezechiel 
           c)Ieremia 
7.Ce profet prevesteşte pieirea Egiptului? 
           a)Iona 
           b)Ieremia 
           c)Iezechiel 
8.Ce prooroc a avut viziunea oaselor uscate? 
           a)Isaia 
           b)Iezechiel 
           c)Ieremia 
9.Ce prooroc are o prevestire împotriva lui Gog şi Magog? 
           a)Iezechiel 
           b)Iona 
           c)Ieremia 
10.În numele cărui profet se împarte pământul sfânt la cele 
douăsprezece seminţii? 
           a)al lui Iezechiel 
           b)al lui Isaia 
           c)al lui Avraam         
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CHESTIONAR NR.37 
 
1.Cine i-a tâlcuit visul regelui Nabucodonosor? 
           a)Iona 
           b)Iezechiel 
           c)Daniel 
2.Ce rege asirian i-a aruncat pe cei trei tineri în cuptorul cu foc? 
           a)Cyrus 
           b)Nabucodonosor 
           c)Xerxes 
3.Cărui rege i-a descifrat profetul Daniel scrierea minunată? 
           a)lui Nabucodonosor 
           b)lui Xerxes 
           c)lui Belşaţar 
4.Ce profet a fost aruncat în groapa cu lei? 
           a)Daniel 
           b)Amos 
           c)Avdie 
5.În timpul cărui rege chaldeean Daniel prevesteşte venirea lui Mesia? 
           a)al lui Xerxes 
           b)al lui Cyrus 
           c)al lui Darius 
6.Ce profet a avut o vedenie despre învierea morţilor şi despre 
Antihrist?     
           a)Ieremia 
           b)Daniel 
           c)Amos 
7.Ce profet s-a căsătorit cu o femeie desfrânată la porunca Domnului? 
           a)Daniel 
           b)Osea 
           c)Ieremia 
8.Cine era rege în Israel, în timpul profetului Osea? 
           a)Ieroboam 
           b)Ioiachim 
           c)Ahaz 
9.În ce capitol al cărţii lui Osea, acesta prooroceşte despre mântuire? 
           a)în cap. XI 
           b)în cap. XII 
           c)în cap. XIII 
10.Câte capitole are cartea profetului Osea? 
           a)VI cap. 
           b)XIV cap. 
           c)II cap. 
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CHESTIONAR NR.38 
 
1.Ce prooroc era păstor în Tecoa? 
           a)Osea 
           b)Daniel 
           c)Amoas 
2.Cine prooroceşte foametea duhovnicească în casa lui Israel? 
           a)Daniel 
           b)Osea 
           c)Amos 
3.În timpul căror regi activează profetul Miheia? 
           a)Iotam 
           b)Ahaz 
           c)Iezechia 
4.În ce capitol profetul Miheia prooroceşte naşterea lui Mesia? 
           a)în cap. IV 
           b)în cap. V 
           c)în cap. VI 
5.Ce profet asemuieşte poporul lui Israel cu o viţă de vie? 
           a)Ioil 
           b)Daniel 
           c)Amos 
6.Câte capitole are cartea profetică a lui Ioil?     
           a)IV cap. 
           b)V cap. 
           c)XII cap. 
7.Împotriva cărui stat vecin profeţeşte Avdie? 
           a)împotriva Asiriei 
           b)împotriva Edomului 
           c)împotriva Moabului 
8.Ce carte profetică are doar un singur capitol? 
           a)Iona 
           b)Avdie 
           c)Amos 
9.În ce cetate a proorocit Iona? 
           a)în Ninive 
           b)în Babilon 
           c)în Ur 
10.Ce peşte l-a înghiţit pe Iona? 
           a)un chit 
           b)o balenă 
           c)un rechin         
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CHESTIONAR NR.39 
 
1.Ce prooroc profeţeşte despre oraşul Ninive? 
           a)Iona 
           b)Naum 
           c)Isaia 
2.Câte capitole are cartea profetică a lui Avacum? 
           a)II cap. 
           b)IV cap. 
           c)III cap. 
3.Ce rege al regatului Iuda era în timpul profetului Sofonie ? 
           a)Ioiachim 
           b)Iosia 
           c)Ieroboam 
4.Ce prooroc prevesteşte ziua “mâniei Domnului”? 
           a)Avacum 
           b)Sofonie 
           c)Osea 
5.Sub ce rege chaldeean şi-a început profetul Agheu proorocia? 
           a)Artaxerxe 
           b)Cyrus 
           c)Darius 
6.Ce prooroc prevesteşte rezidirea templului al II-lea?     
           a)Agheu 
           b)Amos 
           c)Osea 
7.Ce profet a avut vedenia cu sfeşnicul de aur şi a ramurilor de 
măslin? 
           a)Zaharia 
           b)Amos 
           c)Iezechiel 
8.Ce profet a avut vedenia cu sulul zburător şi cu discul de plumb? 
           a)Amos 
           b)Zaharia 
           c)Daniel 
9.Ce profet anunţă vinderea lui Mesia pentru treizeci de arginţi? 
           a)Amos 
           b)Daniel 
           c)Zaharia 
10.Câte capitole are cartea profetică a lui Zaharia? 
           a)XIV cap. 
           b)II cap. 
           c)VIII cap. 
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CHESTIONAR NR.40 
 
1.Cine mustră păcatele leviţilor? 
           a)Miheia 
           b)Maleahi 
           c)Avacum 
2.În ce capitol al cărţii profetice a lui Maleahi se prevesteşte venirea 
lui Mesia ? 
           a)în cap. I 
           b)în cap. II 
           c)în cap. III 
3.De ce origine era Olofern? 
           a)asirian 
           b)egiptean 
           c)moabitean 
4.”Epistola lui Ieremia” este considerată canonică? 
           a)da 
           b)nu 
           c)este anaghinoscomena 
5.Cine a scris “Eccleziasticul”? 
           a)Solomon 
           b)Isus fiul lui Sirah 
           c)David 
6.Cum sunt catalogate cărţile Macabeilor?     
           a)canonice 
           b)necanonice 
           c)periculoase 
7.Câte cărţi ale Macabeilor sunt în canonul Sfintei Scripturi? 
           a)una 
           b)două 
           c)trei 
8.Care este ultima carte a canonului Vechiului Testament? 
           a)III Macabei 
           b)Iudita 
           c)Rugăciunea lui Manase 
9.Ce profet este închis de două ori în cuşca cu lei? 
           a)Osea 
           b)Daniel  
           c)Isaia 
10.Câte cărţi canonice are Vechiul Testament? 
           a)treizeci şi trei 
           b)şaizeci şi şase 
           c)o sută         
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CHESTIONAR NR.41 
 
1.Ce chip a luat diavolul când i-a ispitit pe protopărinţii noştrii? 
           a)de porumbel 
           b)de înger 
           c)de şarpe 
2.Ce a făcut Dumnezeu în ziua a IV-a? 
           a)luminătorii de pe cer 
           b)plantele şi animalele 
           c)pământul 
3.În ce zi s-a odihnit Dumnezeu după ce a creat lumea? 
           a)în ziua a VI-a 
           b)în ziua a VII-a 
           c)în ziua a VIII-a 
4.Ce parte a trupului a luat Dumnezeu pentru a o crea pe Eva? 
           a)coasta 
           b)inima 
           c)ficatul 
5.Ce a adus Cain jertfă lui Dumnezeu? 
           a)ulei 
           b)tămâie 
           c)un miel 
6.Care au fost primii doi copii ai protopărinţilor?     
           a)Iacov şi Esau 
           b)Cain şi Abel 
           c)Iosif şi Veniamin 
7.Care din personajele de mai jos au fost fiii lui Noe? 
           a)Sem 
           b)Ham 
           c)Iafet 
8.Ce fel de lemn a folosit Noe la construirea corabiei? 
           a)de salcâm 
           b)de salcie 
           c)de fag 
9.Ce a trimis Noe prima dată pentru a vedea dacă a scăzut apa pe 
pământ? 
           a)un vultur 
           b)un corb 
           c)un porumbel 
10.Ce pasăre s-a întors la Noe cu o ramură de măslin, arătând că 
potopul încetase? 
           a)vrabia 
           b)şoimul 
           c)porumbelul 
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CHESTIONAR NR.42 
 
1.Cu ce s-a întors porumbelul la Noe arătându-i acestuia că potopul a 
încetat? 
           a)cu o ramură de măslin 
           b)cu o ramură de finic 
           c)cu o ramură de salcie 
2.Care a fost semnul legământului dintre Noe şi Dumnezeu? 
           a)roua 
           b)luceafărul 
           c)curcubeul 
3.Care a fost ţara pe care Dumnezeu i-a făgăduit-o lui Avraam?  
           a)Palestina 
           b)Israel 
           c)Canaan 
4.De ce preot a fost binecuvântat Avraam ? 
           a)de Melchisedec 
           b)de Eli 
           c)de Elisei 
5.Cum îl chema pe fiul lui Avraam ? 
           a)Isaac 
           b)Iosif 
           c)Iacov 
6.Cu ce l-a întâmpinat regele Salemului pe Avraam?     
           a)cu pâine şi vin 
           b)cu pâine şi sare 
           c)cu pâine şi apă 
7.Care a fost legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avraam şi 
seminţia lui? 
           a)botezul 
           b)tăierea-împrejur 
           c)tunderea părului 
8.Sub ce chip s-a aratat lui Avraam Sf. Treime ? 
           a)a 3 îngeri 
           b)a 3 oameni 
           c)a 3 porumbei 
9.În ce loc s-a arătat Sf. Treime lui Avraam? 
           a)în Ierusalim 
           b)în Ierihon 
           c)la Mamvri 
10.Care din cetăţile de mai jos au fost pedepsite de Dumnezeu în 
vremea lui Avraam? 
           a)Sodoma 
           b)Sidon 
           c)Gomora 
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CHESTIONAR NR.43 
 
1.Ce a adus Avraam jertfă în locul lui Isaac ? 
           a)un miel 
           b)un berbec 
           c)un ied 
2.Care au fost fiii lui Isaac? 
           a)Cain şi Abel 
           b)Andrei şi Petru 
           c)Iacov şi Esau 
3.Câţi copii a avut Iacov? 
           a)10 copii 
           b)15 copii 
           c)nu a avut copii 
4.În ce ţară ajunge Iosif după ce a fost vândut de fraţii săi? 
           a)în Egipt 
           b)în Etiopia 
           c)în Fenicia 
5.Cine l-a salvat pe Moise când era copil? 
           a)fiica lui Faraon 
           b)soţia lui Faraon 
           c)nepoata lui Faraon 
6.Cine a fost soţia lui Moise?     
           a)Sefora 
           b)Rebeca 
           c)Rahela 
7.Pe ce munte i s-a aratăt Dumnezeu lui Moise sub formă de rug? 
           a)pe Sinai 
           b)pe Tabor  
           c)pe Horeb 
8.Cine era fratele lui Moise? 
           a)Aaron 
           b)Avraam 
           c)Abimelec 
9.Câte pedepse a trimis Dumnezeu asupra Egiptului în timpul lui 
Moise? 
           a)nici o pedeapsă 
           b)5 pedepse 
           c)10 pedepse 
10.Care a fost ultima pedeapsă dată egiptenilor? 
           a)moartea întâilor-născuţi 
           b)grindina 
           c)invazia lăcustelor 
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CHESTIONAR NR.44 
 
1.Pe ce munte au fost date cele zece porunci? 
           a)pe Tabor 
           b)pe Sinai 
           c)pe Carmel 
2.Care este a VIII-a poruncă a Decalogului? 
           a) “Să nu fii desfrânat” 
           b) “Să nu ucizi” 
           c) “Să nu furi” 
3.Care a fost prefigurarea Sf. Cruci în timpul lui Moise? 
           a)viţelul de aur 
           b)berbecul de fildeş 
           c)şarpele de aramă 
4.Care a fost primul rege al israeliţilor? 
           a)Saul 
           b)David 
           c)Solomon 
5.Pe cine a biruit David în lupta contra filistenilor? 
           a)pe Olofern 
           b)pe Goliat 
           c)pe Sisera 
6.Cum îl chema pe fiul lui Saul?     
           a)Ionatan 
           b)Daniel 
           c)Veniamin 
7.Ce a cerut Solomon de la Dumnezeu ? 
           a)putere 
           b)bogăţie 
           c)înţelepciune 
8.În ce păcat a căzut regele Solomon la bătrâneţe ? 
           a)în idolatrie 
           b)în desfrânare 
           c)în deznădejde 
9.Cum a murit proorocul Ilie? 
           a)răstignit 
           b)decapitat 
           c)ars pe rug 
10.Cum îl chema pe ucenicul lui Ilie? 
           a)Iov 
           b)Samuel 
           c)Elisei 
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CHESTIONAR NR.45 
 
1.În ce cetate a fost trimis Iona de Dumnezeu să propovăduiască 
pocăinţa? 
           a)în Sodoma 
           b)în Gomora 
           c)în Ninive 
2.De către cine a fost înghiţit Iona pe mare ? 
           a)de un caşalot 
           b)de un delfin 
           c)de un chit 
3.Ce profet a fost supranumit “Evanghelistul Vechiului Testament” ? 
           a)Isaia 
           b)Ieremia 
           c)Iezechiel 
4.Câte cărţi profetice cuprinde Vechiul Testament? 
           a)12 cărţi 
           b)14 cărţi 
           c)16 cărţi 
5.Ce profet a prezis naşterea Domnului în Betleem? 
           a)Ieremia 
           b)Miheia 
           c)Daniel 
6.Ce profet a prezis că Mântuitorul se va naşte dintr-o Fecioară?     
           a)Amos 
           b)Naum 
           c)Isaia 
7.Unde au fost aruncaţi prietenii proorocului David din porunca 
împăratului? 
           a)în mare 
           b)în cuptor 
           c)în groapa cu lei 
8.Unde a fost aruncat Daniel datorită credinţei sale? 
           a)într-o groapă cu lei 
           b)într-o groapă cu var încins 
           c)într-o groapă cu crocodili 
9.Care carte a Vechiului Testament are cele mai multe capitole? 
           a)Facerea 
           b)Isaia 
           c)IV Regi 
10.Din câte cărţi este alcătuit Pentateuhul lui Moise? 
           a)din 3 cărţi 
           b)din 4 cărţi 
           c)din 5 cărţi 
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CHESTIONAR NR.46 
 
1.Care este cea dintâi urmare a păcatului strămoşesc? 
           a)izgonirea din Rai 
           b)moartea 
           c)întunecarea raţiunii 
2.Ce personaj biblic este înghiţit de un peşte uriaş? 
           a)Zaharia 
           b)Iezechiel 
           c)Iona 
3.Ce carte a Vechiului Testament prooroceşte despre jertfa 
Răscumpărării ? 
           a)Iov 
           b)Maleahi 
           c)Tobit 
4.Ce jertfe le rânduieşte Dumnezeu fiilor lui Israel? 
           a)jertfe de împăcare 
           b)jertfe de ispăşire 
           c)jertfe pentru păcat 
5.Între cine s-a făcut legământul prin tăierea împrejur? 
           a)între Dumnezeu şi Moise 
           b)între Dumnezeu şi Avraam 
           c)între Dumnezeu şi Aaron 
6.Care sunt plăgile care s-au abătut peste ţara Egiptului?     
           a)grindina 
           b)moartea întâilor-născuţi ai egiptenilor 
           c)întuneric peste pământul Egiptului 
7.Cine este înscăunat rege după moartea lui David ? 
           a)Abia 
           b)Solomon 
           c)Iezechia 
8.Pe cine aşează Moise povăţuitor în locul său? 
           a)pe Iuda 
           b)pe Aaron 
           c)pe Iosua Navi 
9.În ce loc au fost date Tablele Legii? 
           a)pe Muntele Sinai 
           b)în Egipt 
           c)la Marea Roşie 
10.Ce personaj biblic şi-a pierdut cei şapte feciori şi cele trei fete prin 
prăbuşirea zidurilor casei peste ei? 
           a)Iacov 
           b)Iov 
           c)Zaharia         
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CHESTIONAR NR.47 
 
1.Cui îi adresează Dumnezeu prima veste despre mântuire? 
           a)lui Moise 
           b)protopărinţilor 
           c)lui Ilie 
2.În ce constă păcatul strămoşesc? 
           a)în neascultare 
           b)în neîncredere 
           c)în nerecunoaştere 
3.Care dintre scrierile Vechiului Testament relatează despre 
aruncarea celor trei tineri în cuptorul cu foc? 
           a)Isaia 
           b)Ieremia 
           c)Daniel 
4.Prin ce intermediar s-au făcut cunoscute oamenilor cele zece 
porunci? 
           a)prin Moise 
           b)prin Ilie 
           c)prin Iacov 
5.Cui a fost încredinţată de Dumnezeu preoţia Vechiului Testament? 
           a)lui Avraam 
           b)lui Aaron 
           c)lui Isaac 
6.Care sunt minunile pe care Dumnezeu le-a arătat poporului lui 
Israel prin intermediul lui Moise?     
           a)trecerea prin Marea Roşie 
           b)mana căzută din cer 
           c)scoaterea apei din piatră 
7.Care dintre fiii lui Iesei a învins pe filisteanul Goliat? 
           a)Sama 
           b)David 
           c)Eliah 
8.Cine este uns rege de către Samuel? 
           a)Saul 
           b)Ioil 
           c)Abia 
9.Pe cine rânduieşte Ilie prooroc înainte de ridicarea sa la cer? 
           a)pe Ieremia 
           b)pe Elisei 
           c)pe Isaia 
10.Ce personaj biblic este aruncat în groapa cu lei? 
           a)Osea 
           b)Miheia 
           c)Daniel         
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CHESTIONAR NR.48 
 
1.Cui a fost făcută de Dumnezeu prima Sa descoperire? 
           a)lui Avraam 
           b)lui Adam 
           c)profetului Isaia 
2.În vremea cărui personaj biblic a venit potopul? 
           a)a lui Isaac 
           b)a lui Avraam 
           c)a lui Noe 
3.Care a fost semnul împăcării omului cu Dumnezeu? 
           a)tăierea-împrejur 
           b)curcubeul 
           c)Tablele Legii 
4.Unde a avut loc amestecarea limbilor oamenilor? 
           a)la turnul Babel 
           b)la stejarul Mamvri 
           c)pe Muntele Sinai 
5.Care dintre personajele Vechiului Testament au fost ridicaţi cu 
trupul la cer? 
           a)Ilie 
           b)Enoh 
           c)ambii 
6.Cărui patriarh i se descoperă Dumnezeu la stejarul Mamvri?     
           a)lui Moise 
           b)lui Avraam 
           c)lui Iacov 
7.Care dintre fiii lui Israel ajunge căpetenie peste Egipt ? 
           a)Iosif 
           b)Iuda 
           c)Veniamin 
8.Cine şi-a adus fiul (pe Iacov) spre jertfă în cinstea lui Dumnezeu? 
           a)Iacov 
           b)Moise 
           c)Avraam 
9.Care dintre proorocii Vechiului Testament profeţeşte despre 
naşterea lui Emanuil din Fecioară ? 
           a)Ieremia 
           b)Isaia 
           c)Ilie 
10.Ce carte a Vechiului Testament dă referinţe despre Mesia? 
           a)Isaia 
           b)Daniel 
           c)Ieşirea 
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CHESTIONAR NR.49 
 
1.Pe cine au ca autor cei mai mulţi psalmi ai Vechiului Testament? 
           a)pe poeţii anonimi 
           b)pe David 
           c)pe Solomon 
2.Când a avut loc căderea îngerilor răi? 
           a)înainte de crearea lumii văzute 
           b)după crearea lumii văzute 
           c)după crearea omului 
3. În care dintre pericopele Vechiului Testament este indicată Sfânta 
Treime? 
           a)în actul creaţiei 
           b)în teofania de la stejarul Mamvri 
           c)la profetul Isaia 
4.Câte la număr au fost seminţiile lui Israel? 
           a)şapte 
           b)nouă 
           c)doisprezece 
5.În Vechiul Testament se spune:”Gol am ieşit din pântecele mamei 
mele, gol intru în pământul din care am fost luat”. De cine au fost zise 
aceste cuvinte? 
           a)de Isaia 
           b)de Iov 
           c)de Moise 
6.De cine au fost rostite frumoasele pilde ale Vechiului Testament?     
           a)de Solomon 
           b)de Isus Sirah 
           c)de Ilie 
7.De cine a fost profeţit în Vechiul Testament Înaintemergătorul 
Domnului ? 
           a)de Ezdra 
           b)de Neemia 
           c)de Isaia 
8.Un înger îl vindecă în mod minunat pe bătrânul Tobit. Care este acel 
înger ?  
           a)Mihail 
           b)Gavriil 
           c)Rafael 
9. “Deşertăciunea deşertăciunilor, totul este deşertăciune”.Cui aparţin 
aceste cuvinte? 
           a)lui Isaia 
           b)lui Moise 
           c)în Eccleziast 
10.Doi bătrâni încearcă să păcătuiască cu Suzana. De ce prooroc este 
ea izbăvită ? 
           a)de Ieremia 
           b)de Daniel 
           c)de Iezechiel                                                                   
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CHESTIONAR NR.50 
 
1.Care era pedeapsa femeilor adultere în Vechiul Testament? 
           a)lapidarea 
           b)spânzurarea 
           c)decapitarea 
2.Cu ce au fost hrăniţi de Dumnezeu evreii, după ieşirea din robia 
egipteană? 
           a)cu jertfe sângeroase 
           b)cu jertfe nesângeroase 
           c)cu mană cerească 
3.Cât a trăit Moise? 
           a)80 de ani 
           b)150 de ani 
           c)120 de ani 
4.Spre ce s-au îndepărtat evreii după ieşirea din robia egipteană? 
           a)spre “Ţara unde curge lapte şi miere” 
           b)spre ”Pământul Făgăduinţei” 
           c)spre Muntele Sinai 
5.De cine a fost trădat Samson? 
           a)de Suzana 
           b)de Ruth 
           c)de Dalila 
6.De cine este mustrat David pentru păcatele săvârşite?     
           a)de Natan 
           b)de Elisei 
           c)de Ozia 
7.Ce a cerut Solomon de la Dumnezeu ? 
           a)avere 
           b)înţelepciune 
           c)glorie 
8.La ce cânta foarte frumos regele David? 
           a)la chimvale 
           b)la tobe 
           c)la harpă 
9.La ce se referă prima poruncă a Decalogului? 
           a)la cinstirea lui Dumnezeu 
           b)la cinstirea aproapelui 
           c)la cinstirea părinţilor 
10.Unde este lăudată iubirea dintre mire şi mireasă? 
           a)în pildele Vechiului Testament 
           b)în ”Psalmi” 
           c)în ”Cântarea Cântărilor”         
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CHESTIONAR NR.51 
 
1.În ce zi a fost creat omul de Dumnezeu? 
           a)în ziua I 
           b)în ziua a VI-a 
           c)în ziua a VII-a 
2.Una dintre poruncile “Decalogului” se referă la ziua odihnei. Care 
este aceasta ? 
           a)porunca I 
           b)porunca a X-a 
           c)porunca a IV-a 
3.Care a fost ultimul prooroc al Vechiului Testament? 
           a)Ilie 
           b)Isaia 
           c)Ioan Botezătorul 
4.Cum se numea unul dintre fiii lui Noe? 
           a)Sem 
           b)Iafet 
           c)Ham 
5.Ce a trimis Noe în zbor după încetarea potopului? 
           a)un porumbel 
           b)un corb 
           c)un vultur 
6.Cu ce fel de ramură s-a întors porumbelul trimis de Noe?     
           a)de salcie 
           b)de palmier 
           c)de măslin 
7.Care este cel mai înaintat în vârstă patriarh al Vechiului 
Testament ? 
           a)Avraam 
           b)Noe 
           c)Matusalem 
8.Care au fost cetăţile blestemate de Dumnezeu? 
           a)Sodoma 
           b)Gomora 
           c)Sihar 
9.Unul dintre locuitorii Sodomei a fost izbăvit de pedeapsă. Care era 
acela? 
           a)Avraam 
           b)Isaac 
           c)Lot 
10.Ce se găsea în “Sfânta Sfintelor” din Cortul Sfânt? 
           a)năstrapa cu mană 
           b)toiagul lui Aaron 
           c)Chivotul Legii 
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CHESTIONAR NR.52 
 
1.De cine au fost conduşi evreii în pustiu? 
           a)de un stâlp de nor în timpul zilei 
           b)de un stâlp de foc în timpul nopţii 
           c) de Aaron, fratele lui Moise 
2.În timpul lui Iosua amoreii au fost învinşi datorită unei mari minuni. 
Care este aceasta? 
           a)prăvălirea de foc şi pucioasă din cer 
           b)înecarea în Marea Roşie 
           c)oprirea soarelui şi a lunii pe cer 
3.Care a fost primul rege al evreilor? 
           a)David 
           b)Solomon 
           c)Saul 
4.Unul din marii prooroci ai Vechiului Testament, cu ajutorul lui 
Dumnezeu a încuiat cerul trei ani şi trei luni. Cine a fost acela? 
           a)Ilie 
           b)Moise 
           c)Enoh 
5.Al cărui ţinut a fost Nabucodonosor rege? 
           a)al Samariei 
           b)al Ierusalimului 
           c)al Babilonului 
6.Din care seminţie au fost rânduiţi preoţii Vechiului Testament?     
           a)a lui Levi 
           b)a lui Veniamin 
           c)a lui Neftali 
7.Care este ultima carte a Pentateuhului ? 
           a)Deuteronomul 
           b)Istoria Suzanei 
           c)Cartea Iuditei 
8.Care este numărul psalmilor? 
           a)120 psalmi 
           b)150 psalmi 
           c)100 psalmi 
9.Ce nume poartă prima carte a Vechiului Testament? 
           a)Geneza 
           b)Facerea 
           c)Numeri 
10.De ce este prefigurată Sfânta Cruce în Vechiul Testament? 
           a)de şarpele de aramă 
           b)de toiagul lui Moise 
           c)de Tablele Legii 
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CHESTIONAR NR.53 
 
1.Cum o chema pe mama Sf.Ioan Botezătorul? 
           a)Maria 
           b)Elisabeta 
           c)Ana 
2.Cum a fost pedepsit Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul, din cauza 
necredinţei? 
           a)a rămas orb 
           b)a rămas mut 
           c)a rămas surd 
3. La câte zile a fost tăiat împrejur Mântuitorul? 
           a)la şase zile 
           b)la şapte zile 
           c)la opt zile 
4.Ce trebuia să aducă la templu ca jertfă familia, când pruncul era 
închinat lui Dumnezeu? 
           a)o pereche de turturele 
           b)doi pui de porumbel 
           c)doi pui de rândunică 
5.De către cine a fost întâmpinat Domnul când a fost adus la templu? 
           a)de către dreptul Simeon 
           b)de către Elisabeta 
           c)de către proorociţa Ana 
6.A cui profeţie s-a împlinit în urma uciderii pruncilor din porunca lui 
Irod?     
           a)a lui Ioil 
           b)a lui Isaia 
           c)a lui Ieremia 
7.Cum îi numea Sf. Ioan Botezătorul pe fariseii şi saducheii care 
veneau să primească botezul? 
           a)pui de viperă 
           b)morminte văruite 
           c)făţarnici 
8.Ce chip a luat Duhul Sfânt când s-a pogorât peste Domnul, îndată 
după botez? 
           a)de luceafăr 
           b)de porumbel 
           c)de stea 
9.Câte zile şi câte nopţi a postit Domnul înainte de a-şi începe predica 
cuvântului dumnezeiesc ? 
           a)20 de zile şi de nopţi 
           b)30 de zile şi de nopţi 
           c)40 de zile şi de nopţi 
10.De câte ori a fost ispitit Domnul de diavol în pustietate? 
           a)de două ori 
           b)o dată 
           c)de trei ori 



 63 

CHESTIONAR NR.54 
 
1.Cine a fost Înaintemergătorul Domnului? 
           a)Sf. Ilie 
           b)Sf. Ioan Botezătorul 
           c)Moise 
2.Cum îl chema pe tatăl Sf. Ioan Botezătorul? 
           a)Zaharia 
           b)Ieremia 
           c)Simeon 
3.Ce înger i-a vestit Mariei naşterea Domnului? 
           a)Mihail 
           b)Gavriil 
           c)Rafael 
4.În ce oraş S-a născut Mântuitorul? 
           a)în Nazaret 
           b)în Ierusalim 
           c)în Betleem 
5. Cine au fost primii care au primit vestea naşterii Domnului? 
           a)soldaţii 
           b)leviţii 
           c)păstorii 
6.Cine i-a călăuzit pe magi la locul naşterii Domnului?     
           a)o stea 
           b)luna 
           c)soarele 
7.Cum îl chema pe tutorele Sf. Fecioare ? 
           a)Iacov 
           b)Iosif 
           c)Isaac 
8.Care este singura Evanghelie în care găsim “Pilda celor zece 
fecioare”? 
           a)cea a lui Matei 
           b)cea a lui Ioan 
           c)cea a lui Marcu 
9.Ce daruri au adus magii Pruncului Sfânt? 
           a)aur, smirnă şi tămâie 
           b)mir, tămâie şi alimente 
           c)aur, stofe scumpe şi mirodenii 
10.În ce oraş a venit Familia Sfântă atunci când a auzit că în locul lui 
Irod domneşte Arhelau, fiul său? 
           a)în Ierusalim 
           b)în Nazaret 
           c)în Capernaum        
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CHESTIONAR NR.55 
 
1.La ce vârstă îşi arată Mântuitorul înţelepciunea în templu ? 
           a)la 18 ani  
           b)la 12 ani 
           c)la 30 ani 
2.Cu ce se hrănea Sf. Ioan Botezătorul în pustie ? 
           a)cu miere sălbatică 
           b)cu legume 
           c)cu lăcuste 
3.Ce propovăduia Sf. Ioan Botezătorul în deşert ? 
           a)pocăinţa 
           b)iubirea aproapelui 
           c)iertarea aproapelui 
4.În ce apă S-a botezat Mântuitorul ? 
           a)în Marea Galileei 
           b)în Lacul Ghenizaret 
           c)în Râul Iordan 
5.Cine a fost primul apostol al Domnului? 
           a)Ioan 
           bAndrei 
           c)Petru 
6.Unde a săvârşit Domnul Hristos prima minune?     
           a)în Betania 
           b)în Cana Galileei 
           c)în Nazaret 
7.Câte fericiri a rostit Mântuitorul în cadrul “Predicii de pe munte”? 
           a)12 fericiri 
           b)9 fericiri 
           c)6 fericiri 
8.Pe cine îi fericeşte Domnul în cea de-a V-a fericire? 
           a)pe cei curaţi la inimă 
           b)pe cei blânzi 
           c)pe cei milostivi 
9.Cine a fost prima persoană pe care Mântuitorul a înviat-o? 
           a)Lazăr 
           b)fiica lui Iair 
           c)fiul văduvei din Nain 
10.În ce capitol al Evangheliei după Matei întâlnim rugăciunea “Tatăl 
nostru”? 
           a)în cap.XIII 
           b)în cap.VI 
           c)în cap.III         
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CHESTIONAR NR.56 
 
1.Cum L-a ispitit diavolul pe Iisus în pustiu a III-a oară? 
           a)i-a cerut să i se închine 
           b)i-a cerut să se arunce de pe aripa templului 
           c)i-a cerut să preschimbe pietrele în pâini 
2.Cine era fratele Sf. Ap. Andrei ? 
           a)Ioan 
           b)Petru 
           c)Toma 
3.În ce localitate a vindecat Domnul pe paraliticul care a fost coborât 
prin acoperiş? 
           a)în Nazaret 
           b)în Capernaum 
           c)în Ierihon 
4.Cum se numea scăldătoarea din Ierusalim unde Domnul a vindecat 
un slăbănog, care se afla lângă Poarta Oilor? 
           a)Gabata 
           b)Areopag 
           c)Vitezda 
5.De câţi ani suferea de boală slăbănogul vindecat de Mântuitorul la 
Scăldătoarea Vitezda? 
           a)de 38 de ani 
           b)de 40 de ani 
           c)de 42 de ani 
6.Câţi apostoli a avut Mântuitorul?     
           a)11 apostoli 
           b)12 apostoli 
           c)13 apostoli 
7.Pe cine fericeşte Mântuitorul în a II-a fericire? 
           a)pe cei blânzi 
           b)pe făcătorii de pace 
           c)pe cei ce plâng 
8.În a câta fericire Mântuitorul îi fericeşte pe cei curaţi cu inima? 
           a)în a III-a 
           b)în a VI-a 
           c)în a VII-a 
9.Cum ne învaţă Domnul în “Predica de pe munte” că trebuie făcută 
milostenia? 
           a)în văzul tuturor 
           b)lăudându-ne cu faptele pe care le facem 
           c)nu trebuie să ştie stânga ce face dreapta 
10.Ce rugăciune îi învaţă Mântuitorul pe apostoli în cadrul “Predicii 
de pe munte” 
           a) “Împărate ceresc” 
           b) “Simbolul de credinţă” 
           c) “Tatăl nostru” 
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CHESTIONAR NR.57 
 
1.Cui ne învaţă Domnul în “Predica de pe munte” că trebuie să 
arătăm că postim? 
           a)oamenilor 
           b)Tatălui Ceresc 
           c)prietenilor 
2.Unde ne îndeamnă Domnul în cadrul “Predicii de pe munte” că 
trebuie să ne adunăm bogăţiile? 
           a)în cer 
           b)pe pământ 
           c)nicăieri 
3.Ce ne îndeamnă Domnul în “Predica de pe munte” că trebuie să 
căutăm mai întâi şi după aceea toate celelalte ni se vor adăuga? 
           a)Împărăţia lui Dumnezeu 
           b)dreptatea lui Dumnezeu 
           c)bunurile materiale 
4.De ce nu ne îngăduie Domnul să-i judecăm pe semenii noştri? 
           a)fiindcă nu avem funcţie de judecător 
           b)ca să nu fim judecaţi 
           c)că nu ştim 
5.Pe soacra cărui apostol a tămăduit-o Domnul de friguri? 
           a)pe a Sf. Apostol Matei 
           b)pe a Sf. Apostol Petru 
           c)pe a Sf. Apostol Ioan 
6.Cine sunt cei care vor intra în Împărăţia Cerurilor aşa cum ne 
învaţă Domnul?     
           a)cei bogaţi 
           b)cei săraci 
           c)cei care fac voia Tatălui Ceresc 
7.Câte coşuri de fărâmituri s-au adunat în urma celei dintâi înmulţiri 
a pâinilor? 
           a)12 coşuri pline 
           b)nici un coş 
           c)6 coşuri şi jumătate 
8.Câţi bărbaţi au mâncat în urma celei dintâi înmulţiri a pâinilor? 
           a)4000 de bărbaţi 
           b)5000 de bărbaţi 
           c)6000 de bărbaţi 
9.Câte pâini şi câţi peşti a avut Domnul la cea de a II-a înmulţire a 
pâinilor? 
           a)7 pâini şi puţini peşti 
           b)7 peşti şi puţine pâini 
           c)5 peşti şi două pâini 
10.Câte coşuri de fărâmituri s-au strâns în urma celei de a II-a 
înmulţiri a pâinilor ? 
           a)5 coşuri 
           b)6 coşuri 
           c)7 coşuri 
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CHESTIONAR NR.58 
 
1.În ce capitol al Evangheliei după Matei se găsesc cele şapte pilde 
despre Împărăţia Cerurilor? 
           a)în cap.VII 
           b)în cap. X 
           c)în cap. XIII 
2.Câţi peşti şi câte pâini a avut Domnul la prima înmulţire a pâinilor? 
           a)3 peşti şi 5 pâini 
           b)2 peşti şi 5 pâini 
           c)5 peşti şi 2 pâini 
3.Cine a fost primul apostol care a mărturisit că Iisus Hristos este Fiul 
lui Dumnezeu? 
           a)Ioan 
           b)Petru 
           c)Toma 
4.Pe ce munte S-a schimbat Mântuitorul la faţă? 
           a)pe Sinai 
           b)pe Horeb 
           c)pe Tabor 
5.Care din apostolii de mai jos au asistat la schimbarea la faţă a 
Mântuitorului? 
           a)Petru 
           b)Ioan 
           c)Iacov 
6.Ce personaje ale Vechiului Testament au asistat la schimbarea la 
faţă a Domnului?     
           a)Ilie şi David 
           b)Moise şi Ilie 
           c)Moise şi Samuel 
7.Cum a murit Sf. Ioan Botezătorul? 
           a)a fost răstignit 
           b)a fost ars 
           c)a fost decapitat 
8.Cum o chema pe fiica Irodiadei? 
           a)Salomeea 
           b)Elisabeta 
           c)Iudita 
9.Care erau surorile lui Lazăr? 
           a)Maria 
           b)Ana 
           c)Marta 
10.Cine a fost ucenicul pe care Mântuitorul îl iubea cel mai mult? 
           a)Petru 
           b)Ioan 
           c)Pavel     
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CHESTIONAR NR.59 
 
1.Câţi bărbaţi au mâncat în urma celei de a II-a înmulţiri a pâinilor? 
           a)3000 de bărbaţi 
           b)4000 de bărbaţi 
           c)5000 de bărbaţi 
2.Cărui apostol îi spune Mântuitorul că-i va da cheile Împărăţiei 
Cerurilor? 
           a)lui Toma 
           b)lui Ioan 
           c)lui Petru 
3.De câte ori ne cere Mântuitorul să-l iertăm pe aproapele nostru? 
           a)de 7 ori 
           b)de 70 de ori 
           c)de 70 de ori câte 7 
4.Ce animal spune Domnul că va trece mai uşor prin urechile acului, 
decât un bogat care trebuie să intre în Împărăţia lui Dumnezeu? 
           a)oaia 
           b)ariciul 
           c)cămila 
5.Ce pom, datorită faptului că nu avea roadă, a fost blestemat de 
Domnul şi s-a uscat? 
           a)măslinul 
           b)smochinul 
           c)dudul 
6.Care sunt poruncile date de Domnul în care se cuprinde toată Legea 
şi proorocii?     
           a)să iubeşti pe Domnul Dumnezeu 
           b)să ai credinţă 
           c)să iubeşti pe aproapele 
7.Care este semnul Fiului Omului care se va arăta pe cer la a II-a 
venire? 
           a)curcubeul 
           b)Sf. Cruce 
           c)luceafărul 
8.Câţi talanţi i-a dat stăpânul din “Pilda talanţilor” primei slugi? 
           a)5 talanţi 
           b)3 talanţi 
           c)1 talant 
9.Unde s-au adunat arhiereii şi bătrânii poporului pentru a face sfat ca 
să-L prindă pe Mântuitorul? 
           a)în curtea lui Pilat 
           b)în curtea arhiereului Caiafa 
           c)în curtea lui Nicodim 
10.De câte ori s-a lepădat Petru de Domnul? 
           a)de două ori 
           b)de trei ori 
           c)de patru ori              
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CHESTIONAR NR.60 
 
1.Pe ce animal intră Domnul călare în Ierusalim? 
           a)pe mânzul asinei 
           b)pe cămilă 
           c)pe cal 
2.Câtă credinţă le cere Hristos ucenicilor Săi să aibe pentru a putea 
porunci unui munte să se arunce în mare? 
           a)puţină, dar fierbinte 
           b)multă 
           c)cât un bob de muştar 
3.Câte fecioare erau înţelepte în “Pilda celor 10 fecioare”? 
           a)nici una 
           b)cinci fecioare 
           c)toate 
4.În ce zi a săptămânii a avut loc “Cina cea de taină”? 
           a)joi 
           b)vineri 
           c)sâmbătă 
5.Cine a fost ucenicul care L-a vândut pe Mântuitorul? 
           a)Petru 
           b)Iuda Iscarioteanul 
           c)Toma 
6.Care din Apostolii Domnului S-a lepădat de El de trei ori?     
           a)Toma 
           b)Petru 
           c)Filip 
7.Când a instituit Domnul Taina Sf. Împărtăşanii ? 
           a)la „Cina cea de Taină”  
           b)la Răstignire 
           c)la Înviere 
8.Unde S-a rugat Mântuitorul singur, înante de a fi prins de iudei? 
           a)pe malul lacului Ghenizaret 
           b)în grădina Ghetsimani 
           c)în templu 
9.Pe cine au cerut iudeii lui Pilat să elibereze în locul Domnului? 
           a)pe Baraba 
           b)pe Iuda 
           c)pe Nicodim 
10.Cum a murit Iuda, ucenicul care L-a vândut pe Hristos? 
           a)s-a spânzurat 
           b)i s-a tăiat capul 
           c)răstignit         
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CHESTIONAR NR.61 
 
1.Ce pasăre a cântat după ce Sf. Ap. Petru s-a lepădat de Domnul ? 
           a)cucul 
           b)cocoşul 
           c)bufniţa 
2.Care este semnul cu care Iuda L-a trădat pe Mântuitorul ? 
           a)L-a îmbrăţişat 
           b)L-a sărutat 
           c)I-a strâns mâna dreaptă 
3.Cine L-a ajutat pe Iisus să-şi ducă crucea ? 
           a)Nicodim 
           b)Sf. Ap. Ioan 
           c)Simon din Cirene 
4.Ce le spune Domnul Sf. Ap. Petru şi Andrei că-i va face dacă  Îl vor 
urma? 
           a)pescari de oameni 
           b)vânători de oameni 
           c)îmblânzitori de oameni 
5.Ce s-a cumpărat cu cei 30 de arginţi, după ce Iuda s-a spânzurat? 
           a)mâncare pentru săraci 
           b)Ţarina Olarului 
           c)tămâie pentru Templu 
6.Cu ce a uns femeia păcătoasă picioarele Mântuitorului?     
           a)cu alifie 
           b)cu aloe 
           c)cu mir 
7.În câte locuri a căzut sămânţa aruncată de Semănătorul din “Pilda 
Semănătorului” ? 
           a)în două locuri 
           b)în trei locuri 
           c)în patru locuri 
8.Unde le-a fost îngăduit să intre demonilor pe care Domnul i-a scos 
din bărbatul care locuia în ţinutul Gadarenilor? 
           a)într-o turmă de oi 
           b)într-o turmă de porci 
           c)într-o turmă de capre 
9.Câţi ani avea fiica lui Iair, pe care Mântuitorul a înviat-o? 
           a)12 ani 
           b)14 ani 
           c)18 ani 
10.De câţi ani suferea de scurgere de sânge femeia care s-a atins de 
poala hainei Domnului şi s-a vindecat ? 
           a)de 8 ani 
           b)de 12 ani 
           c)de 23 ani         
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CHESTIONAR NR.62 
 
1.Pe câţi arginţi L-a vândut Iuda pe Mântuitorul? 
           a)pe 15 arginţi 
           b)pe 20 arginţi 
           c)pe 30 arginţi 
2.Ce I s-a dat Domnului să bea când era răstignit pe cruce? 
           a)apă 
           b)vin 
           c)aloe 
3.Cum se numeşte locul unde a fost răstignit Domnul? 
           a)Gabata 
           b)Golgota 
           c)Ghetsimani 
4.Cine a fost răstignit alături de Domnul? 
           a)un tâlhar 
           b)doi tâlhari 
           c)trei tâlhari 
5.Cu ce a împuns soldatul coasta Mântuitorului? 
           a)cu o suliţă 
           b)cu o sabie 
           c)cu o lance 
6.Cine a cerut trupul de pe cruce al Mântuitorului de la Pilat?     
           a)Sf. Ap. Ioan 
           b)Iosif din Arimateea 
           c)Nicodim 
7.Cărui apostol îi spune Domnul să aibe grijă de Sfânta Fecioară, când 
era pe cruce? 
           a)lui Ioan 
           b)lui Petru 
           c)lui Matei 
8.Cine au fost persoanele care au aflat primele despre Învierea 
Domnului? 
           a)iudeii 
           b)apostolii 
           c)mironosiţele 
9.Sub ce chip S-a arătat Mântuitorul mironosiţelor după Înviere? 
           a)de înger 
           b)de grădinar 
           c)de soldat 
10.La câte zile de la Înviere S-a înălţat Domnul la cer? 
           a)la 50 de zile 
           b)la 40 de zile 
           c)la 30 de zile         
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CHESTIONAR NR.63 
 
1.Câte colibe a spus Sf. Ap. Petru că este bine să facă, atunci când a 
fost de faţă pe Muntele Taborului? 
           a)nici una 
           b)trei colibe 
           c)cinci colibe 
2.De unde cobora omul căzut între tâlhari din “Pilda samarineanului 
milostiv”? 
           a)de la Nazaret spre Ierusalim 
           b)de la Betleem la Ierihon 
           c)de la Ierusalim la Ierihon 
3.Ce personaje au trecut pe lângă omul căzut între tâlhari din „Pilda 
samarineanului milostiv”, fără să-l ajute ? 
           a)un preot 
           b)un negustor 
           c)un levit 
4.Ce a turnat samarineanul milostiv din pilda cu acelaşi nume pe 
rănile celui căzut între tâlhari? 
           a)mir 
           b)vin 
           c)untdelemn 
5.Câţi dinari i-a dat samarineanul stăpânului casei? 
           a)nici unul 
           b)doi dinari 
           c)cinci dinari 
6.Care este mesajul “Pildei samarineanului milostiv”?     
           a)să nu minţim 
           b)să ne iubim aproapele 
           c)să nu judecăm pe aproapele nostru 
7.Cu ce voia să-şi sature pântecele fiul cel risipitor din pilda cu acelaşi 
nume, după ce şi-a cheltuit averea? 
           a)cu smochine 
           b)cu azimă 
           c)cu roşcove 
8.Ce a junghiat tatăl fiului risipitor din pilda cu acelaşi nume de 
bucurie că acesta s-a întors? 
           a)viţelul cel gras 
           b)berbecul cel gras 
           c)oaia cea grasă 
9.Ce cuvinte a rostit înaintea tatălui, fiul cel risipitor, când s-a întors 
acasă ? 
           a) “Tată, dă-mi şi averea fratelui meu!” 
           b) “Tată, am venit să te mai văd!” 
           c) “Tată, am greşit la cer şi înaintea ta!” 
10.Cine nu s-a bucurat de întoarcerea fiului risipitor din pilda cu 
acelaşi nume? 
           a)fratele său 
           b)prietenii săi 
           c)mama sa         
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CHESTIONAR NR.64 
 
1.Câţi leproşi, din cei 10 vindecaţi de Mântuitorul, s-au întors pentru 
a-I mulţumi? 
           a)toţi 
           b)nici unul 
           c)unul singur 
2.În ce copac s-a urcat Zaheu vameşul, pentru a-L putea vedea pe 
Mântuitorul? 
           a)în sicomor 
           b)în smochin 
           c)în salcie 
3.Cât din averea sa a spus Zaheu vameşul că va da săracilor? 
           a)toată averea 
           b)jumătate din avere 
           c)un sfert din avere 
4.De câte zile murise Lazăr, cel ce a fost înviat de Mântuitorul? 
           a)de o săptămână 
           b)de patru zile 
           c)de trei zile 
5.Care apostol a tăiat slugii arhiereului urechea cu sabia în seara când 
Domnul a fost prins? 
           a)Ioan 
           b)Andrei 
           c)Petru 
6.Care din cei doisprezece Apostoli nu a acceptat la “Cina cea de 
Taină” ca Mântuitorul să-i spele picioarele?     
           a)Iuda 
           b)Matei 
           c)Petru 
7.În ce capitol al Evangheliei după Ioan se găseşte “Rugăciunea 
arhierească”? 
           a)în cap.XIV 
           b)în cap.XVI 
           c)în cap. XVIII 
8.Cum o chema pe sluga arhiereului căreia Sf.Ap. Petru i-a tăiat 
urechea ?  
           a)Baraba 
           b)Dimitrie 
           c)Malhus 
9.În ce limbă era scris pe crucea Domnului cuvintele:”Iisus 
Nazariteanul, Împăratul Iudeilor”? 
           a)în evreieşte 
           b)în latină 
           c)în greceşte 
10.Ce au făcut ostaşii cu cămaşa Domnului? 
           a)au ars-o 
           b)au aruncat la sorţi pentru ea 
           c)au sfâşiat-o         
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CHESTIONAR NR.65 
 
1.De ce nu i s-au zdrobit Mântuitorului fluierele picioarelor ca la cei 
doi tâlhari ? 
           a)nu aveau voie 
           b)le era teamă 
           c)pentru că deja murise 
2.În ce a fost înfăşurat trupul Domnului înainte de a-L pune în 
mormânt? 
           a)într-o pânză 
           b)în giugiul cu miresme 
           c)într-o mantie roşie 
3.Care au fost apostolii care au văzut primii că mormântul Domnului 
era gol? 
           a)Toma 
           b)Ioan 
           c)Petru 
4.Care apostol nu a fost de faţă când Mântuitorul s-a arătat celorlalţi 
după Înviere? 
           a)Matei 
           b)Filip 
           c)Toma 
5.Ce apostol s-a aruncat în apă, când Domnul l-i s-a arătat după 
Înviere, la Marea Tiberiadei? 
           a)Matei 
           b)Petru 
           c)Iacov 
6.Despre care apostol ieşise cuvântul că nu va mai muri?     
           a)despre Andrei 
           b)despre Ioan 
           c)despre Filip 
7.Care dintre cei patru Sf. Evanghelişti a fost de profesie medic? 
           a)Matei 
           b)Marcu 
           c)Luca 
8.Care dintre cele patru Sf. Evanghelii are cele mai puţine capitole? 
           a)a lui Matei 
           b)a lui Marcu 
           c)a lui Ioan 
9.Care din cei patru Evanghelişti nu a făcut parte din cei 12 Apostoli 
ai Domnului? 
           a)Matei 
           b)Marcu 
           c)Luca 
10.Care din cei patru Evanghelişti era cel mai tânăr? 
           a)Ioan 
           b)Marcu 
           c)Luca        
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CHESTIONAR NR.66 
 
1.Care din cei patru Evanghelişti a mai scris şi alte cărţi ale Noului 
Testament? 
           a)Matei 
           b)Luca 
           c)Ioan 
2.Câte suflete au primit botezul în ziua Cincizecimii, în urma 
cuvântării Sf. Ap. Petru? 
           a)1000 de suflete 
           b)2000 de suflete  
           c)3000 de suflete 
3.Cum îl cheama pe adresantul cărţii “Faptele Apostolilor”? 
           a)Timotei 
           b)Tit 
           c)Teofil 
4.Cum a fost ucis Sf. Arhidiacon Ştefan? 
           a)i s-a tăiat capul 
           b)a fost ucis cu pietre 
           c)a fost ars de viu 
5.Cum îl chema pe tânărul care păzea hainele celor care l-au ucis pe 
Sf. Arhidiacon Ştefan ? 
           a)Saul 
           b)Samuel 
           c)Anania 
6.Care este numele diaconului care l-a convertit şi botezat pe famenul 
etiopian?     
           a)Ştefan 
           b)Filip 
           c)Nicanor 
7.Cum se numea uceniţa pe care Sf. Ap. Pavel a înviat-o în Iope? 
           a)Safira 
           b)Ana 
           c)Tavita 
8.Care este numele sutaşului din Cezareea pe care Sf. Ap. Pavel l-a 
ajutat să vină la credinţă? 
           a)Corneliu 
           b)Anania 
           c)Simeon 
9.Cum îl cheama pe primul apostol al Domnului, care a fost ucis din 
porunca lui Irod Agripa ? 
           a)Petru 
           b)Toma 
           c)Iacov, fratele lui Ioan 
10.Pe cine a luat în prima călătorie misionară, Sf. Apostol Pavel? 
           a)pe Timotei 
           b)pe Barnaba 
           c)pe Tit      
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CHESTIONAR NR.67 
 
1.Cine a fost ales în locul lui Iuda Iscarioteanul? 
           a)Pavel 
           b)Barnaba 
           c)Matia 
2.Ce apostol a ţinut o cuvântare în ziua Cincizecimii? 
           a)Ioan 
           b)Andrei 
           c)Petru 
3.Ce apostol s-a îndoit de Învierea Domnului? 
           a)Matei 
           b)Toma 
           c)Filip 
4.Cine a fost primul martir creştin? 
           a)Ştefan 
           b)Ap. Pavel 
           c)Ap. Ioan 
5.Câţi diaconi au ales Sf. Apostoli pentru a sluji poporului?  
           a)12 diaconi 
           b)7 diaconi 
           c)nici un diacon 
6.Cine este cel supranumit „Apostolul neamurilor ”?     
           a)Petru  
           b)Pavel 
           c)Ioan 
7.Unde a avut loc convertirea lui Saul? 
           a)în drum spre Damasc 
           b)în cetatea Ierusalimului 
           c)în templu 
8.Câte călătorii misionare a efectuat Sf. Apostol Pavel? 
           a)3 călătorii 
           b)7 călătorii 
           c)nici o călătorie 
9.Unde a avut loc Sinodul apostolic? 
           a)la Niceea 
           b)la Constantinopol 
           c)la Ierusalim 
10.De cine a fost prezidat Sinodul apostolic? 
           a)de Iacob 
           b)de Petru 
           c)de Andrei         
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CHESTIONAR NR.68 
 
1.Care este numele celui care a efectuat trei mari călătorii misionare? 
           a)Ioan 
           b)Luca 
           c)Pavel 
2.Care este numele proconsulului din insula Pafos, pe care Sf. Pavel l-a 
convertit? 
           a)Gamaliel 
           b)Sergius Paulus 
           c)Corneliu 
3.În care cetate Sf. Apostol Pavel şi Barnaba au fost consideraţi de 
locuitori ca fiind zei, în prima călătorie misionară? 
           a)în Listra 
           b)în Antiohia 
           c)în Pamfilia 
4.Numele cărui zeu i s-a dat Sf. Apostol Pavel în Listra de către 
locuitori? 
           a)al lui Jupiter 
           b)al lui Zeus 
           c)al lui Hermes 
5.În ce capitol din “Faptele Apostolilor” se vorbeşte despre Sinodul 
apostolic de la Ierusalim? 
           a)în cap. XIII 
           b)în cap. XV 
           c)în cap. XXIII 
6.Cine l-a însoţit pe Sf. Ap. Pavel în cea de-a II-a călătorie misionară ?     
           a)nu a fost însoţit de nimeni 
           b)Timotei 
           c)Tit 
7.Cine a primit în Filipi botezul creştin de la Sf. Ap. Pavel, împreună 
cu toată casa? 
           a)Corneliu 
           b)Gamaliel 
           c)Lidia 
8.Cât timp a stat Sf. Ap. Pavel în Corint în cea de-a III-a călătorie 
misionară? 
           a)6 luni 
           b)1 an 
           c)1 an şi 6 luni 
9.Cum îl chema pe mai marele sinagogii din Corint, care s-a 
încreştinat cu toată casa sa? 
           a)Crispus 
           b)Corneliu 
           c)Lila 
10.În ce localitate s-a născut Sf. Ap. Pavel? 
           a)în Nazaret 
           b)în Tarsul Ciliciei 
           c)în Antiohia      
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CHESTIONAR NR.69 
 
1.Cum se numea învăţatul, la picioarele căruia Sf. Pavel a ascultat şi 
şi-a însuşit Legea mozaică ? 
           a)Gamaliel 
           b)Crispus 
           c)Timotei 
2.Câte epistole a scris Sf. Apostol Pavel corintenilor? 
           a)nici o epistolă 
           b)o epistolă 
           c)două epistole 
3.În ce capitol al Epistolei I către Corinteni, vorbeşte Sf. Ap. Pavel 
despre căsătorie? 
           a)în cap.III 
           b)în cap.VII 
           c)în cap.XII 
4.Care este ideea de bază a capitolului XV din Epistola I către 
Corinteni? 
           a)Învierea Domnului 
           b)Învierea noastră 
           c)credinţa fără fapte este moartă 
5.Ce epistolă a Sf. Ap. Pavel are cele mai puţine capitole? 
           a)Epistola către Romani 
           b)Epistola către Galateni 
           c)Epistola către Filimon 
6.Care este numele robului pentru care Sf. Ap. Pavel mijloceşte 
libertatea în Epistola către Filimon?     
           a)Dimitrie 
           b)Tit 
           c)Onisim 
7.Care din cele 7 Epistole soborniceşti are un singur capitol? 
           a)Epistola II Ioan 
           b)Epistola III Ioan 
           c)Epistola Sf. Ap. Iuda 
8.Cine este autorul cărţii “Apocalipsa”? 
           a)Sf. Ap. Pavel 
           b)Sf. Ap. Ioan 
           c)Sf. Ap. Matei 
9.Care sunt epistolele pastorale? 
           a)Epistola. I către Timotei 
           b)Epistola II către Timotei 
           c)Epistola către Tit 
10.Care evanghelist a fost martor la schimbarea la faţă a 
Mântuitorului? 
           a)Matei 
           b)Marcu 
           c)Ioan 
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CHESTIONAR NR.70 
 
1.Care este Evanghelia cu cele mai multe capitole? 
           a)cea a lui Matei 
           b)cea a lui Luca 
           c)cea a lui Ioan 
2.Câte cărţi are Noul Testament? 
           a)39  cărţi 
           b)27  cărţi 
           c)16  cărţi 
3.Câte epistole a scris Sf. Ap. Pavel? 
           a)14 epistole 
           b)16 epistole 
           c)18 epistole 
4.Câte epistole soborniceşti cuprinde canonul Noului Testament? 
           a)7 epistole 
           b)14 epistole 
           c)16 epistole 
5.Cine este autorul cărţii “Faptele Apostolilor”? 
           a)Petru 
           b)Luca 
           c)Ioan 
6.Câte cărţi ale Noului Testament au fost scrise de Apostolul Ioan?     
           a)3 cărţi 
           b)5 cărţi 
           c)12 cărţi 
7.Unde a propovăduit Sf. Ap. Pavel Cuvântul Domnului, în oraşul 
Atena? 
           a)în Panteon 
           b)în Templu 
           c)în Areopag 
8.Pe cine a convertit Pavel în Atena? 
           a)pe Dionisie 
           b)pe Corneliu 
           c)pe Nicodim 
9.Pe cine a înviat Pavel în Troa? 
           a)pe Acvila 
           b)pe Tavita 
           c)pe Eutihie 
10.Unde a murit Sf. Ap. Pavel? 
           a)la Ierusalim 
           b)la Roma 
           c)la Damasc         
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CHESTIONAR NR.71 
 
1.În ce epistolă a Sf. Ap. Pavel se găseşte  “Imnul dragostei” ? 
           a)în Epistola I Corinteni 
           b)în Epistola II Corinteni 
           c)în Epistola către Romani 
2.Cum a murit Sf. Ap. Pavel? 
           a)răstignit 
           b)i s-a tăiat capul 
           c)înnecat 
3.În ce an a murit Sf. Ap. Pavel? 
           a)în anul 64  
           b)în anul 67 
           c)în anul 69 
4.Când a avut loc pogorârea Duhului Sfânt? 
           a)la 3 zile de la moartea Mântuitorului 
           b)la 10 zile după înalţare 
           c)la 50 de zile după Învierea Domnului 
5.Căror ucenici li s-a arătat Domnul după Înviere, în drum spre 
Emaus? 
           a)lui Luca şi Ioan 
           b)lui Cleopa şi Petru 
           c)lui Luca şi Cleopa 
6.Care este ultima carte a Noului Testament?    
           a)Apocalipsa 
           b)Faptele Apostolilor 
           c)Epistola către Evrei 
7.Ce apostol a fost vameş? 
           a)Ioan 
           b)Matei 
           c)Filip 
8.Cine este autorul cărţii “Apocalipsa”? 
           a)Matei 
           b)Pavel 
           c)Ioan 
9.Câte capitole are ultima carte a Noului Testament?  
           a)19 capitole 
           b)22 capitole 
           c)25 capitole 
10.Care este ultimul verset din ”Apocalipsă ” ? 
           a) “Dumnezeu este Iubire” 
           b) “Aşa să ne ajute Dumnezeu” 
           c) “Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi cu toţi. Amin”         
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CHESTIONAR NR.72 
 
1.Care din variantele de mai jos este traducerea corectă din limba 
greacă a cuvântului “Evanghelie”? 
           a)cuvânt de învăţătură 
           b)profesie 
           c)vestea cea bună 
2.Care din cei 12 Apostoli ai Domnului era numit şi “Geamănul”? 
           a)Petru 
           b)Matei 
           c)Toma 
3.În ce limbă a fost scrisă Evanghelia după Matei? 
           a)greacă 
           b)aramaică 
           c)chirilică 
4.Care evanghelist, potrivit Sfintei Tradiţii a fost şi pictor? 
           a)nici unul 
           b)Luca 
           c)Ioan 
5.Al cui fiu a fost Sf. Ap. Ioan? 
           a)al lui Zevedeu 
           b)al lui Cornelius 
           c)al lui Zaheu 
6.Care din cărţile Noului Testament are 28 de capitole?     
           a)Evanghelia după Ioan 
           b)Evanghelia după Matei 
           c)Faptele Apostolilor 
7.În ce capitol din “Faptele Apostolilor” este relatată alegerea şi 
hirotonia celor 7 diaconi? 
           a)în cap.VII 
           b)în cap.XII 
           c)în cap.XVI 
8.Despre ce se vorbeşte în capitolul 9 din “Faptele Apostolilor”? 
           a)despre pogorârea Duhului Sfânt 
           b)despre martirul Sf. Ştefan 
           c)despre convertirea lui Saul 
9.Ce meserie cunoaşte Sf. Ap. Pavel, pe care o şi practică pentru a nu 
fi aşa cum spunea : “povară”, pentru ceilalţi ? 
           a)brutar 
           b)tâmplar 
           c)constructor de corturi 
10.Între ce ani a efectuat Sf. Ap. Pavel prima călătorie misionară ? 
           a)între 45-48 
           b)între 41-44 
           c)între 39-42      
 
 
 



 82 

CHESTIONAR NR.73 
 
1.În ce capitol din “Faptele Apostolilor” este relatat sinodul de la 
Ierusalim? 
           a)în cap. IX 
           b)în cap.XIII 
           c)în cap. XV 
2.Pe cine lasă Sf. Ap. Pavel episcop în Creta? 
           a)pe Barnaba 
           b)pe Tit 
           c)pe Timotei 
3.În ce oraş a fost pus Timotei episcop? 
           a)în Corint 
           b)în Efes 
           c)în Ierusalim 
4.Ce epistole pauline au conţinut soteriologic? 
           a)Epistola către Romani 
           b)Epistola către Efeseni 
           c)Epistola către Galateni 
5.Ce epistole au fost redactate de Sf. Ap. Pavel în timpul celei de-a II-a 
călătorii misionare? 
           a)Epistola I Tesaloniceni 
           b)Epistola II Tesalonicieni 
           c)Epistola I Corinteni 
6.Ce epistolă a Sf. Ap. Pavel a fost redactată în timpul celei de-a II-a 
captivităţi romane? 
           a)Epistola I Timotei 
           b)Epistola II Timotei 
           c)Epistola către Tit 
7.Ce epistole au fost adresate de Sf. Ap. Pavel unor Biserici locale? 
           a)Epistola către Romani 
           b)Epistola către Efeseni 
           c)Epistola către Filipeni 
8.În ce limbă au fost scrise epistolele pauline ? 
           a)în ebraică 
           b)în latină 
           c)în greacă 
9.Cine sunt cei care susţin că Sf Ap. Petru ar fi venit la Roma, cu mult 
timp înaintea Sf. Ap. Pavel? 
           a)ortodocşii 
           b)catolicii 
           c)protestanţii 
10.Care din cei 7 diaconi era prozelit din Antiohia? 
           a)Ştefan 
           b)Filip 
           c)Nicolae 
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CHESTIONAR NR.74 
 
1.În ce Evanghelie este relatată minunea din Cana Galileei? 
           a)în Evanghelia după Matei 
           b)în Evanghelia după Ioan 
           c)în Evanghelia după Marcu 
2.Ce simbolizează vinul şi untdelemnul pe care samarineanul milostiv 
din pilda cu acelaşi nume le-a pus pe rănile celui căzut între tâlhari? 
           a)Sf. Taine ale Bisericii 
           b)leacuri miraculoase 
           c)nu au  nici un simbol 
3.Ce simbolizează sămânţa pe care semănătorul din pilda cu acelaşi 
nume a semănat-o? 
           a)nu are nici un simbol 
           b)credinţa oamenilor 
           c)cuvântul lui Dumnezeu 
4.Cine este semănătorul din pilda cu acelaşi nume? 
           a)profeţii Vechiului Testament 
           b)Sf. Ioan Botezătorul 
           c)Mântuitorul Hristos 
5.Care din Evangheliile de mai jos este considerată apocrifă? 
           a)Evanghelia după Ioan 
           b)Evanghelia după Toma 
           c)Evanghelia după Luca 
6.Care sunt surorile lui Lazăr? 
           a)Maria 
           b)Salomeea 
           c)Marta 
7.Ce simbolizează untdelemnul din candele, din “Pilda celor 10 
fecioare”? 
           a)nădejdea 
           b)credinţa 
           c)faptele bune 
8.Care au fost primele cuvinte ale Mântuitorului pe cruce? 
           a) “Femeie, iată fiul tău!” 
           b) “Fiule, iată mama ta! ” 
           c) “Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!” 
9.Care au fost ultimele cuvinte ale Mântuitorului pe cruce? 
           a) “Săvârşitu-s-a!” 
           b) “Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu!” 
           c) “Mi-e sete!” 
10.Câte grăiri a avut Mântuitorul pe cruce? 
           a)nici o grăire 
           b)trei grăiri 
           c)şapte grăiri 
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CHESTIONAR NR.75 
 
1.Care este numele guvernatorului roman care L-a judecat pe 
Mântuitorul? 
           a)Ana 
           b)Caiafa 
           c)Pilat 
2.Ce I-au pus soldaţii Mântuitorului pe cap, pentru a-L batjocori? 
           a)o coroană de aur 
           b)o coroană de lauri 
           c)o coroană de spini 
3.Care sunt celebrele cuvine rostite de Pilat când L-a înfăţişat pe 
Domnul înaintea poporului? 
           a)”Iată omul!” 
           b)”Mie nu-mi vorbeşti?” 
           c)”Luaţi-L voi şi răstigniţi-L!” 
4.Cine i-a cerut lui Pilat să nu-I facă nici un rău Mântuitorului? 
           a)sora lui 
           b)soţia lui 
           c)mama lui 
5.Spre ce localitate mergeau Luca şi Cleopa când Mântuitorul li s-a 
arătat după Înviere? 
           a)spre Ierusalim 
           b)spre Emus 
           c)spre Ierihon 
6.La câte zile de la Înălţarea Domnului la cer a avut loc pogorârea 
Duhului Sfânt? 
           a)la 7 zile 
           b)la 10 zile 
           c)la 21 zile 
7.Cine sunt cei săraci cu duhul pe care Mântuitorul îi fericeşte în 
prima fericire din cadrul “Predicii de pe munte”? 
           a)cei neînvăţaţi 
           b)cei blânzi 
           c)cei smeriţi 
8.Despre ce se vorbeşte în “Apocalipsă”? 
           a)despre sfârşitul lumii 
           b)despre Biserică 
           c)despre judecata de apoi 
9.De către cine a fost comandat recensământul din preajma naşterii 
Domnului? 
           a)de Octavian Augustus 
           b)de Ponţiu Pilat 
           c)de Irod cel Mare 
10.Ce apostol era fratele Sf. Petru? 
           a)Ioan 
           b)Iacov 
           c)Andrei 
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CHESTIONAR NR.76 
 
1.Ce ocupaţie avea dreptul Iosif, tutorele Sf. Fecioare ? 
           a)păstor 
           b)agricultor 
           c)teslar 
2.Care au fost cuvintele Sf. Fecioare la “Buna Vestire”, prin care îşi 
arată supunerea faţă de voinţa divină ? 
           a) “Iată roaba Domnului!” 
           b) “Ce sunt cuvintele astea!” 
           c) “Cum va fi aceasta?” 
3.Care este traducerea corectă a cuvântului “Iisus”? 
           a)Mântuitor 
           b)Salvator 
           c)Creator 
4.În ce zi a săptămânii a înviat Domnul? 
           a)Marţi 
           b)Vineri 
           c)Duminică 
5.Cine era fratele Mariei şi al Martei ? 
           a)Luca 
           b)Lazăr 
           c)Iosif 
6.Ce a ţâşnit din coasta Domnului când acesta a fost străpuns cu suliţa, 
în momentul în care Domnul era pe cruce?     
           a)sânge 
           b)apă 
           c)oţet 
7.Care au fost cuvintele pe care Mântuitorul i le-a spus tâlharului care 
s-a pocăit, când era pe cruce? 
           a) “Pocăieşte-te de păcatele tale!” 
           b) “Astăzi vei fi cu Mine în Rai!” 
           c) “Iertate-ţi sunt păcatele tale!” 
8.În ce capitol al Evangheliei după Ioan se vorbeşte despre Mântuito-
rul ca fiind “viţa cea adevărată”, dar şi despre Duhul Sfânt ca fiind 
“Mângăietorul”? 
           a)în cap.XV 
           b)în cap.XVI 
           c)în cap.XVII 
9. “Eu sunt viţa, voi sunteţi…” (Ioan XV,5) 
           a)”…rădăcinile” 
           b)”…roadele” 
           c)”…mlădiţele” 
10.Care Sf. Evanghelie din cele 4 nu face parte din “Evangheliile 
sinoptice”? 
           a)cea a lui Ioan 
           b)cea a lui Matei 
           c)cea a lui Luca        
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                                       CHESTIONAR NR.77 
 
1.Ce a folosit Domnul în Joia Patimilor, când a instituit Sf. Euharistie? 
           a)apă 
           b)vin 
           c)pâine 
2.Care carte a Noului Testament, care este în acelaşi timp şi singura, a 
fost scrisă în aramaică? 
           a)Evanghelea după Matei 
           b)Faptele Apostolilor 
           c)Apocalipsa 
3.Care sunt cărţile istorice ale Noului Testament ? 
           a)Sf. Evanghelii 
           b)Epistolele soborniceşti 
           c)Faptele Apostolilor 
4.Câte capitole are Sf. Evanghelie după Matei? 
           a)XVIII capitole 
           b)XIV capitole 
           c)XXVIII capitole 
5.Care sunt cărţile profetice ale Noului Testament? 
           a)Epistolele pauline 
           b)Apocalipsa 
           c)Epistolele soborniceşti 
6.Care este simbolul Sf. Evanghelist Matei în pictura bisericească?     
           a)un înger 
           b)un leu 
           c)un berbec 
7.Ce Sf. Evanghelie începe cu predica Sf. Ioan Botezătorul? 
           a)Evanghelia după Toma 
           b)Evanghelia după Marcu 
           c)Evanghelia după Ioan 
8.Ce evanghelist are ca simbol în pictura bisericească un vultur? 
           a)Sf. Ev. Matei 
           b)Sf. Ev. Luca 
           c)Sf. Ev. Ioan 
9.Ce Evanghelie are 21 de capitole? 
           a)cea a lui Marcu 
           b)cea a lui Ioan 
           c)cea a lui Matei 
10.Câte capitole are Sf. Evanghelie după Marcu? 
           a)XVI capitole 
           b)XXIV capitole 
           c)XXVIII capitole         
 
 
 
 
                                                                             



 87 

CHESTIONAR NR.78 
 
1.Ce loc ocupă Matei în Evanghelia sa, unde este lista apostolilor? 
           a)locul 7 
           b)locul 8 
           c)locul 11 
2.Care sunt Evangheliile care ne dau genealogia Mântuitorului? 
           a)Evanghelia după Ioan 
           b)Evanghelia după Matei 
           c)Evanghelia după Luca 
3.Despre ce apostol a spus Mântuitorul: ”Iată cu adevărat un israelit 
în care nu este vicleşug!” 
           a)despre Filip 
           b)despre Natanael 
           c)despre Toma 
4.Care din minunile de mai jos au fost săvârşite de Mântuitorul asupra 
naturii şi firii înconjurătoare? 
           a)potolirea furtunii pe mare 
           b)vindecarea orbului din naştere 
           c)uscarea smochinului neroditor 
5.Câte cereri are rugăciunea “Tatăl nostru”? 
           a)3 cereri 
           b)5 cereri 
           c)7 cereri 
6.Care dintre minunile de mai jos au fost săvârşite de Mântuitorul 
asupra propriei persoane ?     
           a)învierea fiicei lui Iair 
           b)schimbarea la faţă 
           c)învierea Sa din morţi 
7.Cu ce a uns Mântuitorul ochii orbului din naştere pentru a-i reda 
vederea? 
           a)cu untdelemn 
           b)cu mir 
           c)cu tină 
8.Care a fost numele lui Matei înainte de a deveni apostol? 
           a)Simon 
           b)Matia 
           c)Levi 
9.Care este a II-a cerere din rugăciunea “Tatăl nostru”? 
           a) “Sfinţească-Se numele Tău…” 
           b) “Vie împărăţia Ta…” 
           c) “Facă-se voia Ta…” 
10.Care-i ultima cerere din rugăciunea “Tatăl nostru”? 
           a) “Ci ne izbăveşte de cel rău…” 
           b) “Şi nu ne duce pe noi în ispită…” 
           c) “Facă-se voia Ta…”        
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CHESTIONAR NR.79 
 
1.Ce înţelegem prin cuvintele : “Sfinţească-Se numele Tău…”din 
rugăciunea “Tatăl nostru”? 
           a)să-L preamărim pe Dumnezeu 
           b)să-I cerem iertare de păcate 
           c)să-I cerem cele necesare trupului nostru 
2.Care din personajele de mai sus fac parte din “Pilda vameşului si 
fariseului”? 
           a)negustorul 
           b)vameşul 
           c)fariseul 
3.Care sunt cuvintele rostite de vameşul din “Pilda vameşului şi 
fariseului”? 
           a)”Dumnezeule, iată-l pe fariseu!” 
           b)”Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!” 
           c)”Dumnezeule, luminează-mi mintea!” 
4.Ce virtute l-a făcut pe vameşul din “Pilda vameşului şi fariseului” să 
se coboare mai îndreptat la casa sa, decât fariseul? 
           a)credinţa 
           b)smerenia 
           c)dragostea 
5.Care sunt cuvintele cu care Mântuitorul şi-a început predica? 
           a)”Iubeşte pe aproapele tău!” 
           b)”Fiţi desăvarşiţi!” 
           c)Pocaiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor!” 
6.Din ce era confecţionată îmbrăcămintea Sfântului Ioan Botezătorul?     
           a)din parafină 
           b)din păr de cămilă 
           c)din stambă 
7.Pe a cui soţie o ţinea Irod, pricină pentru care Sf. Ioan Botezătorul îl 
mustra? 
           a)pe a lui Filip, tatăl său 
           b)pe a lui Filip, fratele său 
           c)pe a lui Filip, vărul său 
8.Unde a fost dus de către îngeri săracul Lazăr din “Parabola 
bogatului milostiv şi a săracului Lazăr”? 
           a)în Iad 
           b)în purgatoriu 
           c)în sânul lui Avraam 
9.Câte capitole are Evanghelia după Luca? 
           a)XXIV capitole 
           b)XVII capitole 
           c)XVIII capitole 
10.Despre ce oraş a profeţit Domnul că “Nu va rămâne piatră peste 
piatră”? 
           a)despre Betleem 
           b)despre Ierusalim 
           c)despre Sodoma         
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CHESTIONAR NR.80 
 
1.Care este a V-a carte a Noului Testament? 
           a)Evanghelia după Ioan 
           b)Faptele Apostolilor 
           c)Apocalipsa 
2.Din ce pricină a îngăduit Domnul a primi botezul de la Ioan, în 
Iordan? 
           a)pentru a se curăţa de păcate 
           b)pentru a nu-i sminti pe cei de faţă 
           c)pentru a se împlini Legea şi proorocirile 
3.Ce ne îndeamnă Mântuitorul să facem dacă cineva ne va lovi peste 
obraz? 
           a)să ripostăm 
           b)să întoarcem celălalt obraz 
           c)să îi cerem să se scuze 
4.În ce Evanghelie sunt redate cele mai multe minuni săvârşite de 
Mântuitorul? 
           a)în Sf. Ev. după Luca 
           b)în Sf. Ev. după Ioan 
           c)în Sf. Ev. după Matei 
5.Câte minuni săvârşite de Domnul sunt redate în Evanghelia după 
Ioan? 
           a)7 minuni 
           b)14 minuni 
           c)21 minuni 
6.Cu al cui ajutor a fost învinuit Domnul de farisei că scoate demonii?     
           a)cu ajutorul lui Gavriil 
           b)cu ajutorul lui Ilie 
           c)cu ajutorul lui Belzebut 
7.Care a fost numele iniţial al lui Petru înainte de a deveni apostol? 
           a)Levi 
           b)Simon 
           c)Natanael 
8.Ce apostoli au fost de faţă când Domnul a înviat-o pe fiica lui Iair? 
           a)Petru 
           b)Ioan 
           c)Iacob 
9.Ce cuvinte a rostit Domnul când a înviat-o pe fiica lui Iair ? 
           a) “Talita Kumi!” 
           b) “Şalom leka!” 
           c) “Lama sabahtani!” 
10.Care este traducerea corectă a cuvântului “rabi”? 
           a)învăţător 
           b)părinte 
           c)ucenic      
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CHESTIONAR NR.81 
 
1.Pe cine numeşte Domnul “mama”şi „fraţii Săi”? 
           a)pe cei care-L ascultă 
           b)pe prietenii Săi 
           c)pe cei care fac voia Tatălui Ceresc 
2.Cum îi îndeamnă Domnul pe Sf. Apostoli să fie? 
           a)vicleni ca şerpii 
           b)făţarnici 
           c)blânzi ca porumbeii 
3.În numele cui le cere Mântuitorul Sf. Apostoli să boteze toate 
neamurile ? 
           a)în numele Său 
           b)în numele Sfintei Treimi 
           c)în numele proorocilor 
4.Sub ce formă s-a pogorât Duhul Sfânt peste Sf. Apostoli în ziua 
Cincizecimii ? 
           a)de porumbel 
           b)de fulgere 
           c)de limbi de foc 
5.Ce i-a cerut Domnul tânărului care dorea să moştenească viaţa 
veşnică? 
           a)să vândă averea şi să-L urmeze 
           b)să înveţe toată Legea 
           c)să nu-i asuprească pe cei săraci 
6.Ce ne învaţă Mântuitorul să scoatem din ochiul nostru pentru a 
putea scoate apoi paiul din ochiul aproapelui?     
           a)bârna 
           b)gunoiul 
           c)aşchia 
7.Cu ce cuvinte începe Sf. Evanghelie după Ioan ? 
           a) “Cartea neamului lui Iisus Hristos…” 
           b) “Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos…” 
           c) “La început era Cuvântul…” 
8.Ce sfat le dă Sf. Fecioară celor care slujeau la nunta din Cana 
Galileei ? 
           a) “Aveţi nădejde în Fiul Meu!” 
           b) “Face-ţi orice vă va spune !” 
           c) “Credeţi în El!” 
9.Unde are loc convorbirea Mântuitorului cu femeia samarineancă? 
           a)la Templu 
           b)la scăldătoarea Vitezda 
           c)la puţul lui Iacov 
10. “Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are…” (Ioan 
VI,54)  
           a) “sănătate trupească” 
           b) “viaţă veşnică” 
           c) “pace sufletească”      
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CHESTIONAR NR.82 
 
1.Ce spune Mântuitorul referitor la Lege şi prooroci? 
           a)că nu a venit să o strice, dar nici  să o împlinească 
           b)că nu a venit să o strice, ci să o împlinească 
           c)că a venit să o schimbe pentru că nu mai era valabilă 
2.Ce ne îndeamnă Domnul să facem când aducem darul la altar, şi ne 
aducem aminte că aproapele are ceva împotriva noastră? 
           a)să aducem darul la altar 
           b)să mergem întâi să ne împăcăm cu aproapele 
           c)să nu mai ducem darul la altar 
3.Ce ne îndeamnă Domnul să facem vrăjmaşilor? 
           a)să-i urâm 
           b)să-i ignorăm 
           c)să-i iubim 
4.Ce spune Iisus Hristos în predicile Sale, despre cel ce va mânca 
pâinea vieţii? 
           a)că va trăi în veci 
           b)că nu va muri 
           c)că are viaţă veşnică 
5.Este Fiul Omului Domn al Sâmbetei? 
           a)da 
           b)nu  
           c)depinde de situaţie 
6.Ce simbolizează ţarina din “Pilda neghinelor”?     
           a)nu are nici un simbol 
           b)lumea 
           c)pe poporul ales 
7.Pe cine spune Mântuitorul în “Pilda neghinelor” că îi reprezintă 
neghina? 
           a)pe fiii cei buni 
           b)pe toţi oamenii 
           c)pe fiii celui rău 
8.Ce simbolizează secerişul din “Pilda neghinelor”? 
           a)nu are nici un simbol 
           b)chemarea la pocăinţă 
           c)sfârşitul lumii 
9.Cine sunt secerătorii din “Pilda neghinelor”? 
           a)oamenii 
           b)îngerii 
           c)Sf. Apostoli 
10. “Mulţi sunt chemaţi…”(Matei XX,16) 
           a) “…şi toţi sunt aleşi” 
           b) “…dar nu toţi răspund” 
           c) “…dar puţini aleşi”        
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CHESTIONAR NR.83 
 
1.Care au fost uralele cu care Domnul a fost întâmpinat, când a intrat 
în Ierusalim? 
           a) “Miluieşte-ne pe noi Doamne!” 
           b) “Osana Fiului lui David!” 
           c) “Doamne, iartă-ne pacătele!” 
2. “Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu… ” 
(Matei XXII,21)  
           a) “ daţi-I viaţa voastră” 
           b) “ cele ce sunt ale lui Dumnezeu” 
           c) “ cele mai de preţ lucruri” 
3.Cum le spune Mântuitorul saducheilor că vor fi oamenii la 
Înviere?(Matei XXII,30) 
           a) “ca îngerii lui Dumnezeu în cer” 
           b) “ca patriarhii Vechiului Testament” 
           c) “ca şi în această viaţă” 
4.Ce le răspunde mirele fecioarelor neînţelepte din “Pilda celor 10 
fecioare”? 
           a) “Nu vă primesc pentru că a-ţi întârziat !” 
           b) “Nu vă cunosc pe voi !” 
           c) “Nu vă pot îngădui să intraţi !” 
5.În convorbirea cu ce personaj a rostit Domnul cuvintele: “De nu se 
va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia 
lui Dumnezeu”?(IoanIII,5) 
           a)cu Zaheu 
           b)cu Pilat 
           c)cu Nicodim 
6.Ce le-a spus Domnul celor care voiau să o omoare cu pietre pe 
femeia păcătoasă?     
           a)“Omoraţi-o, pentru că aşa se cuvine !” 
           b)“Mai gândiţi-vă înainte de a face acest lucru !” 
           c)“Cel fară de păcat dintre voi să arunce cel dintâi cu piatra asupra 
ei !” 
7.În ce capitol al Evangheliei după Ioan se vorbeşte despre Domnul ca 
fiind „Păstorul cel bun” ? 
           a)în capitolul VIII 
           b)în capitolul IX 
           c)în capitolul X 
8.Care din surorile lui Lazăr au ieşit să-L întâmpine pe Domnul când 
Acesta a venit în Betania? 
           a)Marta 
           b)Maria 
           c)nici una 
9.De câte ori i-a pus Mântuitorul Sf. Ap. Petru întrebarea:”Simone, 
fiul lui Ioan, Mă iubeşti?” 
           a)de două ori 
           b)de trei ori 
           c)de patru ori 
10.Ce i-a cerut Domnul lui Petru să pască, după ce acesta i-a 
mărturisit de trei ori că-L iubeşte? (Ioan XXI)  
           a)i-a cerut să pască oile Sale 
           b)i-a cerut să pască mieluşeii Săi 
           c)i-a cerut să pască turma Sa                                                                           
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CHESTIONAR NR.84 
 
1.Ce apostoli au fost întâmpinaţi de un olog după pogorârea Duhului 
Sfânt, când au mers la templu ? 
           a)Petru şi Matei 
           b)Ioan şi Toma 
           c)Petru şi Ioan 
2.În numele cui i-a cerut Petru ologului de la Poarta Frumoasă să se 
scoale şi să umble? 
           a)în numele lui Ioan Botezătorul 
           b)în numele lui Moise 
           c)în numele lui Iisus Nazarineanul 
3.Care este numele soţiei lui Anania, cel care a vândut ţarina şi a 
ascuns o parte din câştig, fapt pentru care aceştia au murit? 
           a)Sefora 
           b)Safira 
           c)Rebeca 
4.În ce capitol din “Faptele Apostolilor” este relatată “Cuvântarea şi 
martirul lui Ştefan”? 
           a)în cap.V 
           b)în cap.VII 
           c)în cap.IX 
5.Cum îl chema pe cel care le-a adus Sf. Apostoli bani pentru a-i 
împărtăşi şi lui puterea Duhului Sfant ? 
           a)Paul 
           b)Simon 
           c)Nicodim 
6.Care a fost numele ucenicului care l-a botezat pe Saul?     
           a)Barnaba 
           b)Tit 
           c)Anania 
7.În ce a fost coborât Saul peste zid pentru a nu fi ucis de iudei? 
           a)într-un coş 
           b)într-un cufăr 
           c)într-o ladă 
8.Ce este relatat în capitolul X din “Faptele Apostolilor”? 
           a)alegerea celor 7 diaconi 
           b)convertirea lui Saul 
           c)convertirea lui Corneliu 
9.Cum o chema pe femeia din Filipi, vânzătoare de porfiră, care a 
primit botezul de la Sf. Ap. Pavel ? 
           a)Tavita 
           b)Lidia 
           c)Safira 
10.În ce cetate din cea de-a II-a călătorie misionară, Sf. Ap. Pavel 
propovăduieşte localnicilor pe “Dumnezeul necunoscut ”? 
           a)în Atena 
           b)în Tesalonic 
           c)în Filipi         
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CHESTIONAR NR.85 
 
1.Cum îl chema pe argintarul din Efes care s-a răsculat împotriva Sf. 
Ap. Pavel ? 
           a)Nicodim 
           b)Dimitrie 
           c)Dionisie 
2.Pentru ce zeiţă făcea Dimitrie, cel care s-a răsculat împotriva Sf. Ap. 
Pavel, temple de argint ?  
           a)pentru Afrodita 
           b)pentru Hera 
           c)pentru Artemis 
3.În care cetate Sf. Ap. Pavel l-a înviat pe Eutihie? 
           a)în Efes 
           b)în Troa 
           c)în Corint 
4.Ce şarpe l-a muşcat pe Sf. Ap. Pavel de mână pe insula Malta ? 
           a)o cobră 
           b)o viperă 
           c)un piton 
5.Ce spune Sf. Ap. Pavel în Epistola I către Corinteni, cap I, 18, că este 
Sfânta Cruce pentru creştini? 
           a)“este nebunie”  
           b)“este un semn oarecare” 
           c)“este puterea lui Dumnezeu” 
6.De ce păcat îi îndeamna Sf. Ap. Pavel pe corinteni să fugă, pentru că 
cei care se dedau acestui păcat, păcătuiesc în însuşi trupul lor ?     
           a)de desfrânare 
           b)de mândrie 
           c)de ură 
7.În ce capitol din Epistola I către Corinteni se vorbeşte despre 
darurile duhovniceşti ? 
           a)în cap. VII 
           b)în cap. X 
           c)în cap. XII 
8.În cap. XIII din Epistola I către Corinteni se vorbeşte despre: 
           a)dragostea şi bunurile ei 
           b)despre căsătorie, necăsătorie şi văduvie 
           c)Înviera Domnului şi învierea noastră 
9.Care dintre cele trei virtuţi spune Sf. Ap. Pavel la I Corinteni 
XIII,13, că este cea mai mare? 
           a)credinţa 
           b)nădejdea 
           c)dragostea 
10.Cui îi aparţin cuvintele:“Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, 
care nu sunt vrednic să mă numesc apostol”? 
           a)lui Petru 
           b)lui Pavel 
           c)lui Toma 
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CHESTIONAR NR.86 
 
1.În ce epistolă paulină găsim următorul verset: “Dacă Hristos n-a 
înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi 
credinţa noastră”? 
           a)în Epistola I către Corinteni 
           b)în Epistola II către Corinteni 
           c)în Epistola către Romani 
2.Unde a avut loc disputa dintre Pavel şi Petru, despre care se vorbeşte 
în Epistola către Galateni, cap.II ? 
           a)în Ierusalim 
           b)în Antiohia 
           c)în Efes 
3.Prin ce spune Sf. Ap. Pavel în Epistola către Galateni V,6 că este 
lucrătoare credinţa? 
           a)prin fapte bune 
           b)prin intensitatea ei 
           c)prin iubire 
4.Cu ce duh îi îndeamnă Pavel în Epistola către Galateni VI,1 pe cei 
duhovniceşti că trebuie să-i îndrepte pe cei care greşesc ? 
           a)cu cel al blândeţii 
           b)cu cel al înţelepciunii 
           c)cu cel al curăţiei 
5.În ce capitol din Epistola către Efeseni, Sf. Ap. Pavel vorbeşte despre 
datoria soţilor? 
           a)în cap. V 
           b)în cap. IV 
           c)în cap. III 
6. “Este un Domn, o credinţă… ”Efeseni IV,4  
           a)“…o singură mântuire” 
           b)“…un adevăr” 
           c)“…un botez” 
7.Ce ne îndeamnă Sf. Ap. Pavel în Epistola către Efeseni IV,26 că nu 
trebuie “să apună peste mânia noastră” ? 
           a)Luna 
           b)Soarele 
           c)Lumina 
8.De ce spune Sf. Ap. Pavel la Efeseni V,23, că femeia trebuie să se 
supună bărbatului ca Domnului ? 
           a)pentru că ea este cea care a păcătuit prima 
           b)pentru că bărbatul este mai puternic 
           c)pentru că bărbatul este cap femeii 
9.Cum le cere Sf. Ap. Pavel bărbaţilor să-şi iubească femeile, aşa cum 
citim la Efeseni cap.V ? 
           a)cu toată fiinţa 
           b)aşa cum şi Hristos şi-a iubit Biserica 
           c)cu multă cumpătare 
10.În cadrul cărei Sf. Taine se citeşte Apostolul de la Efeseni V,20-33? 
           a)cea a Botezului 
           b)cea a Nunţii 
           c)cea a Maslului 
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CHESTIONAR NR.87 
 
1.În care din Epistolele pauline se vorbeşte în mod deosebit despre 
chenoza Domnului? 
           a)în Epistola către Galateni 
           b)în Epistola către Filipeni 
           c)în Epistola către Efeseni 
2.Ce capitol al Epistolei către Filipeni conţine învăţătura despre 
chenoza sau smerenia Mântuitorului ? 
           a)cap.IV 
           b)cap.III 
           c)cap.II 
3.Despre ce se vorbeşte în cap. V al Epistolei I către Tesaloniceni ? 
           a)despre a II-a venire a lui Hristos 
           b)despre râvna pentru predicarea Evangheliei 
           c)despre cuvincioasa pregătire pentru a II-a venire a lui Hristos 
4. “ Dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu … ”  II 
Tesalonicieni III,10   
           a)se odihnească 
           b)mănânce 
           c)poftească 
5.Prin ce arată Sf. Ap. Pavel la I Timotei II,15 că se va mântui 
femeia ? 
           a)prin credinţă 
           b)prin dragoste 
           c)prin naşterea de fii 
6.În ce capitol al Epistolei I către Timotei sunt cuprinse însuşirile 
slujitorilor bisericeşti? 
           a)în cap. II 
           b)în cap. III 
           c)în cap. IV 
7.Cum spune Sf. Ap. Iacov în Epistola sa că este credinţa fără fapte? 
(IacovII,17) 
           a)“este vie” 
           b)“este lucrătoare” 
           c)“este moartă” 
8.Cum spune Timotei în a II-a sa Epistolă că este Sfânta Scriptură? (II 
Timotei,III,16) 
           a)“insuflată de Dumnezeu” 
           b)“insuflată de oameni” 
           c)“ziditoare de suflete” 
9.Despre cine spune Sf. Ap. Petru în prima sa Epistolă că: “umblă 
răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” ? (I Petru V,8) 
           a)despre farisei 
           b)despre diavol 
           c)despre lacomi 
10.“Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu 
este…” (I IoanIV,8)  
           a)“…adevărul” 
           b)“…calea” 
           c)“…iubire” 
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CHESTIONAR NR.88 
 
1.Care este traducerea corectă a cuvântului “apostol”? 
           a)mărturisitor 
           b)trimis 
           c)învăţător 
2.Sf. Evanghelii sunt cărţi cu un conţinut: 
           a)didactic 
           b)profetic 
           c)istoric 
3.Care din cele 4 Evanghelii a fost scrisă în aramaică? 
           a)cea a lui Ioan 
           b)cea a lui Matei 
           c)cea a lui Marcu 
4.Care din cei patru evanghelişti descrie cu mai multe amănunte 
împrejurările istorice în care S-a născut Domnul ? 
           a)Luca 
           b)Marcu 
           c)Matei 
5.Cu ce le spune Sf. Ioan Botezătorul celor prezenţi că îi botează ? 
           a)cu foc 
           b)cu Duh Sfânt 
           c)cu apă 
6.Cine era tatăl Sf. Ap. Ioan şi Iacov ? 
           a)Iosif 
           b)Maleahi 
           c)Zevedeu 
7.Care din cei 12 Apostoli era numit “Geamănul”? 
           a)Toma 
           b)Matei 
           c)Filip 
8.“Eu sunt Calea, Adevărul şi …” (IoanXIV,6)  
           a)“ …Lumina” 
           b)“…Iubirea” 
           c)“ …Viaţa” 
9.Care sunt cuvintele pe care Toma le rosteşte după ce se convinge că 
Domnul a înviat ? 
           a)“Doamne, ai milă de mine, că n-am crezut !” 
           b)“Domnul meu şi Dumnezeul meu ! ” 
           c)“Dumnezeule Sfinte, Slavă Ţie ! ” 
10.Cine este cel care a adus cam la o sută litre de amestec de smirnă şi 
aloe, pentru a unge trupul Domnului înainte de a-L pune în 
mormânt ? 
           a)Iosif 
           b)Nicodim 
           c)Simeon 
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CHESTIONAR NR.89 
 
1.Cine este autorul Epistolei către Coloseni ? 
           a)Petru 
           b)Pavel 
           c)Iacov 
2.Toate epistolele pauline au fost scrise în limba greacă ? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu se ştie încă 
3.Câte epistole pastorale a scris Sf. Ap. Pavel? 
           a)nici o epistolă 
           b)2 epistole 
           c)3 epistole 
4.Care din autorii epistolelor soborniceşti a mai scris vreo carte a 
Noului Testament? 
           a)Iacov 
           b)Ioan 
           c)Petru 
5.Câte epistole soborniceşti a scris Sf. Ap. Pavel? 
           a)7 epistole 
           b)14 epistole 
           c)nici o epistolă 
6.Care Sf. Evanghelie începe cu “Cartea neamului lui Iisus Hristos” ? 
           a)nici o Evanghelie 
           b)cea a lui Matei 
           c)toate Evangheliile 
7.Ce ocupaţie aveau Sf. Ap. Petru şi Andrei, înainte de a deveni ucenici 
ai Domnului ? 
           a)agricultori 
           b)negustori 
           c)pescari 
8.La a cui profeţie se referă Mântuitorul când spunea despre Sine că 
“va sta în inima pământului 3 zile şi 3 nopţi” ? (MateiXII,40) 
           a)la cea a lui Iona 
           b)la cea a lui Isaia 
           c)la cea a lui Meleahi 
9.Cărui apostol îi spune Mântuitorul că îi va da cheile Împărăţiei 
Cerurilor ? 
           a)lui Ioan 
           b)lui Petru 
           c)lui Toma 
10.“Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel…” 
(Matei VIII,11) 
           a)“drept” 
           b)“bolnav” 
           c)“pierdut” 
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CHESTIONAR NR.90 
 
1.Ce Sfântă Evanghelie se încheie cu următoarele cuvinte: “Drept 
aceea, mergând,învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele…” ? 
           a)în Evanghelia după Ioan 
           b)în Evanghelia după Luca 
           c)în Evanghelia după Matei 
2.Ce apostoli erau cunoscuţi sub numele de “fiii tunetului” ? (Marcu 
III,17)  
           a)Iacov al lui Zevedeu şi Ioan 
           b)Petru şi Andrei 
           c)Filip şi Matei 
3.Cum se numeşte muntele unde a fost ispitit Domnul de diavol? 
(Luca, cap.IV) 
           a)Carmel 
           b)Sinai 
           c)Carantaniei 
4.În ce zi a săptămânii, ucenicii Domnului au strâns spice pentru a le 
mânca, fapt pentru care au fost osândiţi de farisei ? 
           a)Duminica 
           b)Sâmbăta 
           c)Vinerea 
5.Din ce oraş era Lazăr, cel care a fost înviat din morţi de către Iisus ? 
           a)din Betania 
           b)din Betsaida 
           c)din Capernaum 
6.Despre cine a spus Sf. Ap. Pavel în prima sa Epistolă cuvintele: ”El 
n-a săvârşit nici un păcat, nici nu s-a aflat vicleşug în gura Lui” ? (I 
Petru II,22) 
           a)despre Sf. Ioan Botezătorul 
           b)despre Sf. Ap. Ioan 
           c)despre Mântuitorul 
7.Din ce Evanghelie face parte următorul verset:”Căci Dumnezeu aşa 
a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” ? (Cap.III,16) 
           a)în Evanghelia după Matei 
           b)în Evanghelia după Ioan 
           c)în Evanghelia după Marcu 
8.Ce apostoli au fost ucenici ai Sf. Ioan Botezătorul, înainte de a deveni 
ucenici ai Domnului ? 
           a)Ioan 
           b)Andrei 
           c)Petru 
9.De unde erau Sf. Ap. Ioan şi Iacob, fratele acestuia? 
           a)din Nazaret 
           b)din Betsaida 
           c)din Betleem 
10.Care este singura Sf. Evanghelie în care găsim: “Pilda 
samarineanului milostiv”? 
           a)Evanghelia după Luca 
           b)Evanghelia după Matei 
           c)Evanghelia după Ioan 
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CHESTIONAR NR.91 
 
1.Sf. Apostol Petru şi fratele acestuia, Andrei erau din: 
           a)Betsaida 
           b)Betania 
           c)Capernaum 
2.Câte cărţi ale Noului Testament, după cuprinsul lor sunt cunoscute 
sub numele de cărţi istorice ? 
           a)trei cărţi 
           b)patru cărţi 
           c)cinci cărţi (Sf. Evanghelii + Faptele Apostolilor) 
3.Care este ordinea Sf. Evanghelii, aşa cum o găsim astăzi în Sfânta 
Scriptură? 
           a)Matei, Luca, Marcu şi Ioan 
           b)Marcu, Matei, Ioan şi Luca 
           c)Matei, Marcu, Luca şi Ioan 
4.Cine sunt adresanţii Sf. Evanghelii după Matei? 
           a)romanii 
           b)iudeii 
           c)toate neamurile 
5.Romanilor le-a fost adresată Sf. Evanghelie după: 
           a)Matei 
           b)Marcu 
           c)Ioan 
6.Din ce carte a Noului Testament face parte următorul verset : “Iată, 
stau la uşă şi bat, de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi 
intra la el şi voi cina cu el şi el cu mine ” ? 
           a)Evanghelia după Matei 
           b)Apocalipsa 
           c)Epistola către Evrei 
7.Trimiterea apostolilor la propovăduire se găseşte în Evanghelia după 
Matei la cap.: 
           a)VIII 
           b)IX 
           c)X 
8.Andrei, fratele Sf. Ap. Petru, înainte de a ajunge apostol al 
Domnului a fost ucenic al : 
           a)Sf. Ioan Botezătorul 
           b)lui Nicodim 
           c)lui Gamaliel 
9.Cărui sfânt evanghelist i se mai zice şi “Teologul” ? 
           a)lui Ioan 
           b)lui Matei 
           c)lui Luca 
10.Care din cei patru Sf. Evanghelişti a fost rezemat la pieptul 
Domnului în cadrul “Cinei celei de Taină” ? 
           a)Sf. Evanghelist Matei 
            b)Sf. Evanghelist Ioan 
            c)Sf. Evanghelist Luca 
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CHESTIONAR NR.92 
 
1.În ce epistolă Sf. Ap. Pavel spune referitor la credinţă că este 
“încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute”? 
(cap XI,1) 
           a)în Epistola către Romani 
           b)în Epistola către Tit 
           c)în Epistola către Evrei  
2.În ce capitol al Evangheliei după Matei se găsesc cele nouă fericiri ? 
           a)în capitolul V 
           b)în capitolul VI 
           c)în capitolul VII 
3.Cărui Apostol îi spune Domnul: “Mergi înapoia Mea, satană”? 
           a)lui Toma 
           b)lui Petru 
           c)lui Iuda 
4.La ce se referă cuvintele Mântuitorului : “Ce a împreunat Domnul, 
omul să nu despartă” ? (Matei XIX,6) 
           a)la pacea dintre oameni 
           b)la căsătorie 
           c)la Templul Sfânt 
5.Ce răspuns a dat mulţimea când Pilat i-a întrebat : “Dar ce voi face 
cu Iisus, ce se cheamă Hristos” ? 
           a)“Să fie bătut !” 
           b)“Să fie batjocorit ! ” 
           c)“Să fie răstignit ! ” 
6.În ce capitol al Sfintei Evanghelii după Matei se vorbeşte despre 
“hula împotriva Sfântului Duh” ? 
           a)în cap.VI 
           b)în cap. XII 
           c)în cap. XVIII 
7.Ce obicei avea guvernatorul Ponţiu Pilat la sărbătoarea Paştilor? 
           a)să împartă mulţimii mâncare 
           b)să dea bani familiilor sărace 
           c)să elibereze mulţimii un întemniţat, pe care-l voiau 
8.Ce le-a cerut arhiereii soldaţilor să spună, când au auzit că Domnul a 
înviat ? 
           a)să spună adevărul 
           b)să spună că ucenicii Lui L-au furat 
           c)să spună că este numai un zvon 
9.În care din cele 4 Evanghelii este prezentată şi înălţarea la cer a 
Domnului ? 
           a)în Evanghelia după Luca 
           b)în Evanghelia după Matei 
           c)în Evanghelia după Marcu 
10.Care a fost prima minune pe care Mântuitorul a săvârşit-o? 
           a)vindecarea unui orb 
           b)prefacerea apei în vin 
           c)învierea fiicei lui Iair 
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III. CATEHISM 
-teste grilă- 
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CHESTIONAR NR.93 
 
1.Care din virtuţile de mai jos sunt cele teologice? 
           a)credinţa 
           b)nădejdea 
           c)dragostea 
2.Ce este credinţa? 
           a)un dar dumnezeiesc 
           b)o lucrare a harului lui Dumnezeu 
           c)o descoperire dumnezeiască 
3.Care sunt cele două izvoare ale credinţei? 
           a)monumentele istorice 
           b)Sfânta Tradiţie 
           c)Sfânta Scriptură sau Biblia 
4.Cum trebuie să fie credinţa-mântuitoare? 
           a)tare 
           b)deplină 
           c)statornică şi vie 
5.Unde se găseşte pe scurt învăţătura credinţei creştine? 
           a)în rugăciunea “Tatăl nostru” 
           b)în “Simbolul Credinţei” 
           c)în rugăciunile adresate Maicii Domnului 
6.Care este Simbolul de Credinţă?     
           a)învăţătura Apostolilor 
           b)învăţătura credinţei creştine 
           c)învăţătura scrisă de Ioan Botezătorul 
7.Când a luat naştere Simbolul de Credinţă în forma actuală? 
           a)la Sinodul de la Niceea şi Constantinopol 
           b)în trei sute douăzeci şi cinci, la Niceea 
           c)în trei sute optzeci şi unu, la Constantinopol 
8.Cum se mai numeşte Simbolul de Credinţă? 
           a)simbolul constantinopolitan 
           b)Crezul 
           c)simbolul niceo-constatinopolitan 
9.Câte articole au fost alcătuite la Sinodul II Ecumenic? 
           a)5 articole 
           b)4 articole 
           c)3 articole 
10.S-a primit adaosul Filioque în Crez? 
           a)nu 
           b)da 
           c)pentru un timp        
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CHESTIONAR NR.94 
 
1.Ce carte cuprinde învăţătura dumnezeiască sau Cuvântul despre 
Dumnezeu? 
           a)Sfânta Scriptură sau Biblia 
           b)Sfânta Tradiţie 
           c)Sfânta Evanghelie 
2.Ce este Sfânta Scriptură sau Biblia? 
           a)cartea de căpătâi a creştinilor 
           b)cartea vieţii 
           c)cuvântul mântuirii 
3.Din câte părţi este formată Biblia ? 
           a)din două părţi (V.T. şi N.T.) 
           b)din patru părţi (V.T., Psalmi şi Ecclesiastul, N.T.) 
           c)din trei părţi (V.T., Psalmi şi Ecclesiastul) 
4.Câte cărţi cuprinde Vechiul Testament? 
           a)27 de cărţi 
           b)41 de cărţi 
           c)39 de cărţi 
5.Câte cărţi cuprinde Noul Testament? 
           a)27 de cărţi 
           b)41 de cărţi 
           c)39 de cărţi 
6.Are Sfânta Scriptură valoare pentru mântuirea noastră? 
           a)nu 
           b)da 
           c)uneori 
7.Ce este Sfânta Tradiţie? 
           a)tradiţia Sf. Apostoli propovăduită, dar nescrisă 
           b)tradiţia Sf. Apostoli propovăduită în scris 
           c)tradiţia ţinută de Mântuitorul Hristos de 2000 ani 
8.Sfânta Tradiţie are acelaşi preţ din punct de vedere al credinţei ca şi 
Sfânta Scriptură? 
           a)a avut, dar nu mai are 
           b)nu 
           c)da 
9.Se poate adeveri că Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt cuvântul 
lui Dumnezeu? 
           a)nu 
           b)da 
           c)de puţine ori 
10.Cum se mai numeşte Sfânta Scriptură? 
           a)Biblia 
           b)Cartea Cărţilor 
           c)Foc Nestins 
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CHESTIONAR NR.95 
 
1.Ce învăţătură se cuprinde în Art.I al Simbolului de Credinţă? 
           a)învăţătura despre Îngeri 
           b)învăţătura despre Dumnezeu şi însuşirile Sale 
           c)învăţătura despre Fecioara Maria 
2.Ce este Dumnezeu? 
           a)Duh desăvârşit 
           b)Fiinţă netrupească 
           c)Fiinţă trupească 
3.Este Dumnezeu schimbător în judecăţile Sale? 
           a)da 
           b)nu 
           c)câteodată 
4.Este Dumnezeu atotştiutor? 
           a)da 
           b)nu 
           c)câteodată 
5.Oare Îl putem vedea pe Dumnezeu? 
           a)uneori 
           b)da 
           c)nu 
6.De ce Dumnezeu se numeşte Tată? 
           a)pentru că a născut pe Fiul din veci 
           b)pentru că cel ce are fii are apelativul de tată 
           c)pentru că este Tatăl tuturor 
7.Câte persoane sunt cuprinse în Sfânta Treime? 
           a)2 persoane 
           b)4 persoane 
           c)3 persoane 
8.Care sunt persoanele cuprinse în Sfânta Treime? 
           a)Tatăl 
           b)Fiul 
           c)Sfântul Duh 
9.Care este scopul pentru care Dumnezeu a făcut lumea? 
           a)să nu fie singur pe Pământ 
           b)pentru ca lumea să se împărtăşească din nesfârşitele Lui bunătăţi 
           c)să vadă dacă poate modela ceva 
10.Ce se înţelege prin lume? 
           a)cerul 
           b)pământul 
           c)lucrurile şi fiinţele 
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CHESTIONAR NR.96 
 
1.Din ce a făcut Dumnezeu lumea? 
           a)din pământ 
           b)din nimic 
           c)din aer 
2.Câte lumi sunt? 
           a)1-lumea văzută 
           b)1-lumea nevăzută 
           c)2-lumea văzută (a oamenilor) şi lumea nevăzută (a îngerilor) 
3.Îngerii fac parte din lumea văzută? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori da, alteori nu 
4.Ce sunt Îngerii? 
           a)duhuri de foc 
           b)duhuri atotputernice 
           c)duhuri puternice 
5.De câte feluri sunt îngerii? 
           a)de 3 feluri (buni, răi şi atotputernici) 
           b)de 2 feluri (buni şi răi) 
           c)de 4 feluri  (buni, desăvârşiţi, răi şi atotputernici) 
6.Unde stau îngerii răi? 
           a)în Rai 
           b)în Iad 
           c)pe Pământ 
7.Unde stau îngerii buni? 
           a)în Rai 
           b)în Iad 
           c)în Cer 
8.Cum a făcut Dumnezeu lumea văzută? 
           a)treptat 
           b)din nimic 
           c)din nimic şi treptat 
9.În câte zile a făcut Dumnezeu lumea? 
           a)în 6 zile 
           b)în 8 zile 
           c)în 7 zile 
10.În a câta zi a fost făcut omul? 
           a)în a 7-a zi, la sfârşitul ei 
           b)în a 8-a zi, la sfârşitul ei 
           c)în a 6-a zi, la sfârşitul ei 
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CHESTIONAR NR.97 
 
1.Cum a fost făcut omul? 
           a)după chipul lui Dumnezeu 
           b)în chip deosebit 
           c)cu mărire şi cu cinste 
2.Cum au pierdut Adam şi Eva starea de fericire de la început? 
           a)mâncând din roadele unui anume pom 
           b)prin neascultare 
           c)păcătuind înaintea Creatorului 
3.După ce au căzut în păcat, Adam şi Eva au fost izgoniţi din Rai? 
           a)nu 
           b)da 
           c)pentru un timp 
4.Cum se numeşte păcatul primilor oameni? 
           a)păcat strămoşesc 
           b)păcat originar 
           c)păcatul protopărinţilor 
5.A lăsat Dumnezeu pe oameni în rătăcirea lor? 
           a)nu 
           b)da 
           c)pentru un timp 
6.Ce le-a făgăduit protopărinţilor când i-a alungat din Rai? 
           a)viaţă lungă 
           b)bogăţii 
           c)un Mântuitor 
7.În ce zi s-a odihnit Dumnezeu? 
           a)în a 6-a zi 
           b)în a 8-a zi 
           c)în a 7-a zi 
8.Cele create au fost cu totul bune sau nu? 
           a)au fost bune 
           b)nu au fost bune 
           c)numai Dumnezeu a ştiut 
9.A pregătit El lumea pentru primirea Mântuitorului? 
           a)da 
           b)nu 
           c)foarte puţin 
10.A pregătit El pe toţi oamenii la fel? 
           a)nu (într-un fel pe iudei, într-alt fel pe păgâni) 
           b)da (fără deosebire) 
           c)nu 
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CHESTIONAR NR.98 
 
1.Ce se învaţă din articolul II al Simbolului de Credinţă? 
           a)că Iisus Hristos este Unul-Născut 
           b)că El este Fiul lui Dumnezeu 
           c)că este Dumnezeu adevărat 
2.Ce înseamnă cuvântul Iisus în limba ebraică? 
           a)Mântuitor 
           b)Răscumpărator 
           c)Sfinţitor 
3.Ce s-a spus despre Hristos? 
           a)timpul şi locul naşterii 
           b)nimic 
           c)patimile, moartea, înviera şi înălţarea Sa 
4.Câţi fii a avut Dumnezeu? 
           a)3 fii (Hristos, Adam şi Noe) 
           b)2 fii (Hristos şi Adam) 
           c)1 fiu (Hristos) 
5.Cine ne încredinţează că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?  
           a)Adam şi Eva 
           b)Ilie şi Enoh 
           c)Însuşi Hristos 
6.De ce spunem că Iisus se numeşte Prooroc? (prooroc însemnând o 
persoană care spunea ceva înainte de a se întâmpla, ceea ce urma să se 
întâmple)     
           a)pentru că a făcut cunosct oamenilor tainele lui Dumnezeu 
           b)pentru că a învăţat pe oameni ce trebuie să creadă 
           c)pentru că a învăţat pe oameni să nădăjduiască pentru a se mântui 
7.De ce spunem că Iisus se numeşte preot? 
           a)după cuvintele psalmistului: ”Tu eşti preot în veac după rânduiala 
lui Melchisedec” 
           b)pentru că S-a jertfit pe Sine pe cruce 
           c)pentru că se jertfeşte zilnic pe altar pentru iertarea păcatelor 
8.De ce spunem că Iisus se numeşte împărat? 
           a)pentru că pe cap I S-a pus o coroană de spini 
           b)pentru că a întemeiat împărăţia Sa duhovnicească 
           c)pentru că a condus lumea îngerilor 
9.Ce înseamnă Fiul lui Dumnezeu “Unul Născut”? 
           a)El a fost născut Unul, dintr-o serie de 3 fii 
           b)El este Unicul Fiu adevărat 
           c)El este Unicul Fiu nelegitim 
10.Cum ne încredinţează Hristos că El este Fiul lui Dumnezeu? 
           a)prin Sfiinţenia vieţii Sale 
           b)prin înălţimea învăţăturii Sale 
           c)prin stralucita Sa înviere şi înălţare la cer         
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CHESTIONAR NR.99 
 
1.Ce se învaţă din articolul III al Simbolului de Credinţă? 
           a)că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om pentru noi 
           b)că Dumnezeu este întotdeauna mai presus de creatură 
           c)că Fiul lui Dumnezeu este şi Om şi Dumnezeu 
2.Cum s-a făcut Fiul lui Dumnezeu Om? 
           a)prin dezbrăcarea Sa de dumnezeire 
           b)prin renunţarea la trupul spiritual 
           c)luând trup din Fecioara Maria 
3.A avut oare Hristos păcate? 
           a)da  
           b)nu 
           c)puţine 
4.Câte păcate a avut Hristos? 
           a)un păcat 
           b)nici un păcat 
           c)două păcate 
5.Care este numele ce i se dă Maicii Domnului? 
           a)Fecioara Maria 
           b)Născătoare de Dumnezeu 
           c)Fecioară 
6.De ce s-a pogorât Hristos din Cer?     
           a)pentru a vedea dacă creaţia este bună 
           b)pentru mântuirea noastră 
           c)aşa a vrut Dumnezeu Tatăl 
7.Fiind Dumnezeu, Iisus S-a coborât ca un duh sau cu trupul? 
           a)ca un duh 
           b)cu trupul 
           c)ca un înger luminos 
8.Oare ne putem mântui dacă Hristos nu pătimea pentru noi?  
           a)da 
           b)nu 
           c)parţial 
9.Cum ne putem mântui fără Hristos? 
           a)prin credinţă 
           b)cu ajutorul lui Dumnezeu 
           c)cu ajutorul Fecioarei Maria 
10.Iisus S-a coborat în chip dumnezeiesc sau în chip omenesc? 
           a)în chip dumnezeiesc 
           b)în chip omenesc 
           c)în chip de limbi de foc          
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CHESTIONAR NR.100 
 
1.Ce ne învaţă art. IV al Simbolului de credinţă? 
           a)că Iisus Hristos a pătimit şi a murit pe cruce pentru noi 
           b)că El a fost Fiul lui Dumnezeu 
           c)că a fost îngropat în zilele lui Ponţiu Pilat 
2.Ce trebuie să credem despre patimile Domnului? 
           a)că El a pătimit de bună voie pentru noi 
           b)că El a pătimit numai ca om, căci ca fire dumnezeiască nu putea 
pătimi sau muri 
           c)că prin patimi El a câştigat mântuirea pentru noi 
3.Firea dumnezeiască s-a despărţit de firea omenească în timpul 
patimilor Mântuitorului? 
           a)da 
           b)nu 
           c)pentru puţin timp 
4.Omul este liber să aleagă binele sau răul? 
           a)da 
           b)nu 
           c)niciodată 
5.Trebuie cinstită crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul? 
           a) nu, pentru că ea este o bucată de lemn 
           b) nu, pentru că pe ea a fost răstignit Dumnezeu-Omul 
           c) da, pentru că pe ea a fost răstignit Hristos Omul, indiferent de 
cele două firi nedespărţite ale Sale 
6.Are Sfânta Cruce puterea să alunge spiritele rele?     
           a)da 
           b)nu, fiind o bucată de fier 
           c)da, fiind semnul de deosebire între creştini şi necreştini 
7.Pe ce a fost Hristos răstignit? 
           a)pe cruce în forma de X 
           b)pe un pom în formă de cruce 
           c)pe cruce 
8.S-au îndeplinit profeţiile prin patima şi moartea lui Hristos? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar o parte 
9.De ce a îngăduit Dumnezeu moartea Fiului Său? 
           a)pentru că era o moarte spre viaţa veşnică 
           b)pentru că trebuiau îndeplinite profeţiile 
           c)pentru că acesta a fost scopul pentru care a venit în lume 
10.S-a opus Hristos patimilor şi răstignirii Sale? 
           a)da 
           b)nu 
           c)de câteva ori  
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CHESTIONAR NR.101 
 
1.Ce învăţăm din articolul V al Simbolului de Credinţă? 
           a)că Hristos a înviat în a treia zi după Scripturi 
           b)că Hristos este şi Om şi Dumnezeu 
           c)că dupa 4 zile a înviat 
2.După câte zile a înviat Iisus Hristos? 
           a)după 4 zile 
           b)după 13 zile 
           c)după 2 zile 
3.De unde ştim că Iisus a înviat cu adevarăt? 
           a)din mărturia ucenicilor 
           b)din mărturia Apostolilor 
           c)din mărturia Lui 
4.Care a fost cea mai mare minune făcută de Dumnezeu, arătând 
puterea dumnezeiască a lui Hristos? 
           a)minunea învierii 
           b)minunea facerii lumii 
           c)minunea învierii fiicei lui Iair 
5.Ne foloseşte învierea lui Iisus Hristos? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
6.La ce ne foloseşte învierea Domnlui? 
           a)ne întăreşte în credinţă 
           b)ne îndeamnă să omorâm păcatul şi să înviem la o viaţă nouă 
           c)ne asigură că vom învia în zilele de apoi 
7.Este învierea o minune? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
8.Ce înseamnă cuvântul “minune”? 
           a)ceva natural 
           b)ceva mai presus de puterea noastră de înţelegere 
           c)ceva supranatural 
9.A făcut Hristos minuni? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu putea face 
10.Pe cei morţi i-a putut învia Hristos? 
           a)nu 
           b)da 
           c)nu pe toţi  
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CHESTIONAR NR.102 
 
1.Ce învăţătură este cuprinsă în articolul VI al Simbolului de 
Credinţă? 
           a)despre Fecioara Maria 
           b)despre înălţarea Domnului la cer după 40 de zile 
           c)înălţarea la cer cu sufletul 
2.S-a înălţat oare Iisus la cer? 
           a)doar pentru o perioadă de timp 
           b)da, pentru totdeauna 
           c)nu, pentru că nu putea, om fiind 
3.Pentru ce s-a înălţat Iisus la cer? 
           a)ca să pregătească celor drepţi locuinţa cerească 
           b)ca să trimită Apostolilor pe Duhul Sfânt 
           c)ca să ia în stăpânire slava dumnezeiască 
4.Hristos s-a înălţat la cer cu trupul sau cu sufletul? 
           a)cu trupul 
           b)cu sufletul 
           c)cu trupul şi cu sufletul 
5.Hristos era şi este în acelaşi timp şi pe pământ şi în cer ca 
Dumnezeu? 
           a)da 
           b)nu 
           c)e o taină greu de ştiut 
6.Ca om, a fost Hristos în acelaşi timp şi în cer şi pe pământ? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu se ştie 
7.Dacă s-a înălţat cu trupul, sufletul unde a rămas? 
           a)pe pământ 
           b)în pământ 
           c)s-a înălţat şi el 
8.Şi-a arătat Hristos slava Sa prin înălţarea la cer? 
           a)da 
           b)da, decât Apostolilor 
           c)nu şi-o putea arăta 
9.Prin înălţarea la cer a dispărut puterea dumnezeiască a lui Hristos? 
           a)nu, era dispărută de mult 
           b)da 
           c)nu avea cum să dispară 
10.Va mai veni Hristos la noi? 
           a)nu mai poate veni 
           b)da, la sfârşitul veacurilor 
           c)nu este ştiut încă 
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CHESTIONAR NR.103 
 
1.Ce ne învaţă articolul VII al Simbolului de Credinţă? 
           a)că Hristos va veni cu slavă să judece toţi oamenii 
           b)că Hristos va veni cu slavă să judece pe cei morţi 
           c)că Hristos va veni cu slavă să judece pe cei vii 
2.Cum se numeşte judecata de la sfârşitul lumii? 
           a)judecata de apoi 
           b)judecata de pe urmă 
           c)judecata obştească 
3.De ce se numeşte judecata obştească? 
           a)deoarece cuprinde pe cei vii 
           b)deoarece cuprinde pe cei morţi 
           c)deoarece cuprinde toată obştea 
4.De ce vor da oamenii seamă la judecata de apoi? 
           a)de faptele lor 
           b)de cuvintele lor 
           c)de gândurile lor 
5.Cum se va face judecata de apoi? 
           a)în funcţie de starea socială 
           b)în funcţie de pregătitrea fiecăruia 
           c)în funcţie de faptele fiecăruia 
6.Ce înţelegem prin “cer”? 
           a)starea de fericire veşnică 
           b)starea de fericire deplină 
           c)starea de apropiere faţă de Dumnezeu 
7.Ce înţelegem prin “iad”? 
           a)starea de chin veşnic al sufletelor 
           b)starea de bucurie veşnică 
           c)starea de căldură sufocantă 
8.Ce înţelegem prin “rai”? 
           a)o lume perfectă spirituală 
           b)lumea drepţilor 
           c)oameni drepţi, trupeşti ca şi noi 
9.Mai este o altă judecată în afară de cea obştească? 
           a)nu, aceasta este singura 
           b)da, dar particulară 
           c)da, cea a fiecărui om în parte 
10.Pentru ce se mai ţine judecata de apoi, dacă omul este judecat 
îndată după moarte? 
           a)pentru ca Hristos să fie preamărit înaintea lumii întregi 
           b)pentru ca înţelepciunea şi dreptatea lui Dumnezeu să triumfe 
           c)pentru ca fericirea celor buni şi nefericirea celor răi să fie deplină 
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CHESTIONAR NR.104 
 
1.Ce învăţătură este cuprinsă în articolul VIII al Simbolului de 
Credinţă? 
           a)despre Duhul Sfânt că este Dumnezeul Adevărat 
           b)Duhul Sfânt este Domn de viaţă făcător 
           c)că Duhul Sfânt a grăit prin prooroci 
2.De unde ştim că Duhul Sfânt este Dumnezeu Adevărat? 
           a)din Sfânta Scriptură 
           b)din Sfânta Tradiţie 
           c)din Simbolul de Credinţă 
3.De ce a treia persoană a Sfintei Treimi se numeşte “Duh Sfânt” şi 
“Domn de viaţă făcător”? 
           a)pentru că varsă asupra noastră harul lui Dumnezeu 
           b)pentru că ne curăţeşte de păcate 
           c)pentru că aşa a vrut Dumnezeu 
4.Cum lucrează Duhul Sfânt? 
           a)în chip nevăzut 
           b)în chip văzut 
           c)nu lucrează, ci veghează 
5.Lucrează Duhul Sfânt în Biserică? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu în Biserica Ortodoxă 
6.Cum se mai numeşte Duhul Sfânt? 
           a)Mângăietorul 
           b)Duhul Adevărului 
           c)Povăţuitorul 
7.Cum se mai numesc trupurile oamenilor? 
           a)temple ale Duhului Sfânt 
           b)trupuri spirituale 
           c)trupuri purificate 
8.Cum înţelegem cuvintele “care a grăit prin prooroci”? 
           a)Duhul Sfânt a insuflat pe scriitorii Bibliei 
           b)vorbeau concomitent când proorocii, când Duhul 
           c)Duhul Sfânt i-a ferit de rătăcire 
9.Ce înseamnă “din Tatăl purcede”? 
           a)şi-a luat Fiinţă din Tatăl 
           b)termen greu de înţeles 
           c)s-a născut din Tatăl 
10.I se cuvine închinare Duhului Sfânt? 
           a)da, fiind Duh de viaţă făcător 
           b)nu, ci numai Tatălui 
           c)da, pentru că este a treia persoană a Sfintei Treimi 
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CHESTIONAR NR.105 
 
1.Ce este Biserica? 
           a)obştea tuturor oamenilor 
           b)casa lui Dumnezeu 
           c)casa de rugăciune 
2.Sunt toţi “fiii” Bisericii deopotrivă? 
           a)nu, unii conduc, alţii ascultă 
           b)da 
           c)da, bogaţi şi săraci 
3.Este cârmuită Biserica? 
           a)da, de Sfântul Sinod 
           b)nu 
           c)da, de preot 
4.De ce Biserica se numeşte “Una”? 
           a)pentru că este Una 
           b)de fapt sunt mai multe 
           c)pentru că Unul este Capul ei 
5.De ce se numeşte “Sfântă” Biserica? 
           a)pentru că Sfânt este capul şi întemeietorul ei 
           b)pentru că are icoane sfinte 
           c)pentru că Hristos a sfinţit-o prin naşterea Sa 
6.De ce se numeşte “Sobornicească” Biserica? 
           a)pentru că este plină de sobor de preoţi 
           b)pentru că se întemeiază pe sfintele soboare 
           c)deoarece cuprinde în sânul ei soborul tuturor sfinţilor 
7.De ce Biserica se numeşte “Apostolească”? 
           a)pentru că Sfinţii Apostoli au sfinţit-o 
           b)pentru că ţine învăţătura Domnului, aşa cum i-a fost dată ei de 
Sfinţii Apostoli 
           c)pentru că Sfinţii Apostoli au slujit în ea 
8.Care este adevarata Biserică Creştină? 
           a)Biserica Ortodoxă de Răsărit – pentru că ea a păstrat neschimbate 
învăţăturile şi rânduielile date de Hristos 
           b)Biserica protestantă 
           c)Biserica Catolică sau Romano-Catolică 
9.Ce cere Biserica de la noi? 
           a)să păzim poruncile ei 
           b)să ne numim fii Săi şi să o slujim 
           c)să fim fericiţi 
10.Care este numărul poruncilor bisericeşti? 
           a)9 porunci 
           b)10 porunci 
           c)8 porunci    
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CHESTIONAR NR.106 
 
1.Ce este Sfânta Taină? 
           a)o lucrare văzută 
           b)o lucrare prin care harul se revarsă în sufletul credinciosului 
           c)o minune 
2.Ce este harul? 
           a)un dar material 
           b)o energie necreată 
           c)un ajutor material 
3.Harul este gratuit? 
           a)nu 
           b)da 
           c)doar pentru un anumit timp  
4.Ce lucrări deosebim la o Sfântă Taină? 
           a)lucrarea văzută 
           b)harul nevăzut 
           c)harul văzut 
5.Câte taine are Biserica Ortodoxă? 
           a)7 taine 
           b)6 taine 
           c)8 taine 
6.Cine poate săvârşi tainele? 
           a)doar preotul 
           b)diaconul 
           c)preotul şi episcopul 
7.Câte taine poate săvârşi episcopul? 
           a)7 taine 
           b)9 taine 
           c)6 taine 
8.Câte taine poate săvârşi preotul? 
           a)6 taine 
           b)7 taine 
           c)8 taine 
9.Ce taină poate săvârşi diaconul în caz de necesitate? 
           a)hirotonie 
           b)taina maslului 
           c)botezul 
10.Puterea tainelor atârnă de vrednicia sau de nevrednicia 
săvârşitorului? 
           a)da 
           b)la ortodocşi, nu 
           c)la protestanţi, da 
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CHESTIONAR NR.107 
 
1.Ce ne învaţă articolul X al Simbolului de Credinţă? 
           a)despre nemurirea sufletului 
           b)despre Sfintele Taine 
           c)despre a doua venire a Domnului 
2.Ce este botezul? 
           a)spălarea păcatelor prin afundarea în apă 
           b)spălarea de păcate şi de gânduri necurate 
           c)spălarea picioarelor prin afundarea în apă 
3.Care sunt păcatele de care se curăţă omul prin botez? 
           a)păcatul strămoşesc 
           b)păcatele săvârşite înainte de botez 
           c)păcatele săvârşite după botez 
4.Când a aşezat Mântuitorul taina Sfântului Botez? 
           a)când a fost botezat în Iordan 
           b)după învierea Sa din morţi 
           c)când l-a botezat pe Petru 
5.În numele cui trebuie săvârşit Botezul? 
           a)în numele Sfintei Biserici 
           b)în numele Sfintei Treimi 
           c)în numele Sfinţilor Îngeri 
6.Ce se cere de la cei care se botează? 
           a)să se pocăiască 
           b)credinţa în Dumnezeu 
           c)să nu fie mândri 
7.Cine face mărturisirea de credinţă în locul pruncului? 
           a)tatăl copilului 
           b)preotul care îl botează 
           c)naşul copilului 
8.Ce credinţă trebuie să aibă naşii? 
           a)credinţa copilului 
           b)credinţa ortodoxă 
           c)credinţa populară 
9.Ce înseamnă lepădările ce se citesc de preot înainte de botez? 
           a)lepădarea de păcat 
           b)lepădarea de păcatul originar 
           c)îndepărtarea puterii Diavolului 
10.Ce înseamnă semnul Sfintei Cruci făcut spre copil? 
           a)crucea să-i fie pavăză 
           b)cel ce s-a născut devine mădular tainic al lui Hristos 
           c)credinţa este asemănătoare cu cea a copilului 
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CHESTIONAR NR.108 
 
1.Oare se repetă Botezul? 
           a)da, de două ori 
           b)nu, niciodată 
           c)da, o singură dată 
2.Care sunt efectele primirii Tainei Botezului? 
           a)iertarea păcatului strămoşesc 
           b)iertarea păcatelor săvârşite după botez 
           c)naşterea la o viaţă duhovnicească 
3.Cine poate săvârşi Taina Sfântului Botez? 
           a)episcopul şi preotul 
           b)diaconul, în caz de nevoie 
           c)orice om în caz de nevoie 
4.De câte feluri este botezul? 
           a)de 3 feluri 
           b)de 4 feluri 
           c)de 2 feluri 
5.Care sunt cele trei feluri de botez? 
           a)botezul dorinţei 
           b)botezul sângelui 
           c)botezul focului 
6.Ce denumire mai poartă Sfântul Botez? 
           a)baie tainică 
           b)baia pocăinţei 
           c)baia vieţii 
7.Mântuitorul a fost botezat în Iordan pentru că avea nevoie să se 
curăţească de păcate? 
           a)da, de o parte din ele 
           b)nu avea păcate 
           c)da, de cele omeneşti 
8.Se poate face botezul şi în alt lichid decât apa? 
           a)nu, ci numai în apă 
           b)da, dar să fie curat 
           c)da 
9.Cine a spus: “Un Domn, o credinţă, un botez”? 
           a)Tertulian 
           b)Apostolul Pavel 
           c)Fericitul Augustin 
10.Cei morţi înainte de botez, pot fi botezaţi? 
           a)da 
           b)nu întotdeauna 
           c)niciodată 
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CHESTIONAR NR.109 
 
1.Ce este ungerea cu Sfântul Mir? 
           a)ungerea cu mir a corpului copilului după botez 
           b)ungerea cu mir a scutecelor copilului 
           c)ungerea cu mir a preotului 
2.Pentru ce se aplică ungerea cu Sfântul Mir? 
           a)pentru a împărtăşi darurile Sfântului Duh 
           b)pentru a se întări în viaţa duhovnicească 
           c)pentru a-l face să crească sănătos 
3.Cui i se aplică ungerea cu Sfântul Mir? 
           a)celui botezat 
           b)naşilor 
           c)preotului 
4.Când se sfinţeşte Sfântul Mir? 
           a)în Joia Mare 
           b)în Vinerea Patimilor 
           c)în Duminica Învierii 
5.Cum se mai numeşte ungerea cu Sfântul Mir? 
           a)ungere preabinecuvântată 
           b)mirungerea 
           c)ungere dătătoare de viaţă 
6.Se repetă Sfânta Taină a Mirungerii la aceeaşi persoană botezată? 
           a)da, doar o dată 
           b)da, de două ori 
           c)nu, nu se repetă 
7.Cine poate săvârşi ungerea cu Sfântul Mir? 
           a)preotul 
           b)episcopul 
           c)diaconul 
8.Este ungerea cu Sfântul Mir strâns legată de Taina Botezului? 
           a)nu 
           b)da 
           c)uneori 
9.Ce simbolizează numărul mare de mirodenii din care se face Sfântul 
Mir? 
           a)minunile Domnului 
           b)darurile Duhului Sfânt 
           c)mulţimea păcatelor 
10.S-a practicat ungerea cu Sfântul Mir încă din vremea apostolică? 
           a)da, este pur apostolică 
           b)nu, ci de 2000 de ani 
           c)nu, acum a intrat în uz 
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CHESTIONAR NR.110 
 
1.Ce este Sfânta Taină a Pocăinţei? 
           a)taina prin care creştinul primeşte pocăinţa 
           b)taina prin care creştinul dobândeşte iertarea păcatelor 
           c)taina prin care penitentul se pocăieşte 
2.Ce se cere de la cel care se pocăieşte? 
           a)căinţa pentru păcate 
           b)să se hotărască să nu mai păcătuiască 
           c)să-şi mărturisească păcatele cu căiniţă 
3.Este nevoie de canon pentru iertarea păcatelor? 
           a)nu, pentru că păcatele ţi s-au iertat 
           b)da, pentru ca păcatele să fie şterse definitiv 
           c)uneori 
4.Ce este canonul? 
           a)obligativitatea de a face ceva contrar voinţei 
           b)doctoria sufletească 
           c)iertarea păcatelor 
5.Care sunt cele mai potrivite canoane? 
           a)postul 
           b)rugăciunea 
           c)milostenia 
6.Cum se mai numeşte canonul? 
           a)hotărâre de îndretptare 
           b)căinţă sau leac pentru însănătoşire sufletească 
           c)epitimie 
7.Care sunt roadele Sfintei Mărturisiri? 
           a)îmbrăcarea în haina virtuţiilor 
           b)iertarea păcatului strămoşesc 
           c)rodeşte pacea cugetului 
8.Cum i se mai spune Tainei Pocăinţei? 
           a)Împărtăşanie 
           b)Spovedanie 
           c)Păcătoşenie 
9.Au avut oare Apostolii putere să ierte păcatele? 
           a)da 
           b)nu 
           c)o parte dintre ei 
10.Cum trebuie făcută pocăinţa? 
           a)în public, cu voce tare 
           b)în loc retras, în Biserică 
           c)cu mândrie 
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CHESTIONAR NR.111 
 
1.Care este cea mai mare şi mai importantă taină a Bisericii? 
           a)Sfântul Maslu 
           b)Ungerea cu Sfântul Mir 
           c)Sfânta Împărtăşanie 
2.Care este Sfânta Împărtăşanie? 
           a)primirea sângelui şi a trupului Mântuitorului sub forma pâinii şi a 
vinului 
           b)primirea de pâine şi vin 
           c)primirea Sfântului Duh 
3.Cum se mai numeşte Sfânta Împărtăşanie? 
           a)Jertfă nesângeroasă 
           b)Sfânta Euharistie 
           c)Jertfă sângeroasă 
4.Cine a întemeiat Taina Sfintei Împărtăşanii? 
           a)Apostolii Mântuitorului 
           b)Ucenicii Mântuitorului 
           c)Mântuitorul 
5.Când a aşezat Mântuitorul Taina Sfintei Împărtăşanii? 
           a)după ce a mâncat şi a băut 
           b)la “Cina cea de Taină” 
           c)după ultima cină cu ucenicul Său, Ioan 
6.Cine poate primi Taina Sfintei Împărtăşanii? 
           a)bătrânii 
           b)femeile şi copii 
           c)toţi fiii Sfintei Biserici 
7.Care sunt roadele Sfintei Cuminecături? 
           a)unirea tainică cu Domnul 
           b)sufletul se umple de har şi de bunătăţi duhovniceşti 
           c)uşurare sufletească 
8.Care sunt foloasele Sfintei Împărtăşanii? 
           a)sporeşte în sine harul dumnezeiesc 
           b)slăbeşte închinarea inimii spre rele 
           c)te curăţeşte de păcate 
9.Cine este cel ce se jerfeşte şi S-a răstignit pentru noi pe cruce? 
           a)Dumnezeu Tatăl 
           b)Dumnezeu Fiul 
           c)Dumnezeu Duhul Sfânt 
10.Cine este cel ce actualizează jertfa Mântuitorul în Biserică? 
           a)preotul şi episcopul 
           b)credincioşii 
           c)obştea 
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CHESTIONAR NR.112 
 
1.Ce este Hirotonia? 
           a)o taină specială 
           b)taina prin care se dă dreptul de a propovădui 
           c)o ierurgie 
2.Cine are dreptul de a primi hirotonia? 
           a)orice bărbat cu pregătire specială 
           b)orice bărbat 
           c)cei pregătiţi, indiferent de gen 
3.Cine are dreptul de a săvârşi hirotonia? 
           a)episcopul 
           b)preotul 
           c)diaconul 
4.Cine au fost cei dintâi preoţi creştini? 
           a)mucenicii 
           b)apostolii 
           c)sfinţii 
5. De câte feluri este preoţia? 
           a)de 2 feluri, preoţie propriu-zisă şi preoţie lăuntrică 
           b)de 3 feluri 
           c)de un singur fel, preoţie lăuntrică 
6.Cum se mai numeşte Taina Hirotoniei? 
           a)îmbrăcare în haină nouă 
           b)chemare specială 
           c)preoţie 
7.Câte trepte are Taina Hirotoniei? 
           a)2 trepte (preot şi diacon) 
           b)3 trepte (episcop, preot şi diacon) 
           c)1 treaptă (preot) 
8.Câţi apostoli a avut Mântuitorul? 
           a)12 apostoli 
           b)11 apostoli 
           c)19 apostoli 
9.Câţi ucenici a avut Mântuitorul? 
           a)12 ucenici 
           b)72 ucenici 
           c)19 ucenici 
10.Este episcopul reprezentantul deplin al lui Hristos? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar când hirotoneşte    
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CHESTIONAR NR.113 
 
1.Ce este Nunta? 
           a)făgăduinţa mirelui şi a miresei în mod liber de a-şi uni destinele 
           b)o ierurgie prin care mirele şi mireasa îşi unesc destinele 
           c)o ceremonie ca oricare alta 
2.Când a sfinţit Mântuitorul nunta? 
           a)la “Cina cea de Taină” 
           b)în Cana Galileei 
           c)la masă cu ucenicii 
3.Cum mai este numită nunta? 
           a)taină mare 
           b)ierurgie specială 
           c)putere tainică 
4.De când datează nunta? 
           a)de la nunta din Cana Galileei 
           b)de la începutul omenirii 
           c)de 300 de ani 
5.Care sunt cele două datorii care decurg din căsătorie? 
           a)credinţă şi respect unul faţă de altul 
           b)dragoste deplină 
           c)supunere din partea unuia dintre soţi 
6.Prin care din următoarele versete se subliniază caracterul nunţii ca 
taină? 
           a)“Bărbatul este cap femeii” (Efes,V, 23) 
           b)“Taina asta mare este,iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efes, V,  
                                                                                                                   23) 
           c)“Ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei, 
                                                                                                            XIX, 6) 
7.Între ce fel de persoane se poate săvârşi căsătoria? 
           a)între persoane de acelaşi sex 
           b)între persone de religii diferite 
           c)între persoane de sex opus 
8.Care este scopul nunţii? 
           a)naşterea de fii 
           b)iubirea de părinţi 
           c)să tindem spre desăvârşire 
9.Naşii trebuie să fie cununaţi sau nu? 
           a)nu 
           b)da 
           c)necununaţi 
10.Se poate săvârşi şi a II-a sau a III-a căsătorie? 
           a)da 
           b)nu 
           c)în cazuri excepţionale         
 
    
                                                                   



 124 

CHESTIONAR NR.114 
 
1.Ce este Sfântul Maslu? 
           a)ungerea cu ulei sfinţit a celui bolnav 
           b)o taină 
           c)o ierurgie 
2.Când trebuie primit Sfântul Maslu? 
           a)după hirotonie 
           b)după botez 
           c)după mărturisirea păcatelor 
3.Cum trebuie primit Maslul? 
           a)însufleţit de o arzătoare credinţă 
           b)însufleţit de nădejde 
           c)încrezători în bunătatea lui Dumnezeu 
4.Care sunt urmările Sfântului Maslu? 
           a)vindecarea de boli trupeşti şi sufleteşti 
           b)iertarea păcatelor 
           c)bucurie sufletească 
5.Cine sunt săvârşitorii Sfântului Maslu? 
           a)preoţii 
           b)episcopii 
           c)diaconii 
6.De câte ori poate fi săvârşit Sfântul Maslu? 
           a)o dată pe zi  
           b)de mai multe ori 
           c)de două ori 
7.Este deosebire între Taina Sfântului Maslu şi Taina Sfintei 
Mirungeri? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
8.De ce după săvârşirea Sfântului Maslu, nu toţi bolnavii se vindecă? 
           a)pentru că aşa vrea Dumnezeu 
           b)fiind slabi în credinţă 
           c)pentru că nu i se administrează corect  
9.Cum trebuie să fie credinţa celui ce vrea să se însănătoşească? 
           a)curată 
           b)nefăţarnică 
           c)puternică 
10.După Sfântul Maslu se recomandă Taina Spovedaniei? 
           a)nu, ci înainte de Sfântul Maslu 
           b)da, dacă nu s-a făcut înainte 
           c)nu e obligatoriu         
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CHESTIONAR NR.115 
 
1.Ce se învaţă din articolul XI al Crezului? 
           a)că toţi morţii vor învia cândva 
           b)despre partea văzută a Bisericii 
           c)despre judecata universală 
2.Oare cei morţi vor învia? 
           a)nu 
           b)da 
           c)nu se ştie 
3.În ce constă învierea morţilor? 
           a)în unirea sufletului cu trupul 
           b)în ridicarea din mormânt 
           c)în iertarea păcatelor 
4.Care este cauza morţii? 
           a)îmbătrânirea 
           b)păcatele 
           c)inima slabă 
5.De ce ne-a ascuns Dumnezeu ceasul Morţii? 
           a)pentru a-L cinsti şi mai mult pe Creator 
           b)pentru ca să fim pregătiţi pentru moarte în orice moment 
           c)pentru a micşora groaza în momentul apropierii morţii 
6.De ce trebuie să învieze trupurile? 
           a)ca să fie ca cele vii 
           b)pentru a fi părtaşe la fericirea sau osânda veşnică după faptele 
făcute în viaţă 
           c)pentru a vedea slava lui Dumnezeu 
7.Când va fi învierea morţilor? 
           a)în anul 3000 
           b)la sfârşitul lumii 
           c)nu va fi 
8.Când va fi sfârşitul lumii? 
           a)în anul 3000 
           b)nici Fiul nu ştie, Fiul lui Dumnezeu ca om 
           c)nu se ştie 
9.Oare vor învia toţi morţii? 
           a)toţi 
           b)doar o parte 
           c)doar cei din Rai 
10.Ce se va întâmpla cu cei rămaşi în viaţă? 
           a)se vor schimba într-o clipă 
           b)vor muri şi ei 
           c)nu vor avea parte de judecată 
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CHESTIONAR NR.116 
 
1.Ce se spune în ultimul articol al Simbolului de Credinţă? 
           a)se vorbeşte despre aşteptarea unei vieţi de veci 
           b)o viaţă fericită ce va urma după învierea morţilor 
           c)viaţa fericită ce va urma după judecata de obşte 
2.Cum va fi viaţa de veci? 
           a)o fericire fără sfârşit 
           b)nesfârşită 
           c)pentru unii bună, pentru alţii rea 
3.În ce constă viaţa de veci? 
           a)în fericirea pământească 
           b)în unirea cu Dumnezeu prin dragoste 
           c)în slava veşnică împreună cu îngerii 
4.Toţi drepţii vor fi la fel? 
           a)da, toţi la fel 
           b)nu, fericirea fiecăruia potrivit cu meritele sale 
           c)nu avem de unde să ştim  
5.Care va fi soarta celor păcătoşi? 
           a)vor fi iertaţi 
           b)li se va pune coroană de spini pe cap 
           c)vor fi duşi în Iad 
6.Cei păcătoşi sunt plăcuţi lui Dumnezeu?     
           a)nu 
           b)da 
           c)nu ştim 
7.Viaţa celor păcătoşi se mai poate numi veşnică? 
           a)da 
           b)nu, ci moarte veşnică 
           c)nu, pentru că ar fi un non-sens 
8.Ce înseamnă cuvântul “Amin” de la sfârşitul Crezului? 
           a)s-a terminat Crezul 
           b)aşa să fie 
           c)aşa este 
9.Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască? 
           a)bineînţeles 
           b)nu, fiind egoist 
           c)nu 
10.Trebuie noi să credem în Simbulul de Credinţă? 
           a)da 
           b)nu 
           c)parţial    
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CHESTIONAR NR.117 
 
1.Ce este Dumnezeu? 
           a)o “fiinţă” supremă 
           b)Duh absolut 
           c)Creatorul Universului 
2.Are omul voinţă liberă sau este obligat de către Dumnezeu, fiind un 
obiect mecanic? 
           a)are, încă de la creaţie 
           b)este obligat de către Dumnezeu 
           c)este obiect mecanic 
3.Câte Fiinţe şi câte Persoane se găsesc sub denumirea de Sfânta 
Treime? 
           a)două Fiinţe şi o Persoană 
           b)o Fiinţă în trei Persoane 
           c)trei Fiinţe şi nici o Persoană 
4.Ce este parusia? 
           a)o întunecare a cerului 
           b)a doua venire a Domnului 
           c)ultima judecată 
5.Iadul cuprinde sufletele pe care le-a refuzat Dumnezeu? 
           a)nu, ci sufletele care nu merită Raiul 
           b)nu, ci sufletele care refuză iubirea lui Dumnezeu 
           c)da 
6.Ce sunt sfinţii? 
           a)oameni sfinţiţi cu ajutorul Sfântului Mir 
           b)oameni ce au murit la o vârstă înaintată 
           c)oameni ce au fost bineplăcuţi lui Dumnezeu 
7.Din ce a fost făcut Adam? 
           a)din coasta unui înger 
           b)din pământ 
           c)din coasta Evei 
8.Din ce a fost făcută Eva? 
           a)din pământ 
           b)din nimic 
           c)din coasta lui Adam 
9.Cine a fost omul care s-a născut pe cale naturală, dar nu a murit? 
           a)Adam 
           b)Hristos 
           c)Ilie 
10.Se poate spune că cele cuprinse în Sfânta Scriptură sau Biblie, sunt 
certitudine pentru zilele de astăzi? 
           a)da, realitatea o arată 
           b)nu, nici pe departe 
           c)oarecum, dar prea puţin 
 
 
                                                                       



 128 

CHESTIONAR NR.118 
 
1.Ce este nădejdea? 
           a)o taină 
           b)dar dumnezeiesc prin care omul asteaptă îndeplinirea 
făgăduinţelor făcute de către Dumnezeu 
           c)încrederea prea mare în Dumnzeu 
2.Este oare nădejdea nedespărţită de credinţă? 
           a)nu 
           b)da 
           c)oarecum 
3.În ce se cuprinde nădejdea creştină? 
           a)în rugăciune 
           b)în cele nouă fericiri 
           c)în cărţile de slujbă 
4.Ce este rugăciunea? 
           a)înălţarea sufletului către Dumnezeu 
           b)convorbirea sufletească cu Dumnezeu 
           c)o uşurare sufletească 
5.De câte feluri poate fi rugăciunea? 
           a)de laudă 
           b)de cerere 
           c)de mulţumire 
6.De ce trebuie să ne rugăm? 
           a)pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu 
           b)pentru a ne face mai evlavioşi 
           c)pentru a ne întări în credinţă 
7.Rugăciunea ne ajută să dobândim harul necesar pentru mântuire? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
8.Cum trebuie să ne rugăm? 
           a)cu umilinţă 
           b)cu încredere 
           c)stăruitor 
9.Unde trebuie să ne rugăm? 
           a)în casă 
           b)în Biserică 
           c)în orice loc ne-am afla 
10.Poate rugăciunea obştească, făcută în Biserică să sporească pietatea 
inimii? 
           a)da 
           b)nu 
           c)niciodată   
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CHESTIONAR NR.119 
 
1.Cine ne-a arătat nouă pentru întâia oară cum să ne rugăm? 
           a)Apostolii 
           b)cei 72 de ucenici 
           c)Mântuitorul Hristos 
2.Care este cea mai potrivită rugăciune pentru Dumnezeu Tatăl? 
           a)“Ceea ce eşti mai cinstită…” 
           b)“Tatăl Nostru” 
           c)cea închinată Fecioarei Maria 
3.Câte cereri are “Tatăl Nostru”? 
           a)8 cereri 
           b)6 cereri 
           c)7 cereri 
4.Pe ce munte i-a învăţat Mântuitorul pe Sf. Apostoli “Tatăl Nostru”? 
           a)pe Tabor 
           b)pe Muntele Fericirilor 
           c)pe Sinai 
5.Care este chemarea din rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a)“Tatăl nostru care eşti în ceruri” 
           b)“Sfinţească-se numele Tău” 
           c)“Vie împăraţia Ta” 
6.De ce-L numin pe Dumnezeu “Tatăl Nostru” ? 
           a)pentru că El a făcut lumea 
           b)pentru că El o ţine 
           c)pentru că El o cârmuieşte 
7.De ce zicem “Care eşti în ceruri”? 
           a)pentru că atunci când ne rugăm, să ne gândim la cer 
           b)pentru a nu-L confunda cu părinţii noştrii de pe pământ 
           c)pentru că El are locuinţa în cer 
8.Este Dumnezeu oare Tată? 
           a)nu 
           b)da, pentru că are un fiu 
           c)nu, ci în sensul metaforic 
9.Mai există un altul la fel ca Dumnezeu? 
           a)nu 
           b)da 
           c)pe pământ există 
10.Este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Adevărat şi Om adevărat? 
           a)nu 
           b)da 
           c)nu, decât Dumnezeu adevărat    
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CHESTIONAR NR.120 
 
1.Care este cererea întâi din rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a)“Tatăl nostru care eşti în ceruri” 
           b)“Sfinţească-se numele Tău” 
           c)“Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi” 
2.Ce cerem noi prin rugăciunea  “Tatăl Nostru”? 
           a)ca Dumnezeu să ne dea harul Său 
           b)să vină la noi 
           c)să ne sfinţească 
3.Cine a zis că “Cine huleşte pe Dumnezeu, săvârşeste păcat fără 
iertare”? 
           a)Fericitul Augustin 
           b)Sf. Efrem Sirul 
           c)Macarie ieromonahul 
4.Care este a doua cerere din rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a)“Vie Împărăţia Ta” 
           b)“Dă-ne-o nouă astăzi” 
           c)“Aşa şi pe pământ” 
5.Ce cerem prin rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a)să devenim fii ai Împărăţiei lui Dumnezeu 
           b)să fim mai buni 
           c)să nu ne despărţim de Dumnezeu 
6.Ce cuvinte i se mai pot atribui Împărăţiei lui Dumnezeu? 
           a)Împărăţia păcii 
           b)Împărăţia dreptăţii 
           c)Împărăţia sfinţeniei 
7.Care este a treia cerere din rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a)“Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ” 
           b)“Sfinţească-se numele Tău” 
           c)“Dă-ne-o nouă astăzi” 
8.Ce cerem lui Dumnezeu prin rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a)să ne dea ajutorul harului Său 
           b)să împlinim pe pământ voia Sa cu ajutorul Său 
           c)să ne sfinţim 
9.Cum împlinim voia lui Dumnezeu? 
           a)urmând poruncile Sale 
           b)ascultând sfatul Său 
           c)păcătuind fără voie 
10.Cine a împlinit voia Tatălui Ceresc mai bine ca oricine? 
           a)Sfinţii Apostoli 
           b)Sfinţii Ucenici 
           c)Mântuitorul 
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CHESTIONAR NR.121 
 
1.Care este a patra cerere din rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a)“Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi” 
           b)“Vie împărăţia Ta” 
           c)“Cele ce eşti în ceruri” 
2.Ce cerem noi prin această cerere? 
           a)ca Dumnezeu să ne dea tot ce este de trebuinţă 
           b)ca împărăţia Sa să rămână vie 
           c)ca El să rămână veşnic în cer 
3.De ce cerem doar pâine, şi nu şi alte lucruri în rugăciunea “Tatăl 
Nostru”? 
           a)cerem şi alte lucruri 
           b)pentru că pâinea este de neapărată trebuinţă 
           c)pentru că, dacă I-am cere şi altceva, nu ne-ar da 
4.Ce trebuie căutată mai întâi: împărăţia cerească sau pământească? 
           a)cea pământească  
           b)cea cerească 
           c)amândouă 
5.Oare numai astăzi trebuie să-I cerem? 
           a)nu, ci în fiecare zi 
           b)da 
           c)nu 
6.Care este a cincea cerere din rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a)“Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor 
noştri” 
           b)“Dă-ne-o nouă astăzi” 
           c)“Facă-se voia Ta” 
7.Ce cerem prin aceasta? 
           a)să se facă voia Sa 
           b)să ne ierte greşelile 
           c)să iertăm şi noi altora greşelile 
8.Dacă noi iertăm greşelile semenilor, Dumnezeu ni le iartă pe ale 
noastre? 
           a)da, fiindcă El este iertător 
           b)câteodată 
           c)nu 
9.A existat om fără greşeală? 
           a)da, Adam 
           b)da, Moise 
           c)da, Iisus 
10.Mai există şi astăzi om fără greşeală? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu putem şti  
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CHESTIONAR NR.122 
 
1.Care este a şasea cerere din rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a)“Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi” 
           b)“Iartă-ne nouă greşelile” 
           c)“Şi nu ne duce pe noi în ispită” 
2.Ce cerem noi prin aceasta? 
           a)să ne ferească de ispite 
           b)să ne dea harul Său 
           c)să putem face faţă la ispite, dacă Dumnezeu ne îngăduie 
3.Ispitele vin numai de la Dumnezeu? 
           a)da 
           b)nu, şi de la Diavol 
           c)nu, şi de la Îngeri 
4.Când vin ispitele de la Dumnezeu? 
           a)când vrea să ne întărească în credinţă 
           b)când vrea să-l amăgească pe om 
           c)când omul greşeşte 
5.Se cunosc ispite date omului de Dumnezeu? 
           a)da 
           b)nu 
           c)până acum nu 
6.Pe cine a ispitit Dumnezeu pentru a se întări în credinţă? 
           a)pe Adam 
           b)pe Noe 
           c)pe Iov 
7.De ce îngăduie Dumnezeu ispitele? 
           a)pentru a ne pune la încercare credinţa 
           b)pentru ca meritul nostru să fie mai mare dacă le învingem 
           c)nu le îngăduie 
8.Ispita în sine este păcat? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
9.Ispita în sine este prilej de păcat pentru cei slabi în credinţă? 
           a)da 
           b)nu 
           c)da, şi pentru cei tari în credinţă 
10.Cum scăpăm de ispită? 
           a)prin rugăciune 
           b)prin post 
           c)prin priveghere 
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CHESTIONAR NR.123 
 
1.Care este a şaptea cerere din rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a) “Ci ne izbăveşte de cel viclean” 
           b)“Sfinţească-se numele Tău” 
           c)“Nu ne duce pe noi în ispită” 
2.Ce cerem noi prin aceasta? 
           a)să ne scape de tot ceea ce este rău 
           b)să ne ducă pe drumul cel bun 
           c)să nu ne ispitească 
3.Cine este “cel rău”, referitor la această cerere? 
           a)omul 
           b)diavolul 
           c)toate fiinţele 
4.Care este încheierea din rugăciunea “Tatăl Nostru”? 
           a)“Şi nu ne duce pe noi în ispită” 
           b)“Ci ne izbăveşte de cel viclean” 
           c)“Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui, a Fiului şi a 
Sf. Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin” 
5.Ce ne exprimăm prin ea? 
           a)încrederea în Dumnezeu 
           b)că El are putere nemărginită 
           c)că slava Tatălui este egală cu a Fiului şi a Sf. Duh 
6.Îşi manifestă puterea Dumnezeu în scop rău? 
           a)da 
           b)nu 
           c)decât cu oamenii 
7.Cine deţine puterea în cer şi pe pământ? 
           a)oamenii 
           b)Dumnezeu 
           c)cei cu funcţii înalte 
8.Dă Dumnezeu voie Diavolului să ne ispitească? 
           a)nu 
           b)da 
           c)nu, ci doar El ispiteşte 
9.Câte Liturghii există în Biserica Ortodoxă? 
           a)3 Liturghii 
           b)2 Liturghii 
           c)o Liturghie 
10.Care sunt aceste Liturghii? 
           a)Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
           b)Liturghia Sf. Vasile cel Mare 
           c)Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite 
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CHESTIONAR NR.124 
 
1.Ce este postul? 
           a)înfrânare de la mâncare şi băutură 
           b)înfrânare de la lucrurile lumeşti 
           c)înfrânare de la dorinţele pătimaşe 
2.Avem exemple grăitoare în acest sens? 
           a)da, exemplul îngerilor 
           b)nu 
           c)da, exemplul Mântuitorului 
3.De câte feluri este postul? 
           a)de 3 feluri 
           b)de 2 feluri 
           c)de 4 feluri 
4.Care sunt acestea? 
           a)trupesc 
           b)sufletesc 
           c)netrupesc 
5.Ce înseamnă a ţine “post desăvârşit”? 
           a)să nu mâncăm cel puţin o zi 
           b)să nu bem cel puţin o zi 
           c)să nu mâncăm şi să nu bem cel puţin o zi 
6.Ce înseamnă a ţine post parţial? 
           a)să ne reţinem de la mâncare 
           b)să ne reţinem de la mâncărurile de dulce 
           c)să ne reţinem de la unele mâncăruri 
7.Ce înseamnă postul comun? 
           a)înfrânare de la mâncare 
           b)înfrânare de la mâncărurile de dulce 
           c)înfrânare de la băutură 
8.Ce înseamnă postul uşor? 
           a)postul ţinut spre uşurarea sufletului 
           b)postul ţinut spre uşurarea trupului 
           c)când se fac dezlegările la vin, peşte şi untdelemn 
9.Care sunt zilele săptămânii rânduite pentru a ţine post? 
           a)marţea şi vinerea 
           b)lunea şi miercurea 
           c)miercurea şi vinerea 
10.Este postul oare trebuitor vieţii noastre? 
           a)da 
           b)nu 
           c)numai la tinereţe    
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CHESTIONAR NR.125 
 
1.Ce înseamnă cuvântul mântuire? 
           a)trăire liberă 
           b)eliberarea din robia păcatului şi a morţii 
           c)trăirea după preceptele evanghelice 
2.De câte feluri este mântuirea? 
           a)de 2 feluri 
           b)de 1 fel 
           c)de 3 feluri 
3.Care sunt cele două feluri ale mântuirii? 
           a)subiectivă 
           b)obiectivă 
           c)armonioasă 
4.Greşind omul în Rai, ce şi-a agonisit el? 
           a)pedeapsă 
           b)stricăciune 
           c)moarte 
5.Ce a pierdut omul prin păcat? 
           a)sfinţenia 
           b)curăţenia 
           c)frumuseţea 
6.Oare este Dumnezeu bun cu oamenii?     
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
7.Care sunt condiţiile mântuirii? 
           a)harul 
           b)credinţa 
           c)faptele bune 
8.Harul este gratuit? 
           a)da 
           b)nu 
           c)pentru unii da, pentru alţii nu 
9.Ce asteaptă Dumnezeu de la credincioşi? 
           a)harul lor 
           b)credinţa lor 
           c)faptele bune ale lor 
10.Se poate mântui omul prin credinţă, fără fapte? 
           a)nu 
           b)da 
           c)doar prin har    
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CHESTIONAR NR.126 
 
1.Există o lege morală? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu este cunoscută 
2.Care sunt virtuţile morale? 
           a)înţelepciunea 
           b)dreptatea 
           c)cumpătarea şi bărbăţia 
3.Care sunt sfaturile evanghelice? 
           a)sărăcia de bunăvoie 
           b)fecioria şi ascultarea 
           c)postul de bunăvoie 
4.Are creştinul datorii faţă de Biserică? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
5.Care sunt aceste datorii? 
           a)să arate dragoste curată 
           b)să creadă toate adevărurile de credinţă 
           c)nu le cunoaştem 
6.Are creştinul datorii faţă de părinţi sau faţă de aproapele? 
           a)da 
           b)numai faţă de părinţi 
           c)numai faţă de aproapele său 
7.Care este numărul fericirilor? 
           a)6 fericiri 
           b)8 fericiri 
           c)9 fericiri 
8.Sunt fericirile căi de urmat spre fericirea veşnică? 
           a)da 
           b)nu  
           c)uneori 
9.Ce sunt sfaturile evanghelice? 
           a)îndemnuri pe care ni le-a dat Hristos 
           b)îndemnuri demne de urmat 
           c)îndemnuri date de Sf. Apostoli 
10.Cine trebuie să păzească sfaturile evanghelice? 
           a)călugării 
           b)călugăriţele 
           c)cei ce au facut făgăduinţă în faţa lui Dumnezeu 
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CHESTIONAR NR.127 
 
1.Ce este păcatul? 
           a)călcarea voiei lui Dumnezeu 
           b)neîndeplinirea poruncilor dumnezeieşti 
           c)o poruncă 
2.Cum poate fi săvârşit păcatul? 
           a)cu fapta 
           b)cu cuvântul 
           c)cu gândul 
3.De câte feluri este păcatul? 
           a)de 2 feluri: originar şi actual 
           b)de un fel: păcatul strămoşesc 
           c)de 3 feluri: personal, originar şi actual 
4.Cum ne curăţăm de păcatul strămoşesc? 
           a)prin ungerea cu Sfântul Mir 
           b)prin Botez 
           c)prin Mărturisire 
5.Dar de păcatul actual? 
           a)prin Taina Pocăinţei 
           b)prin Botez 
           c)prin punerea mâinilor 
6.De câte feluri sunt păcatele actuale? 
           a)de 3 feluri (de moarte, uşoare şi grele) 
           b)de 2 feluri (de moarte şi uşoare) 
           c)de 1 fel (grele) 
7.Ce înseamnă păcat de moarte? 
           a)păcat din cauza căruia se va muri 
           b)călcarea cu ştiinţă din legea lui Dumnezeu  
           c)păcat săvârşit cu gândul 
8.De ce i se spune “de moarte” ? 
           a)pentru că după săvârşire, păcatul va muri în om 
           b)pentru că după săvârşire omul va muri 
           c)pentru că i se răpeşte sufletului harul dumnezeiesc 
9.De câte feluri sunt păcatele de moarte? 
           a)de 2 feluri (capitale şi grele) 
           b)de 3 feluri (capitale, strigătoare la cer şi împotriva Duhului) 
           c)de 4 feluri (capitale, grele, strigătoare la cer şi de moarte) 
10.Păcatele capitale pot naşte alte păcate? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu, pentru că nu se face decât un singur păcat    
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CHESTIONAR NR.128 
 
1.Care este coroana tuturor virtuţiilor creştine? 
           a)dragostea 
           b)iubirea 
           c)nădejdea 
2.Ce este dragostea? 
           a)dar dumnezeiesc care ne îndeamnă la iubire 
           b)frumuseţe spirituală 
           c)trezire sufletească 
3.Ne dă iubirea de Dumnezeu puterea să biruim păcatul? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
4.Este dragostea veşnică precum Insuşi Dumnezeu? 
           a)da, este veşnică 
           b)nu este veşnică 
           c)durează din veşnicie, dar se va sfârşi 
5.Pe cine trebuie să iubim în această viaţă? 
           a)pe Dumnezeu 
           b)pe aproapele nostru 
           c)pe noi înşine 
6.De ce trebuie să iubim pe Dumnezeu mai presus de toate? 
           a)pentru că El ne-a făcut 
           b)pentru că El ne dă tot ce avem nevoie 
           c)pentru că El este un Părinte iubitor 
7.În ce chip îşi arată omul iubirea faţă de Creator? 
           a)îndeplinindu-I poruncile 
           b)păcătuind mai rar 
           c)mergând pe calea virtuţilor 
8.Există Dumnezeu sau este doar o închipuire? 
           a)da 
           b)nu 
           c)e o închipuire 
9.Oamenii pot tinde spre desăvârşire? 
           a)da, dacă trăim potrivit voii lui Dumnezeu 
           b)nu, desăvârşirea e în cer 
           c)nu putem tinde 
10.Oare Dumnezeu este contra relelor din lume? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu, ci păcatul 
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CHESTIONAR NR.129 
 
1.Ce este mândria? 
           a)dispreţ faţă de aproapele nostru 
           b)preţuirea de sine peste măsură 
           c)nu este păcat 
2.Din mândrie izvorăsc alte păcate? 
           a)da 
           b)nu 
           c)da, dar fără importanţă 
3.Ce este iubirea de argint? 
           a)iubirea bunurilor părinteşti 
           b)iubirea bunurilor cereşti 
           c)iubirea creştină 
4.Ce înseamnă invidia? 
           a)părerea de rău pentru binele altora 
           b)părerea de bine pentru binele altora 
           c)părerea bună despre Dumnezeu 
5.Ce înseamnă lăcomia? 
           a)a fi lacom după bunuri spiritule 
           b)a fi lacom după bunuri materile 
           c)îmbuibarea cu mîncare şi băutură 
6.Ce este mânia? 
           a)ura puternică 
           b)supărare cu uşurinţă 
           c)un păcat 
7.Ce este trândăvia? 
           a)dezgustul pentru muncă 
           b)moleşala trupului 
           c)starea de lene 
8.Este păcat neînvăţarea din răutate a celor neştiutori despre cele ale 
credinţei? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu, pentru că ei sunt neştiutori 
9.Oare putem fi siguri că Dumnezeu veghează asupra noastră? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu putem fi siguri 
10.Este mândria un păcat de care se scapă cu greu? 
           a)da 
           b)nu 
           c)pentru unii da, pentru unii nu    
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CHESTIONAR NR.130 
 
1.Ce este virtutea? 
           a)stăruinţa de a săvârşi fapte bune 
           b)un păcat 
           c)o stare de moleşală 
2.De câte feluri sunt virtuţiile? 
           a)de 2 feluri (teologice şi morale) 
           b)de 1 fel (personale) 
           c)de 3 feluri (personale, morale şi teologice) 
3.Care sunt roadele virtuţii? 
           a)omul este plăcut lui Dumnezeu 
           b)omul este mulţumit în viaţa pământească 
           c)omul este fericit în viaţa viitoare 
4.Există o cale mai scurtă pentru a ajunge la desăvârşirea creştină? 
           a)nu 
           b)da, sfaturile evanghelice 
           c)da, Calea Lactee 
5.Este de ajuns să ne ferim de păcat? 
           a)nu e de ajuns 
           b)trebuie să ne însuşim virtutea 
           c)da 
6.Ne putem face vinovaţi de păcatele altora? 
           a)da 
           b)nu 
           c)depinde de împrejurări 
7.Când ne putem face vinovaţi de păcatele altora? 
           a)dacă îndemnăm la păcat 
           b)dacă silim la păcat 
           c)dacă lăudăm păcatul 
8.Ce sunt păcatele strigătoare la cer? 
           a)păcate grele 
           b)păcate foarte grele 
           c)păcate uşoare 
9.De ce se numesc păcate strigătoare la cer? 
           a)pentru că ele cer răzbunare de la Dumnezeu chiar în această viaţă 
           b)pentru că ele strigă la cer 
           c)pentru că nu sunt păcate aşa grele 
10.De ce se numesc păcate împotriva Duhului Sfânt? 
           a)pentru că omul respinge harul Duhului Sfânt 
           b)pentru că sunt păcate grele 
           c)pentru că sunt îndreptate împotriva lui Dumnezeu 
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CHESTIONAR NR.131 
 
1.Care sunt normele dumnezeieşti cele mai însemnate? 
           a)sfaturile evanghelice 
           b)cele 10 porunci sau Decalogul 
           c)cele 9 fericiri 
2.Unde au fost date cele 10 porunci sau Decalogul? 
           a)în Valea Posefat 
           b)pe muntele Moria 
           c)pe muntele Sinai 
3.Cum se mai numesc cele 10 porunci? 
           a)porunci practice 
           b)Decalogul 
           c)porunci ale Noului Testament 
4.În câte părţi se împart cele 10 porunci? 
           a)în 2 părţi 
           b)în 3 părţi 
           c)în 4 părţi 
5.Care sunt cele 2 părţi din Decalog? 
           a)datorii către Dumnezeu şi către aproapele 
           b)datorii către Fiul şi Duhul Sfânt 
           c)datorii către patrie şi familie 
6.Pe ce au fost scrise cele 10 porunci? 
           a)pe table de lemn 
           b)pe table de sticlă 
           c)pe table de piatră 
7.Cum se numesc tablele pe care au fost scrise? 
           a)tablele Legii 
           b)tablele virtuţiilor 
           c)tablele poporului Iudeu 
8.Cine a dat aceste porunci? 
           a)Moise 
           b)Dumnezeu 
           c)poporul evreu 
9.Cu ce scop au fost date poruncile? 
           a)cu scop practic 
           b)cu scop de ascultare 
           c)cu scop de a ajuta poporul evreu 
10.Cine a fost cel ce a scris cele 10 porunci? 
           a)Proorocul Ilie 
           b)Hristos 
           c)Moise 
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CHESTIONAR NR.132 
 
1.Care este cea dintâi poruncă a Decalogului? 
           a)“Să nu ucizi” 
           b)“Să nu furi” 
           c)“Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău, să nu ai alţi Dumnezei în afară 
de Mine” 
2.Ce ne spune această poruncă? 
           a)că El este singurul căruia I se cuvine cinstea şi slava 
           b)că pe El trebuie să-L iubim 
           c)că pe El trebuie să-L cinstim 
3.În câte feluri trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu? 
           a)în 2 feluri (lăuntric şi văzut) 
           b)în 3 feluri (lăuntric, văzut şi nevăzut) 
           c)în 4 feluri (lăuntric, văzut, nevăzut şi apocaliptic) 
4.Cine păcătuieşte împotriva credinţei lui Dumnezeu? 
           a)ateii 
           b)păgânii 
           c)idolatrii şi ereticii 
5.Cine păcătuieşte împotriva nădejdii lui Dumnezeu? 
           a)cel ce pierde orice nădejde 
           b)cel ce are nădejde 
           c)cel ce se conduce de nădejdea greşită 
6.Cine păcătuieşte împotriva dragostei către Dumnezeu?     
           a)cei care fac voia Lui 
           b)cei ce-l urăsc pe Diavol 
           c)cei ce-l hulesc pe Diavol 
7.Se cade a ne închina îngerilor şi sfinţilor? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
8.Dar să ne închinăm lui Dumnezeu? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu mereu 
9.Dar Maicii Domnului? 
           a)nu 
           b)da 
           c)nu peste măsură 
10.Ne putem închina la idoli? 
           a)nu 
           b)da 
           c)doar la unii    
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CHESTIONAR NR.133 
 
1.Care este a II-a poruncă din Decalog? 
           a)“Să nu furi de la aproapele tău” 
           b)“Să nu fii desfrânat” 
           c)“Să nu-ţi faci chip cioplit, nici asemănarea vreunui lucru ce este în 
cer sus şi pe pământ jos” 
2.Ce ne învaţă aceasta poruncă a Decalogului? 
           a)să nu ne închinăm la idoli 
           b)să nu ne închinăm la Dumnezei idolatri 
           c)să ne închinăm Dumnezeului adevărat 
3.Ce înseamnă cuvântul “idol”? 
           a)chip făcut de mâna omenească 
           b)chip nefăcut de mâna omenească 
           c)chip bineplăcut lui Dumnezeu 
4.Sunt în lume neamuri care se închină la idoli? 
           a)nu există 
           b)sunt (în nordul Asiei şi Africa) 
           c)nu se cunosc 
5.Sunt icoanele chipuri cioplite? 
           a)da, pentru că lemnul este cioplit de daltă 
           b)da, la protestanţi 
           c)nu, ele sunt adevăruri clare de credinţă 
6.Ce sunt sfintele icoane?     
           a)idoli de care trebuie să ne temem 
           b)simple desene 
           c)exemple concludente şi podoabe potrivite pentru Biserică 
7.Oare cinstirea icoanelor nu este oprită de această poruncă? 
           a)ba da, este 
           b)nu este, noi ne închinăm chipului înfăţişat de ele 
           c)noi ne închinăm lemnului şi vopselelor din care sunt făcute 
8.Care este “numele lui Dumnezeu”? 
           a)“El este cel ce este” 
           b)”Începutul şi Sfârşitul” 
           c)“Alfa şi Omega” 
9.Putem necinsti numele lui Dumnezeu? 
           a)uneori, depinde de situaţie 
           b)da 
           c)nu, niciodată, este păcat greu 
10.Se pot asemăna oamenii cu făpturile cereşti? 
           a)nu 
           b)da 
           c)uneori         
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CHESTIONAR NR.134 
 
1.Care este porunca a III-a din Decalog? 
           a)“Cinsteşte pe mama şi pe tatăl tău” 
           b)“Să nu iei numele Domnului Dumnezeului Tău în deşert” 
           c)“Sa nu mărturiseşti strâmb” 
2.Ce ne învaţă porunca a II-a din Decalog? 
           a)să cinstitim părinţii 
           b)să nu furăm 
           c)să nu mărturisim strâmb 
3.Când se ia numele Domnului în deşert? 
           a)când se ia în bătaie de joc 
           b)când se jură fals 
           c)când se încalcă o făgăduinţă 
4.Jurământul este oprit cu desăvârşire? 
           a)da 
           b)nu 
           c)depinde de situaţie 
5.Când nu este oprit jurământul? 
           a)când cel ce se jură spune adevărul 
           b)când este făcut din inimă 
           c)când cel ce jură nu spune adevărul  
6.Avem bărbaţi aleşi care s-au jurat?     
           a) da 
           b) nu 
           c) pe Adam 
7.Care sunt aceşti bărbaţi? 
           a) Mântuitorul 
           b) Sf. Apostoli 
           c) arhiereii 
8.De ce jurământ trebuie să fugim? 
           a) de cel mincinos 
           b) de cel făcut în grabă 
           c) de cel făcut cu făţărnicie 
9.Putem să-L hulim pe Dumnezeu, după care să ne întoarcem la El? 
           a) da, dacă El vrea 
           b) nu, căci este un mare păcat 
           c) da, căci este obligat să ne ierte 
10.Cum ne putem întoarce la Dumnezeu după ce am greşit? 
           a) să ne rugăm să ne ierte 
           b) să nu-L mai hulim în continuare 
           c) fără probleme, prin simpla întoarcere de situaţie 
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CHESTIONAR NR.135 
 
1.Care este a IV-a porunca din Decalog? 
           a)“Adu-ţi aminte de ziua a VII-a ca s-o sfinţeşti. Şase zile lucrează 
şi sfârşeşte lucrul, iar în ziua a VII-a să nu faci nici un lucru, nici tu, nici 
fiul tău, nici fiica ta” 
           b)“Sfinţeşte pe tatăl tău şi pe mama ta că să-ţi fie ţie bine” 
           c)“Să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici bunurile lui şi nimic 
altceva” 
2.Ce ne învaţă această poruncă? 
           a)să sărbătorim ziua a VII-a a săptâmânii 
           b)să sărbătorim duminica 
           c)să sărbătorim ziua întâi a săptămânii 
3.Care este cea dintâi zi a săptămânii? 
           a)Sâmbăta 
           b)Duminica 
           c)Lunea 
4.A fost Sâmbăta zi de odihnă în vechime? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu, ci Duminica 
5.Mai este şi astăzi ţinută Sâmbăta ca zi de odihnă? 
           a)da, dar nu la ortodocşi 
           b)nu 
           c)da, în vestul Europei 
6.Care este ziua de sărbătoare pentru ortodocşi, zi în care Hristos a 
înviat?     
           a)Duminica 
           b)Sâmbăta 
           c)Vinerea 
7.Înlocuind Sâmbăta (din vechime) cu Duminica, facem un păcat? 
           a)nu 
           b)da 
           c)nu putem ştii sigur 
8.De ce nu facem păcat? 
           a)pentru că nu este păcat serbarea unei zile de odihnă 
           b)pentru că Însuşi Dumnezeu a zis : “O altă zi vă voi da vouă” 
           c)da, facem păcat mare 
9.Cum trebuie să ţinem zilele de sărbătoare? 
           a)nu trebuie să muncim 
           b)trebuie să ne odihnim trupul 
           c)trebuie să ne îngrijim şi de suflet 
10.Trebuie să mergem la Biserică în zi de sărbătoare? 
           a)nu, ci să ne odihnim 
           b)da, la Biserica cea Adevărată 
           c)da, la Biserica Cerească 
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CHESTIONAR NR.136 
 
1.Care este a V-a poruncă a Decalogului? 
           a)“Să nu furi” 
           b)“Să nu te mândreşti cu avuţia ta” 
           c)“Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta ca să-ţi fie ţie bine” 
2.Ce cuprinde această poruncă? 
           a)datoria de a cinsti pe părinţi 
           b)datoria de a iubi pe părinţi 
           c)datoria de a nu fura 
3.Cum îşi arată copiii iubirea şi respectul faţă de părinţi? 
           a)ascultând cuvântul lor 
           b)ajutându-i la nevoie 
           c)supărându-i 
4.Pe cine trebuie să respectăm ca pe părinţi? 
           a)pe îngeri 
           b)pe preoţi, ca părinţi duhovniceşti 
           c)pe cei mai în vârstă 
5.Au şi părinţii datorii faţă de copii? 
           a)da 
           b)nu 
           c)prea puţine 
6.Care sunt aceste datorii?     
           a)să-i ferească de rău 
           b)să-i înveţe o îndeletnicire 
           c)să-i lase să se conducă după voinţa lor liberă 
7.De ce trebuie să cinsteşti pe tatăl şi pe mama ta? 
           a)pentru ca să te laude prietenii 
           b)pentru că sunt mai aproape de tine 
           c)pentru ca să traieşti mulţi ani pe pământ 
8.Putem cinsti doar pe unul dintre părinţi? 
           a)da, doar pe mama 
           b)nu, pe amândoi 
           c)da, decât pe tatăl 
9.Ce înseamnă a-i cinsti pe părinţi? 
           a)a-i lăuda  
           b)a face un compromis cu ei 
           c)a le îndeplini voia 
10.Poate fi îndeplinită voia părinţilor chiar contra preceptelor morale? 
           a)da, dacă tu vrei 
           b)nu, niciodată 
           c)da, dacă ei vor 
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CHESTIONAR NR.137 
 
1.Care este a şasea poruncă a Decalogului? 
           a)“Să nu furi” 
           b)“Să nu juri strâmb” 
           c)“Să nu ucizi” 
2.Ce opreşte această poruncă? 
           a)uciderea 
           b)sinuciderea 
           c)ridicarea vieţii aproapelui 
3.Cine are dreptul de a lua viaţa omului? 
           a)omul 
           b)cel ce i-a dat-o 
           c)nimeni 
4.Este un singur fel de ucidere? 
           a)2 feluri 
           b)3 feluri 
           c)4 feluri 
5.Care sunt cele două feluri de ucidere? 
           a)uciderea de animale şi de oameni 
           b)uciderea de prunci şi de oameni 
           c)uciderea trupească şi sufletească 
6.Ce înseamnă uciderea trupească? 
           a)ridicarea vieţii trupeşti a cuiva 
           b)ridicarea vieţii sufleteşti a cuiva 
           c)ridicarea la cer a omului 
7.Ce înseamnă uciderea sufletească? 
           a)sminteală 
           b)scandalizarea prin vorbe necuviincioase 
           c)sufletul moare la fel ca trupul 
8.Este păcat mare uciderea? 
           a)mare păcat 
           b)nu 
           c)cel mai mare păcat 
9.I se mai poate înapoia viaţa de către Dumnezeu celui omorât? 
           a)nu 
           b)numai la păcătoşi 
           c)uneori 
10.După moarte, sufletul coboară pe pământ la fel ca şi trupul? 
           a)da 
           b)uneori 
           c)el se ridică la cer 
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CHESTIONAR NR.138 
 
1.Care este a şaptea poruncă a Decalogului? 
           a)“Să nu ucizi” 
           b)“Să nu bei” 
           c)“Să nu fii desfrânat” 
2.De la ce ne opreşte porunca a şaptea? 
           a)de la orice cuvinte necuviincioase 
           b)de la orice fapte necuviincioase 
           c)de la patima beţiei 
3.Cum ne putem feri de păcatul desfrânării? 
           a)fugind de gândurile necurate 
           b)fugind de poftele necurate 
           c)fugind de adunările oamenilor răi 
4.Este mare păcat desfrânarea? 
           a)uneori 
           b)nu 
           c)da, este păcat mare 
5.De ce este un păcat mare? 
           a)pentru că răpeşte omului nevinovăţia 
           b)pentru că otrăveşte sufletul omului 
           c)pentru că îi strică sănătatea 
6.Cum au sfârşit oamenii care s-au dedat la desfrânare? 
           a)trist 
           b)înainte de vreme 
           c)au murit ca martirii 
7.Cine se aruncă în braţele defrânării îşi sinucide trupul sau sufletul? 
           a)trupul 
           b)sufletul 
           c)pe amândouă 
8.Oare cei desfrânaţi vor pieri înainte de vreme? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu se ştie 
9.Avem în Sfânta Scriptură exemple de oameni desfrânaţi? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar unul 
10.Dar în viaţa de astăzi, sunt exemple de desfrânaţi? 
           a)da 
           b)nu 
           c)câteva    
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CHESTIONAR NR.139 
 
1.Care este a opta poruncă a Decalogului? 
           a)“Să nu ucizi” 
           b)“Să nu furi” 
           c)“Să nu preacurveşti” 
2.Ce opreşte această poruncă? 
           a)furtul 
           b)uciderea 
           c)preacurvia 
3.Ce înseamnă “a fura”? 
           a)a lua ceva cu ştirea altuia 
           b)însuşirea pe nedrept a unui lucru 
           c)luarea unui lucru, fără ştirea cuiva 
4.Sunt mai multe feluri de furt? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar un singur fel 
5.Care sunt acestea? 
           a)luarea pe ascuns a lucrului altuia 
           b)luarea prin mijloace viclene 
           c)luarea prin falsificarea de acte 
6.Ce mai constituie furtul? 
           a)oprirea plăţii lucrătorilor 
           b)neîntoarcerea lucrului luat cu împrumut 
           c)neîmplinirea sarcinilor impuse de lege 
7.Ce învăţătură tragem din această poruncă? 
           a)omul trebuie să strângă pe căi cinstite 
           b)să dea fiecăruia ceea ce datorează 
           c)să respecte avutul altuia 
8.Cei ce fură sunt pedepsiţi sau nu? 
           a)sunt pedepsiţi, uneori chiar de către oameni 
           b)nu 
           c)sunt pedepsiţi în mod sigur de Dumnezeu 
9.Dumnezeu îi pedepseşte în această viaţă sau în cea viitoare? 
           a)uneori în această viaţă 
           b)alteori în viaţa viitoare 
           c)şi în această viaţă şi în cea viitoare 
10.Pedeapsa este spre îndreptare sau spre rătăcire? 
           a)spre rătăcire 
           b)spre îndreptare 
           c)şi spre una şi spre cealaltă 
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CHESTIONAR NR.140 
 
1.Care este a noua poruncă a Decalogului? 
           a)“Să nu pofteşti la femeia aproapelui” 
           b)“Să nu ucizi” 
           c)“Să nu mărturiseşti mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău” 
2.De la ce ne opreşte această poruncă? 
           a)să nu mărturisim mincinos 
           b)de la clevetire 
           c)de la ucidere 
3.Ce se porunceşte în a noua poruncă a Decalogului? 
           a)să spunem adevărul 
           b)să nu pofteşti la vreo femeie 
           c)să nu ucizi 
4.Sunt împrejurări în care este iertată minciuna? 
           a)da, sunt, spre un scop măreţ 
           b)da, o singură împrejurare 
           c)da, câteva împrejurări 
5.Este nedemnă miciuna de om? 
           a)nu 
           b)da 
           c)oarecum 
6.Este minciuna pedepsită de Dumnezeu? 
           a)da 
           b)nu 
           c)da, dar nu în viaţa aceasta 
7. “A minţi” este tot una cu “a fura”? 
           a)da 
           b)nu 
           c)depinde de sens 
8.Se poate minţi spre un scop nobil? 
           a)da 
           b)nu 
           c)niciodată 
9.Hristos a minţit vreodată? 
           a)o singură dată 
           b)de puţine ori 
           c)nu, niciodată 
10.De ce nu a minţit Hristos? 
           a)pentru că nu putea 
           b)pentru că nu a vrut 
           c)pentru că a fost cu totul fără de păcat 
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CHESTIONAR NR.141 
 
1.Care este ultima poruncă a Decalogului? 
           a)“Să nu mărturiseşti strâmb” 
           b)“Să nu ai alţi dumnezei în afară de Dumnezeul Adevărat” 
           c)“Să nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici casa, nici ţarina lui… 
nici nimic al lui” 
2.Ce se opreşte în această poruncă? 
           a)pofta după bunurile altuia 
           b)mărturia strâmbă 
           c)grija după poftele lumeşti 
3. “A dori” este acelaşi lucru cu “a fura”? 
           a)nu 
           b)da 
           c)doar dacă sunt spuse împreună 
4.Desăvârşirea morală stă în alungarea poftelor rele? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nicidecum 
5.Are omul îndatoriri către sine? 
           a)are 
           b)nu are 
           c)dacă el vrea, poate avea 
6.Se găsesc ele în Decalog? 
           a)da 
           b)nu 
           c)în primele porunci 
7.Care sunt datoriile omului către sufletul său? 
           a)mintea trebuie îmbogăţită cu cuvinte de folos 
           b)conştiinţa trebuie formată spre păcat 
           c)voinţa să fie tare 
8.Care sunt datoriile omului către trup? 
           a)de a-l păstra sănătos 
           b)de a-l spăla zilnic 
           c)de a-l purifica spre scopuri nobile 
9.Cum trebuie privite datoriile către Dumnezeu, către aproapele şi 
către sine însuşi? 
           a)ca urmare a legii morale 
           b)prin “glasul conştiinţei” 
           c)cu neîncredere 
10.Cine a sădit în om legea şi măsura binelui? 
           a)îngerii 
           b)Dumnezeu 
           c)preotul 
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CHESTIONAR NR.142 
 
1.Ce se înţelege prin religie? 
           a)legătura conştientă a omului cu Dumnezeu 
           b)ceva fantastic 
           c)legătura liberă a omului cu Dumnezeu 
2.Ce este dogma? 
           a)o afirmaţie categorică 
           b)un adevăr descoperit de Dumnezeu 
           c)ceva ce se găseşte în manualul de Dogmatică 
3.Ce este părerea teologică? 
           a)părerea particulară a teologilor 
           b)o părere folosită la Facultatea de Teologie 
           c)o afirmaţie a unei învăţături 
4.Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu, din punct de vedere religios? 
           a)nu, pentru că nu Îl vedem 
           b)da, prin lucrările Sale 
           c)nu, pentru că El nu se descoperă 
5.De câte feluri sunt religiile? 
           a)de 2 feluri 
           b)de 1 fel 
           c)de 3 feluri 
6.Care sunt cele două feluri de religii? 
           a)doar religii monoteiste 
           b)doar religii politeiste 
           c)religii monoteiste şi politeiste 
7.Ce înseamnă religie monoteistă? 
           a)credinţa în 2 zei 
           b)credinţa în mai mulţi zei 
           c)credinţa într-un singur Dumnezeu 
8.Dar religia politeistă? 
           a)credinţa într-un singur Dumnezeu 
           b)credinţa în mai mulţi dumnezei 
           c)credinţa în îngeri 
9.Au fost oare filozofi care s-au interpus în probleme religioase? 
           a)da 
           b)nu 
           c)toţi filozofii 
10.Există o legătură între religie şi morală? 
           a)da 
           b)nu 
           c)oarecum    
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CHESTIONAR NR.143 
 
1.Ce înseamnă revelaţie? 
           a)descoperire 
           b)acoperire 
           c)a se face cunoscut 
2.De câte feluri este revelaţia? 
           a)de 2 feluri 
           b)de 3 feluri 
           c)de 4 feluri 
3.Care sunt cele 2 feluri? 
           a)evoluţionistă 
           b)naturală 
           c)supranaturală 
4.Cum Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu din revelaţia naturală? 
           a)prin observarea mersului regulat a ceea ce ne înconjoară 
           b)prin observarea naturii 
           c)prin observarea propiei vieţi interioare 
5.Revelaţia supranaturală, cum poate fi acceptată? 
           a)cu inima curată 
           b)prin credinţă 
           c)prin fapte bune 
6.Cum se mai numeşte revelaţia supranaturală? 
           a)negativă 
           b)pozitivă 
           c)naturală 
7.Cum se manifestă revelaţia supranaturală? 
           a)prin acte de cult 
           b)prin acte greu da înţeles 
           c)prin acte supranaturale 
8.Oare revelaţia este posibilă? 
           a)da 
           b)nu  
           c)uneori 
9.Sunt oamenii în stare să accepte revelaţia supranaturală? 
           a)da, prin luminarea credinţei 
           b)nu, deoarece depăşeşte puterea de cunoaştere 
           c)nu, deoarece contrazice legile fireşti 
10.Dar revelaţia pe cale naturală? 
           a)da, în mod văzut 
           b)nu, decât prin credinţă 
           c)câteodată 
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CHESTIONAR NR.144 
 
1.Ce se înţelege prin lume nevăzută? 
           a)lumea necuvântătoarelor 
           b)lumea spirituală 
           c)lumea îngerilor 
2.Ce înseamnă “înger”? 
           a)trimis 
           b)sol 
           c)om păcătos 
3.Îngerii sunt superiori sau inferiori oamenilor? 
           a)superiori 
           b)inferiori 
           c)cu mult mai mici 
4.Din ce au fost creaţi îngerii? 
           a)din pământ 
           b)din nimic 
           c)din lut 
5.De către cine au fost creaţi îngerii? 
           a)de Iisus 
           b)de Dumnezeu 
           c)de Fecioara Maria 
6. Îngerii sunt fiinţe nemărginite ca Dumnezeu, sau mărginite? 
           a)nemărginite 
           b)mărginite 
           c)încă nu se ştie sigur 
7.Care a fost scopul creării îngerilor? 
           a)preamărirea lui Dumnezeu 
           b)împlinirea voii lui Dumnezeu 
           c)să mijlocească între om şi Dumnezeu 
8.Care este numărul îngerilor? 
           a)500  
           b)1000 
           c)foarte mare 
9.Au păcătuit în faţa lui Dumnezeu îngerii prin mândrie? 
           a)da 
           b)nu 
           c)numai unul 
10.Cum se numesc îngerii care au păcătuit? 
           a)îngerii răi 
           b)îngerii buni 
           c)diavoli 
 
 
 
 
 
                                                                     



 155 

CHESTIONAR NR.145 
 
1.Ce se înţelege prin lumea văzută? 
           a)lumea simţurilor 
           b)lumea îngerească 
           c)lumea materială 
2.Din ce a luat fiinţă lumea văzută? 
           a)din materie 
           b)din pământ 
           c)din nimic 
3.Care sunt cele două lucrări care se împletesc în lume? 
           a)cea a lui Dumnezeu 
           b)cea a omului 
           c)cea a Diavolului 
4.În câte zile a fost creată lumea văzută? 
           a)în 6 zile 
           b)în 7 zile 
           c)în 5 zile 
5.Ce a creat Dumnezeu în ziua a VII-a? 
           a)nimic 
           b)pe om 
           c)animalele 
6.Dar în ziua a IV-a? 
           a)stelele 
           b)soarele 
           c)luna 
7.În ce zi a făcut Dumnezeu omul? 
           a)în a III-a zi 
           b)în a IV-a zi 
           c)în a V-a zi 
8.Ce este o teologumenă? 
           a)o părere teologică personală 
           b)o dogmă 
           c)o teologie apocrifă 
9.Creaţia lumii a fost progresivă sau dintr-o dată? 
           a)dintr-o dată 
           b)progresivă 
           c)nu avem cunoştinţe 
10.Cine este autorul creaţiei? 
           a)Diavolul 
           b)îngerii 
           c)Dumnezeu 
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CHESTIONAR NR.146 
 
1.Care a fost ultima creatură a lui Dumnezeu? 
           a)animalele 
           b)peştii 
           c)omul 
2.Cum l-a făcut Dumnezeu pe om? 
           a)după chipul Său 
           b)după asemănarea Sa 
           c)după chipul şi asemănarea Sa 
3.Din ce a fost făcută Eva? 
           a)din pământ 
           b)din nimic 
           c)din coasta bărbatului 
4.Dar Adam din ce a fost făcut? 
           a)din nimic 
           b)din pământ 
           c)din neant 
5.Cum l-a făcut Dumnezeu pe om? 
           a)doar cu trup material 
           b)doar cu trup spiritual 
           c)cu trup şi suflet 
6.Erau oare primii oameni, înainte de păcat, într-o stare foarte bună? 
           a)nu, ci după păcat 
           b)da, erau 
           c)nu, erau înainte de a păcătui 
7.Cum au păcătuit primii oameni? 
           a)prin mândrie 
           b)mâncând dintr-un pom anume 
           c)au furat 
8.Au păcătuit primii oameni cu ştiinţă sau cu neştiinţă? 
           a)cu ştiinţă 
           b)fără ştiinţă 
           c)din greşeală 
9.În ce constă chipul lui Dumnezeu în om? 
           a)în raţiune 
           b)în voinţă liberă 
           c)în sentiment 
10.Dar asemănarea omului cu Dumnezeu? 
           a)din scopul spre care tinde omul 
           b)din asemănarea cu îngerii 
           c)într-o stare de armonie cu Dumnezeu 
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CHESTIONAR NR.147 
 
1.Adam şi Eva au fost ispitiţi, sau au păcătuit de bună voie? 
           a)ispitiţi de şarpe 
           b)ispitiţi de Diavol, sub chipul şarpelui 
           c)neispitiţi 
2.Adam recunoaşte fapta în faţa lui Dumnezeu? 
           a)da 
           b)parţial 
           c)nu, ci dă vina pe Eva 
3.Care sunt pomii din care au mâncat? 
           a)pomul vieţii şi al duşmăniei 
           b)pomul cunoştinţei, binelui şi păcatului 
           c)pomul vieţii şi pomul cunoaşterii binelui şi răului 
4.Cine se ascundea sub chipul şarpelui? 
           a)chiar şarpele 
           b)Diavolul 
           c)animalele mici şi mari 
5.Omul a fost conştient de căderea în păcat sau nu? 
           a)nu, pentru că şarpele i-a îndemnat 
           b)da, pentru că şarpele îndeamnă, nu constrânge 
           c)nu, pentru că nu şi-a dat seama că va greşi 
6.În ce constă urmările păcatului? 
           a)în nesupunere 
           b)în neascultare 
           c)în neîncredere 
7.A pedepsit Dumnezeu pe cei ce au greşit? 
           a)nu 
           b)da 
           c)doar verbal 
8.Păcatul a distrus libertatea omului? 
           a)nu 
           b)da, puţin 
           c)nu, ci a diminuat-o 
9.Păcatul primordial a distrus chipul omului? 
           a)nu, el a fost umbrit 
           b)nu, el s-a alterat 
           c)nu, nu a fost distrus 
10.Cu privire la trup, ce a adus păcatul? 
           a)neputinţe fizice 
           b)moartea trupului 
           c)nimic 
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CHESTIONAR NR.148 
 
1.Ce este Biserica? 
           a)un rezultat al lucrării răscumpăratoare al lui Hristos 
           b)comuniune a oamenilor cu Dumnezeu 
           c)locul de cinstire al sfinţilor 
2.Este Biserica trupul lui Hristos? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu, Hristos a avut alt trup 
3.Lucrează Duhul Sfânt în Biserică şi prin Biserică? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
4.Când a fost întemeiată Biserica? 
           a)în mod văzut la Cincizecime 
           b)în mod nevăzut, prin jertfa de pe cruce 
           c)cu 2000 de ani în urmă 
5.Are Biserica puterea de a continua lucrarea Mântuitorului? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar pentru cine îşi deschide inima la învăţătura Lui 
6.Exista o biserică văzută şi una nevăzută? 
           a)da 
           b)doar în cer 
           c)nu 
7.Cum se mai numeşte Biserica nevăzută şi cea văzută? 
           a)Biserica luptătoare 
           b)Biserica triumfătoare 
           c)Biserica strămoşilor 
8.Este Biserica sfântă? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar pentru credincioşii ortodocşi 
9.De ce e sfântă Biserica? 
           a)pentru că sfânt este Capul ei 
           b)pentru că Hristos a sfinţit-o prin jertfa Sa 
           c)pentru că El o sfinţeşte mereu prin Duhul Sfânt 
10.Care sunt membrii Bisericii? 
           a)clerul 
           b)credincioşii 
           c)necredincioşii 
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CHESTIONAR NR.149 
 
1.Care a fost ziua de odihnă la evrei? 
           a)Sabatul 
           b)Duminica 
           c)Sâmbăta 
2.Dar la creştini, care este ziua de odihnă? 
           a)Duminica 
           b)Sâmbăta 
           c)Ziua Sf. Ioan Botezătorul 
3.S-a odihnit Dumnezeu în a VII-a zi pentru că era obosit? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu se ştie sigur 
4.Ce înseamnă cuvântul “Sabat”? 
           a)zi de odihnă 
           b)zi consacrată lui Dumnezeu  
           c)sâmbătă spre duminică 
5.Se vorbeşte în Sfânta Scriptură despre cinstirea Sabatului? 
           a)da 
           b)da, în Decalog 
           c)nu 
6.De ce se serbează acum Duminica în locul Sâmbetei? 
           a)pentru că aceasta este ziua Învierii Domnului 
           b)pentru că în această zi S-a pogorât Duhul Sfânt 
           c)pentru că este ziua bucuriei spirituale 
7.Cine ne spune că Duminica a fost serbată de creştini de la început în 
locul sâmbetei? 
           a)Epistola lui Varnava 
           b)Iustin Martirul 
           c)mărturiile istorice 
8.Cum a fost numită în vechime Duminica? 
           a)prima zi a săptămânii 
           b)prima zi a lunii 
           c)zi oarecare 
9.Dar acum, cum este numită Duminica? 
           a)ziua a VII-a 
           b)ziua a VIII-a 
           c)ziua întâia a lunii 
10.Care este ziua în care Hristos a înviat din morţi? 
           a)Duminica 
           b)Vinerea Patimilor 
           c)Sâmbăta 
 
 
 
 
                                                                   



 160 

CHESTIONAR NR.150 
 
1.Cui i se cuvine cea mai înală cinstire din rândul sfinţilor? 
           a) Sfinţilor Apostoli 
           b) Sfinţilor Ucenici 
           c) Maicii Domnului 
2.Cum se numeşte cinstirea pe care Biserica o dă Maicii Domnului? 
           a)supravenerare 
           b)preacinstire 
           c)cinstire 
3.Maica Domnului s-a născut cu păcatul strămoşesc? 
           a)da 
           b)nu 
           c)este o tăina mare 
4.Afirmă romano-catolicii că Maica Domnului s-a născut fără păcat? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar catolicii 
5.Protestanţii îi acordă cinstire Maicii Domnului? 
           a)nu 
           b)da 
           c)foarte puţin 
6.Se spune în Sfânta Scriptură că Maica Domnului va naşte pe 
Mântuitorul? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu, ci în altă parte 
7.Este Sfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu sau de om? 
           a)de Dumnezeu-Omul 
           b)de Omul-Dumnezeu 
           c)de om 
8.Cum s-a născut Hristos? 
           a)prin puterea lui Dumnezeu 
           b)fără păcat 
           c)în mod suprafiresc 
9.Unde s-a născut Hristos? 
           a)într-un palat 
           b)într-o iesle de oi 
           c)în Betleem 
10.Există unele rugăciuni închinate Maicii Domnului? 
           a)da, există 
           b)nu 
           c)da, în Biserica Catolică 
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CHESTIONAR NR.151 
 
1.Ce sunt sfinţii? 
           a)pilde desăvârşite de viaţă religioasă 
           b)oameni cu o voinţă morală desăvârşită 
           c)oameni cu viaţă păcătoasă 
2.Aceeaşi cinstire i se cuvine şi lui Dumnezeu şi sfinţilor? 
           a)nu 
           b)da 
           c)aproape aceeaşi 
3.Cum se numeşte cinstirea sfinţilor? 
           a)venerare 
           b)cinstire dusă la maxim 
           c)supracinstire 
4.Este Dumnezeu sfânt? 
           a)da 
           b)nu 
           c)numai în contextul Sfintei Treimi 
5.Care este exemplul cel mai concludent de sfânt, încă în viaţă fiind? 
           a)Apostolul Petru 
           b)Apostolul Ioan 
           c)Mântuitorul Hristos 
6.După moartea lor trupească sfinţii se mai roagă pentru cei vii? 
           a)da, după moartea sufletească 
           b)nu 
           c)da, după moartea trupească 
7.Resping protestanţii cultul sfinţilor? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
8.Care Sinod Ecumenic a hotărât cinstirea sfinţilor? 
           a)Sinodul IV Ecumenic 
           b)Sinodul VII Ecumenic 
           c)Sinodul VI Ecumenic 
9.Mai sunt şi alte exemple de sfinţi în Sfânta Scriptură? 
           a)da, doar unul 
           b)nu mai sunt 
           c)da 
10.Ce este starea de sfinţenie? 
           a)dominaţia spiritului asupra materiei 
           b)starea de necunoaştere 
           c)continua creştere în Hristos 
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CHESTIONAR NR.152 
 
1.Ce este providenţa divină? 
           a)conducerea lumii 
           b)guvernarea lumii 
           c)purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de creatură 
2.Care este ţinta finală a lumii? 
           a)o creaţie continuă 
           b)desăvârşirea ei 
           c)naşterea de fii 
3.Dumnezeu conlucrează cu lumea? 
           a)nu, pentru că El nu face parte din ea 
           b)nu, pentru că nu vrea 
           c)da, ajutând-o 
4.Dumnezeu conlucrează la fel şi cu oamenii şi cu animalele? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar când vrea 
5.Oare Dumnezeu este cauza răului din lume? 
           a)da 
           b)nu, ci libertatea omului 
           c)nu putem şti 
6.Dumnezeu distruge libertatea omului? 
           a)dacă ar vrea, ar putea, dar nu o face 
           b)El doar ne indică ţinta vieţii 
           c)El nu ne obligă, nici măcar nu o forţează 
7.Ce este răul? 
           a)lipsa binelui 
           b)un minus de existenţă 
           c)opusul binelui 
8.Dumnezeu poartă de grijă animalelor? 
           a)da 
           b)nu, decât oamenilor 
           c)nu la toate 
9.Ce este deismul? 
           a)opusul ideii de providenţă 
           b)mai mulţi zei sub o singură denumire 
           c)o concepţie filosofico-religioasă 
10.Poate fi acceptată ideea că Dumnezeu îşi lasă creaţia în părăsire? 
           a)da, poate fi acceptată 
           b)da, pentru că ea nu are nevoie de Dumnezeu 
           c)nu, după cum nici părinţii nu-şi părăsesc fii 
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CHESTIONAR NR.153 
 
1.Cum se mai numeşte cartea “Învăţătura celor doisprezece 
Apostoli” ? 
           a)Didahia 
           b)Evanghelia 
           c)Apocalipsa 
2.Câte capitole are textul Didahiei? 
           a)XXV capitole 
           b)XVI capitole 
           c)X capitole 
3.Sfântul Clement Romanul a fost episcopul: 
           a)Cartaginei 
           b)Cezareei 
           c)Romei 
4.Care sunt secolele în care Sf. Clement Romanul a fost episcop de 
Roma? 
           a)secolele I-II 
           b)secolele V-VI 
           c)secolele IV-V 
5.Care dintre operele puse sub numele lui Clement este autentică? 
           a)Pseudoclementinele 
           b)Scrisoarea I către Corinteni 
           c)Scrisoarea II către Corinteni 
6.Lucrarea “Pseudoclementinele” a lui Clement Romanul este:  
           a)un roman apostolic 
           b)o cuvântare către tineri 
           c)un îndemn pentru fecioare 
7.Care este numărul scrisorilor ce vorbesc despre Sfântul Ignatie al 
Antiohiei? 
           a)5  
           b)8  
           c)7 
8.Din ce limbă este derivat numele Ignatie? 
           a)din latină 
           b)din greacă 
           c)din ebraică 
9.Sfântul Ignatie a fost: 
           a)primul episcop al Romei 
           b)al treilea episcop al Romei 
           c)al cincilea episcop al Romei 
10.Câţi soldaţi l-au escortat pe Sfântul Ignatie de la Antiohia la Roma? 
           a)10 soldaţi 
           b)5 soldaţi 
           c)8 soldaţi      
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CHESTIONAR NR.154 
 
1.Cum îi numea Sfântul Ignatie pe soldaţii care îl escortau? 
           a)tigrii 
           b)leoparzi 
           c)lei 
2.În localitatea Smirna, al cui oaspete a fost Sfântul Ignatie? 
           a) al Sf. Ciprian 
           b) al Sf. Policarp 
           c) al Sf. Vasile 
3.Cum a murit Sf. Ignatie? 
           a)mâncat de fiare 
           b)a ars pe rug 
           c)ucis cu suliţa 
4.În timpul cărui împărat a murit Sf. Ignatie? 
           a)al lui Diocleţian 
           b)al lui Traian 
           c)al lui Nero 
5.Ce a mai rămas din trupul Sf. Ignatie ? 
           a)piciorul stâng 
           b)omoplatul drept 
           c)oasele mari 
6.Când este prăznuit Sf. Ignatie de Biserica Ortodoxă ?     
           a)pe 20 decembrie 
           b)pe 15 februarie 
           c)pe 18 martie 
7.Când este prăznuit Sf. Ignatie de Biserica Romano-Catolică ? 
           a)pe 1 iulie 
           b)pe 30 septembrie 
           c)pe 1 februarie 
8.În ce an s-a născut Sf. Policarp? 
           a)în 70 d.Hr 
           b)în 30 d.Hr 
           c)în 49 d.Hr 
9.Când a murit Sf. Policarp? 
           a)în anul 100 
           b)în anul 156 
           c)în anul 86 
10.Al cărui apostol a fost ucenic Sf. Policarp? 
           a)al Sf. Andrei 
           b)al Sf. Iacob 
           c)al Sf. Ioan 
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CHESTIONAR NR.155 
 
1.În ce localitate a murit Sf. Policarp? 
           a)în Smirna 
           b)în Capadocia 
           c)în Laodiceea 
2.Care scrisoare a Sf. Policarp s-a păstrat? 
           a)cea către Galateni 
           b)cea către Filipeni 
           c)cea către Coloseni 
3.Ce susţine Sf. Policarp în domeniul credinţei ca dogmă de bază a 
creştinismului ? 
           a)întruparea Mântuitorului şi Învierea Sa din morţi  
           b)chenoza 
           c)unirea ipostatică 
4.Al cărui Sf. Apostol a fost ucenic Papias ? 
           a)al Sf. Petru 
           b)al Sf. Ioan 
           c)al Sf. Toma 
5.În ce localitate a suferit moarte martirică Papias? 
           a)în Pergam  
           b)în Efes 
           c)în Creta 
6.Cum se numeşte opera scrisă de Papias?     
           a) “Drumul spre Rai” 
           b) “Fericirea Drepţilor” 
           c) “Explicarea cuvintelor de învăţătură ale Domnului” 
7.Care este eroarea fundamentală a lui Papias? 
           a)apocatastaza 
           b)hiliasmul 
           c)sola fidae 
8.Cu cine a fost prieten Papias? 
           a)cu Sf. Policarp 
           b)cu Fer. Augustin 
           c)cu Sf. Ioan Gură de Aur 
9.Ce este “Scrisoarea lui Barnaba”? 
           a)un panegiric 
           b)o omilie 
           c)o cateheză 
10.Câte părţi are “Scrisoarea lui Barnaba”? 
           a)4 părţi 
           b)8 părţi 
           c)2 părţi       
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CHESTIONAR NR.156 
 
1.La ce se referă prima parte a “Scrisorii lui Barnaba”? 
           a)la semnificaţia şi valoarea Vechiului Testament 
           b)la poruncile Decalogului 
           c)la zilele creaţiei 
2.La ce se referă a doua parte a “Scrisorii lui Barnaba”? 
           a)la învierea morţilor 
           b)la crearea lumii nevăzute 
           c)la calea vieţii şi a morţii 
3.Cine este autorul “Didahiei sau Învăţătura celor 12 Apostoli”? 
           a)Sf. Irineu 
           b)Sf. Ipolit 
           c)nu se cunoaşte 
4.Câte părţi are lucrarea “Păstorul lui Herma” ? 
           a)3 părţi 
           b)5 părţi 
           c)10 părţi 
5.Care sunt cele trei părţi ale lucrării “Păstorul lui Herma”? 
           a)Arhanghelii, Serafimii şi Heruvimii 
           b)Începătoriile, Domniile şi Stăpâniile 
           c)Vedeniile, Poruncile şi Asemănările 
6.Care este ideea centrală din “Păstorul lui Herma”?     
           a)conştiinţa existenţei şi lucrării păcătosului la vindecarea sufletului 
păcătos prin pocăinţă 
           b)nemurirea sufletului 
           c)necesitatea faptelor bune pentru omul păcătos 
7.Cum se mai numeşte Quadratus? 
           a)Quadrus 
           b)Codratos 
           c)Quadus 
8.În ce an a înmânat Quadratus o apologie unui împărat? 
           a)în 131 
           b)în 123 
           c)în 118 
9.În ce localitate a înmânat Quadratus o apologie unui împărat? 
           a)în Tesalonic 
           b)în Efes 
           c)în Atena 
10.Cu cine a fost contemporan Aristide? 
           a)cu Ieronim 
           b)cu Quadratus 
           c)cu Irineu         
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CHESTIONAR NR.157 
 
1.Cărui împărat a înmânat Aristide o apologie pentru credinţă? 
           a)lui Antonin Piul 
           b)lui Marc Antoniu 
           c)lui Maximian Daia 
2.În ce secol s-a născut Sf. Justin ? 
           a)în sec. I 
           b)în sec. II 
           c)în sec. IV 
3.În ce localitate locuia Sf. Justin? 
           a)în Flavia-Neapolis 
           b)în Sidrem 
           c)în Nablus 
4.Cum se numea tatăl lui Justin? 
           a)Priscus 
           b)Agamemnon 
           c)Bacchius 
5.Unde îşi petrece cea de-a doua parte a vieţii Sf. Justin? 
           a)la Efes 
           b)la Roma 
           c)la Cezareea Palestinei 
6.Pe cine a avut Sf. Justin elev la şcoala înfiinţată la Roma?     
           a)pe Epifanie 
           b)pe Grigorie 
           c)pe Taţian Asirian 
7.În ce an este executat Sf. Justin? 
           a)în 165-166 
           b)în 160-161 
           c)în 166-167 
8.Cum se numeşte filozoful cinic cu care intră în conflict Sf. Justin? 
           a)Iason 
           b)Cresceus 
           c)Papiscus 
9.Pe ce dată îl prăznuieşte Biserica Ortodoxă pe Sf. Justin? 
           a)pe 1 iunie 
           b)pe 1 aprilie 
           c)pe 1 februarie 
10.Cine a scris lucrarea “Despre monarhia lui Dumnezeu”? 
           a)Novaţian 
           b)Hegesip 
           c)Sf. Justin 
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                                             CHESTIONAR NR.158 
 
1.Sfântul Justin a susţinut: 
           a)hiliasmul 
           b)mesianismul 
           c)hristologia 
2.De unde era originar Miltiade? 
           a)din Grecia 
           b)din Asia Mica 
           c)din Sciţia Mica 
3.În vremea cărui împărat a trăit Miltiade? 
           a)a lui Diocleţian 
           b)a lui Traian 
           c)a lui Marc Aureliu 
4.În ce oraş a fost episcop Apolinarie? 
           a)în Hieropolis 
           b)în Colose 
           c)în Heliopolis 
5.În ce localitate a fost episcop Meliton? 
           a)în Sardinia 
           b)în Sardica 
           c)în Sardes 
6.Unde s-a născut Taţian?     
           a)în Asiria 
           b)în Egipt 
           c)în Frigia 
7.În ce an s-a născut Taţian? 
           a)în 150 
           b)în 120 
           c)în 180 
8.Ce a fost Taţian înainte de a se converti la creştinism? 
           a)filozof 
           b)poet 
           c)actor 
9.În ce an s-a petrecut convertirea lui Taţian? 
           a)în 230 
           b)în 200 
           c)în 150 
10.În ce an a căzut de la ortodoxie Taţian? 
           a)în 180 
           b)în 172-173 
           c)în 240-241         
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CHESTIONAR NR.159 
 
1.Cum se numeşte secta înfiinţată de Taţian? 
           a)a asirienilor 
           b)a valentinienilor 
           c)a encratiţilor 
2.Unde a murit Taţian? 
           a)în Orient 
           b)în Asia Mică 
           c)în Dobrogea 
3.În ce an a murit Taţian? 
           a)în 381 
           b)nu se ştie 
           c)în 250 
4.Câte opere ale lui Taţian n-i s-au păstrat? 
           a)2 opere 
           b)toate operele 
           c)nici o operă 
5.În ce an a scris Taţian lucrarea “Cuvânt contra grecilor”? 
           a)în 180 
           b)în 190 
           c)în 170 
6.În ce an s-a născut Teofil al Antiohiei?     
           a)în 200 
           b)nu se cunoaşte sigur 
           c)în 189 
7.În ce an a murit Teofil? 
           a)nu se ştie 
           b)în 150 
           c)în 123 
8.Ce lucrare n-i s-a păstrat din scrierile lui Teofil? 
           a) “Contra lui Marcion” 
           b) “Contra lui Hermogene” 
           c) “Către Autolic” 
9.Cu cine a fost contemporan Atenagora Atenianul? 
           a)cu Constantin cel Mare 
           b)cu Marc Aureliu 
           c)cu Licinius 
10.Ce a fost  Diognet? 
           a)un păgân 
           b)un filozof 
           c)un retor 
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CHESTIONAR NR.160 
 
1.În ce an s-a născut Tertulian? 
           a)în 160 
           b)în 112 
           c)în 190 
2.Unde s-a născut Tertulian? 
           a)în Cartagina 
           b)în Frigia 
           c)în Nablus 
3.Ce a profesat Tertulian? 
           a)necromanţia 
           b)avocatura 
           c)oratoria 
4.În ce an s-a convertit Tertulian? 
           a)în 195 
           b)nu se ştie 
           c)în 180 
5.Cine a scris “Del Nationes”? 
           a)Hegesip 
           b)Ieronim 
           c)Tertulian 
6.În ce an a murit Tertulian?     
           a)în 212 
           b)în 240 
           c)nu se ştie 
7.Sub ce nume îl mai întâlnim pe Minucius Felix? 
           a)Marcus 
           b)Flaviu 
           c)Eugeniu 
8.Între ce ani s-a născut Sf. Ipolit? 
           a)între 150-151 
           b)între 170-171 
           c)între 200-210 
9.Unde slujea Ipolit ca preot? 
           a)la Roma 
           b)la Cartagina 
           c)la Efes 
10.În ce an a fost descoperită statuia ridicată pe mormântul lui Ipolit? 
           a)în 1781 
           b)în 1815 
           c)în 1551 
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CHESTIONAR NR.161 
 

1.În jurul cărui an se naşte Sf. Ciprian? 
           a)în jurul anului 150 
           b)în jurul anului 200 
           c)în jurul anului 230 
2.În ce an s-a botezat Sf. Ciprian? 
           a)în 249 
           b)în 280 
           c)în 313 
3.Câţi ani a fost episcop Sf. Ciprian? 
           a)6 ani 
           b)3 ani 
           c)9 ani 
4.Din ce loc îşi conducea biserica Sf. Ciprian în timpul persecuţiei lui 
Deciu? 
           a)din Cartagina 
           b)din Bitinia 
           c)din Alexandria 
5.Cine a scris “Ad Donatum”? 
           a)Ioan Gură de Aur 
           b)Ciprian 
           c)Tertulian 
6.Unde a fost Novaţian episcop?     
           a)în Roma 
           b)în Corint 
           c)în Niceea 
7.Cine a scris “Despre mâncăruri iudaice”? 
           a)Taţian 
           b)Sf. Ipolit 
           c)Novaţian 
8.Din ce oraş a fost Arnobiu? 
           a)din Sicca 
           b)din Paflagonia 
           c)din Numidia 
9.Între ce ani s-a convertit la creştinism Arnobiu? 
           a)între 310-311 
           b)între 295-296 
           c)între 250-255 
10.În ce an a murit Arnobiu? 
           a)în 327 
           b)în 355 
           c)în 380   
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CHESTIONAR NR.162 
 
1.Cine a scris lucrarea “Contra păgânilor”? 
           a)Minucius Felix 
           b)Grigorie de Nyssa 
           c)Arnobiu 
2.Unde s-a născut Lactanţiu? 
           a)în Malta 
           b)în Numidia 
           c)în Trebizonda 
3.Între ce ani s-a născut Lactanţiu? 
           a)între 200-210 
           b)între 190-200 
           c)între 240-250 
4.Ce a studiat Lactanţiu? 
           a)retorica 
           b)filozofia 
           c)muzica 
5.În ce an a fost chemat Lactanţiu de împăratul Diocleţian la 
Nicomidia? 
           a)în 290 
           b)în 230 
           c)în 260 
6.În ce an s-a convertit Lactanţiu la creştinism? 
           a)în 501 
           b)în 300 
           c)în 400 
7.În ce an a fost Lactanţiu profesor al lui Crispus? 
           a)în 417 
           b)în 517 
           c)în 317 
8.Cine era Crispus? 
           a)fiul lui Lactanţiu 
           b)fiul lui Constantin cel Mare 
           c)fiul lui Nero 
9.Cine a scris “Despre mânia lui Dumnezeu”? 
           a)Lactanţiu 
           b)Iacob 
           c)Quadratus 
10.Din ce zonă a fost Panten? 
           a)din Atena 
           b)din Sicilia 
           c)din Constantinopol 
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CHESTIONAR NR.163 
 
1.În ce an s-a născut Clement Alexandrinul? 
           a)nu se stie 
           b)în 151 
           c)în 150 
2.Câţi dascăli a avut Clement Alexandrinul? 
           a)5 dascăli 
           b)nu se ştie 
           c)3 dacăli 
3.În timpul cărui persecutor pleacă Clement Alexandrinul în pribegie? 
           a)a lui Nero 
           b)a lui Diocleţian 
           c)a lui Septimiu Sever 
4.Între ce ani a murit Clement Alexandrinul? 
           a)între 249-250 
           b)între 215-216 
           c)între 303-304 
5.Cine a scris lucrarea “Pedagogul”? 
           a)Clement Alexandrinul 
           b)Sinesiu de Cirene 
           c)Hegesip 
6.Cine a scris “Ce bogat se va mântui”?     
           a)Ioan Gură de Aur 
           b)Clement Alexandrinul 
           c)Cosma Melodul 
7.Câte capitole are lucrarea “Cuvânt îndemnător către greci”? 
           a)XVIII capitole 
           b)XXV capitole 
           c)XII capitole 
8.De ce neam era Origen ? 
           a)egiptean 
           b)etiopian 
           c)roman 
9.Câţi fraţi au fost în casa lui Origen? 
           a)9 fraţi 
           b)12 fraţi 
           c)7 fraţi 
10.Cum se numea tatăl lui Origen? 
           a)Avraam 
           b)Leonida 
           c)Vasile 
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CHESTIONAR NR.164 
 
1.Conducătorul cărei şcoli a fost Origen? 
           a)din Alexandria 
           b)din Atena 
           c)din Antiohia 
2.La ce vârstă a fost numit Origen conducătorul şcolii din Alexandria? 
           a)la 25 de ani 
           b)la 30 de ani 
           c)la 18 ani 
3.În ce an a mers Origen la Roma? 
           a)în 212 
           b)în 218 
           c)în 322 
4.În ce an s-a stabilit Origen în Cezareea? 
           a)în 250-251 
           b)în 215-216 
           c)în 279-280 
5.Cum se numea mama împăratului Sever? 
           a)Iulia Maea 
           b)Cleopatra 
           c)Flavia Maria 
6.În ce an a fost hirotonit preot Origen?     
           a)în 281 
           b)în 305 
           c)în 230 
7.În timpul cărui persecutor s-a retras Origen la Cezareea 
Capadociei? 
           a)a lui Maximin Tracul 
           b)a lui Domiţian 
           c)a lui Deciu 
8.În ce an merge Origen la Beril de Bosta? 
           a)în 280 
           b)în 244 
           c)în 279 
9.În timpul cărui persecutor este chinuit Origen? 
           a)a lui Deciu 
           b)a lui Antonin Piul 
           c)a lui Nero 
10.La ce vârstă a murit Origen? 
           a)la 80 de ani 
           b)nu se ştie 
           c)la 70 de ani 
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CHESTIONAR NR.165 
 
1.Cum este numit Origen de biograful său? 
           a) “omul de oţel” 
           b) “omul cu suflet de fiară” 
           c) “providenţialul” 
2.Cum se numea prietenul lui Origen? 
           a)Tertulian 
           b)Ambrozie 
           c)Sozomen 
3.La ce sinod ecumenic a fost condamnat Origen? 
           a)la sinodul IV 
           b)la sinodul II 
           c)la sinodul V 
4.Cine a scris “Despre principii”? 
           a)Paladiu 
           b)Socrate 
           c)Origen 
5.Câte scrisori s-au păstrat din cele scrise de Origen ? 
           a)2 scrisori  
           b)nici una 
           c)10 scrisori 
6.În ce secol s-a născut Dionisie al Alexandriei?     
           a)în secolul V 
           b)în secolul III 
           c)în secolul II 
7.Al cui ucenic a fost Dionisie al Alexandriei? 
           a)al lui Origen 
           b)al lui Sozomen 
           c)al lui Socrate 
8.În ce an a fost ales Dionisie episcop al Alexandriei? 
           a)în 230-231 
           b)în 247-248 
           c)în 580-582 
9.Câţi ani a fost Dionisie episcop de Alexandria? 
           a)70 de ani 
           b)23 de ani 
           c)9 ani 
10.În timpul cărui persecutor este arestat Dionisie al Alexandriei? 
           a)a lui Novaţian 
           b)a lui Traian 
           c)a lui Valerian 
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CHESTIONAR NR.166 
 
1.În ce an a murit Dionisie al Alexandriei? 
           a)între 264-265 
           b)între 240-241 
           c)între 278-279 
2.Cum a fost denumit Dionisie al Alexandriei? 
           a) “nemuritorul” 
           b) “fericitul” 
           c) “cel mare” 
3.Cum se mai numesc “Scrisorile pascale”? 
           a) “ale drepţilor” 
           b) “festule” 
           c) “ale crucii” 
4.În ce an s-a născut Sf.Grigorie Taumaturgul? 
           a)în 213 
           b)în 220 
           c)în 291 
5.În ce localitate s-a născut Sf. Grigorie Taumaturgul? 
           a)în Cezareea Capadociei 
           b)în Neocezareea Pontului 
           c)în Bitinia 
6.Cum s-a mai numit Sf. Grigorie Taumaturgul?     
           a)Tiron 
           b)Stratilat 
           c)Teodor 
7.Cum se numeşte fratele Sf. Grigorie Taumaturgul? 
           a)Sever 
           b)Atenodor 
           c)Iulian 
8.Câţi ani a stat Sf. Grigorie Taumaturgul şi fratele său în Cezareea 
Palestinei? 
           a)2 ani 
           b)4 ani 
           c)5 ani 
9.Cum l-a numit Origen pe dascălul său? 
           a)“paradisul plăcerilor” 
           b)“harpa de aur” 
           c)“psalmistul” 
10.Câţi creştini a găsit Grigorie Taumaturgul când a venit ca episcop 
în Neocezareea? 
           a)17 creştini 
           b)21 creştini 
           c)35 creştini   
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CHESTIONAR NR.167 
 
1.Cum era numit Grigorie Taumaturgul? 
           a) “cel mare” 
           b) “tatăl creştinilor” 
           c) “al doilea Moise” 
2.În timpul cărui împărat a murit Grigorie Taumaturgul? 
           a)al lui Aurelian 
           b)al lui Teodosie 
           c)al lui Heracle 
3.Unde s-a născut Sextus Iulius Africanus? 
           a)în Damasc 
           b)în Emaus 
           c)în Ierusalim 
4.Al cui elev a fost Sextus Iulius Africanus?  
           a)al lui Heracles 
           b)al lui Vasile I 
           c)al lui Justinian 
5.Cine a scris “O cronică a lumii”? 
           a)Sf. Atanasie 
           b)Sextus Iulius Africanus 
           c)Sf. Epifanie 
6.Episcopul cui a fost Firmilian ?     
           a)al Cezareei Palestinei 
           b)al Efesului  
           c)al Cezareei Capadociei 
7.În ce an a murit Firmilian? 
           a)în 410 
           b)în 391 
           c)în 268 
8.Cum a fost supranumit Pieriu? 
           a)Origen cel Tânăr 
           b)Didim cel Bun 
           c)Petru cel Mare 
9.În timpul cui a fost aruncat în închisoare preotul Pamfil? 
           a)al lui Marc Aureliu 
           b)al lui Liciniu 
           c)al lui Maximin Daia 
10.În ce an a murit Metodiu de Olimp? 
           a)în 311 
           b)în 331 
           c)în 313   
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CHESTIONAR NR.168 
 
1.Ce operă s-a păstrat dintre cele scrise de Metodiu? 
           a)“Broderii” 
           b)“Stromate” 
           c)“Banchetul” 
2.În ce an s-a născut Sf. Atanasie ? 
           a)în 310 
           b)în 295 
           c)în 250 
3.În ce an a fost făcut Sf. Atanasie diacon? 
           a)în 318 
           b)în 300 
           c)în 281 
4.Al cărui patriarh a fost Sf. Atanasie secretar ? 
           a)al lui Teodosiu 
           b)al lui Eusebiu 
           c)al lui Alexandru 
5.La ce sinod ecumenic a participat Sf. Atanasie ? 
           a)la sinodul al V-lea 
           b)la primul sinod 
           c)la sinodul al II-lea 
6.Împotriva cărei erezii a luptat Sf. Atanasie? 
           a)împotriva arianismului 
           b)împotriva nestorianismului 
           c)împotriva iconoclasmului 
7.În ce an a fost ales Sf. Atanasie episcop al Alexandriei? 
           a)în 411 
           b)în 591 
           c)în 328 
8.Câţi ani a durat episcopatul Sf. Atanasie? 
           a)45 de ani 
           b)30 de ani 
           c)12 ani 
9.Câte exiluri a suferit Sf. Atanasie? 
           a)3 exiluri 
           b)5 exiluri 
           c)1 exil 
10.În ce an a murit Sf. Atanasie? 
           a)în 289 
           b)în 471 
           c)în 373   
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CHESTIONAR NR.169 
 
1.Câţi ani a petrecut în exil Sf. Atanasie? 
           a)20 de ani 
           b)31 de ani 
           c)11 de ani 
2.Cine a scris opera “Cuvânt contra păgânilor”? 
           a)Ioan Gură de Aur 
           b)Vasile cel Mare 
           c)Atanasie cel Mare 
3.Din ce categorie face parte opera “Cuvânt contra arienilor”? 
           a)apologetice 
           b)dogmatico-polemice 
           c)istorico-polemice 
4.Unde s-a născut Didim cel Orb? 
           a)în Alexandria 
           b)în Niceea 
           c)în Atena 
5.La ce vârstă a rămas orb Didim? 
           a)la 25 de ani 
           b)la 19 ani 
           c)la 4 ani 
6.La ce vârstă a murit Didim cel Orb?     
           a)la 85 de ani 
           b)la 60 de ani 
           c)la 101 ani 
7.În ce an a murit Didim cel Orb ? 
           a)în 410 
           b)în 398 
           c)în 281 
8.Care au fost ucenicii lui Didim cel Orb ? 
           a)Rufiu 
           b)Diodor de Tars 
           c)Ieronim 
9.Cine a scris “Despre Sf. Duh”? 
           a)Vasile de Ancira 
           b)Didim cel Orb 
           c)Efrem Sirul 
10.Unde s-a născut Chiril al Alexandriei? 
           a)în Alexandria 
           b)în Tars 
           c)în Mopsuestia  
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CHESTIONAR NR.170 
 
1.De cine a fost hirotonit diacon şi apoi preot Chiril al Alexandriei? 
           a)de Teodor 
           b)de Teodoret 
           c)de Teofil 
2.La ce sinod participă Chiril al Alexandriei împreună cu unchiul său 
Teofil? 
           a)la sinodul de la Stejar 
           b)la sinodul apostolic 
           c)la sinodul III ecumenic 
3.În ce an a fost ales patriarh Chiril al Alexandriei? 
           a)în 311 
           b)în 541 
           c)în 412 
4.În ce an a fost trimisă de către Chiril al Alexandriei scrisoarea 
”Simbolul de la Efes”? 
           a)în 433 
           b)în 501 
           c)în 199 
5.În ce an a murit Chiril al Alexandriei? 
           a)în 401 
           b)în 444 
           c)în 452 
6.Câte predici ni s-au păstrat de la Chiril al Alexandriei?     
           a)nici una 
           b)toate 
           c)20 de predici 
7.Între ce ani s-a născut Sinesiu de Cyrene ? 
           a)între 370-375 
           b)între 401-403 
           c)între 405-407 
8.Unde s-a născut Anesiu? 
           a)în Mediolanum 
           b)în Cirene 
           c)în Iconiu 
9.Cum se numea fratele lui Sinesiu? 
           a)Evoptios 
           b)Ilarie 
           c)Victorinus 
10.Unde a studiat Sinesiu? 
           a)la Atena 
           b)la Galatia 
           c)la Alexandria 
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CHESTIONAR NR.171 
 
1.Cum se numeşte celebra filozoafă audiată de Sinesiu? 
           a)Hipatia 
           b)Teodora 
           c)Narcisa 
2.Ce oraş a vizitat Sinesiu? 
           a)Atena 
           b)Tesalonic 
           c)Cyr 
3.În ce an s-a căsătorit Sinesiu? 
           a)în 405 
           b)în 402 
           c)în 407 
4.Cum se numeşte episcopul pe care l-a înlocuit Sinesiu? 
           a)Atanasie 
           b)Crispus 
           c)Ptolemais 
5.În jurul cărui an a murit Sinesiu? 
           a)în jurul anului 413 
           b)în jurul anului 521 
           c)în jurul 640 
6.Câte scrisori avem de la Sinesiu de Cyrene? 
           a)101 scrisori 
           b)156 scrisori 
           c)230 scrisori 
7.Ce fel de doctrină are Sinesiu de Cyrene? 
           a)neo-platonism 
           b)gnosticism 
           c)creştinism 
8.În ce an s-a născut Isidor Pelusiotul? 
           a)în 381 
           b)în 360 
           c)în 410 
9.Unde s-a născut Isidor Pelusiotul? 
           a)în Alexandria 
           b)în Cyrene 
           c)în Niceea 
10.Unde a fost Isidor Pelusiotul catehet şi dascăl? 
           a)la Antiohia 
           b)la Alexandria 
           c)la Cezareea 
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CHESTIONAR NR.172 
 
1.Cu cine a fost prieten Isidor Pelusiotul? 
           a)cu Chiril al Alexandriei 
           b)cu Sinesiu de Cyrene 
           c)cu Teodoret de Cyr 
2.Între ce ani este atestată moartea lui Isidor Pelusiotul? 
           a)între 445-450 
           b)între 421-425 
           c)între 435-440 
3.Când este prăznuit de Biserica Ortodoxă, Isidor Pelusiotul? 
           a)la 4 februarie 
           b)la 20 iulie 
           c)la 16 decembrie 
4.Câte scrisori avem de la Isidor Pelusiotul? 
           a)3115 scrisori 
           b)2012 scrisori  
           c)2560 scrisori 
5.În câte cărţi au fost împărţite scrisorile lui Isidor Pelusiotul? 
           a)în 10 cărţi 
           b)în 9 cărţi 
           c)în 5 cărţi 
6.Cum socoteşte Isidor Pelusiotul sărăcia şi abstinenţa? 
           a)filosofia ucenicilor Domnului 
           b)împărăţa lui Dumnezeu 
           c)raiul pe pământ 
7.Cum a fost supranumit Eusebiu de Cezareea? 
           a) “Herodotul creştin” 
           b) “Istoricul neamurilor” 
           c) “Nemurirea istoriei” 
8.În ce an s-a născut Eusebiu de Cezareea? 
           a)în 230 
           b)în 294 
           c)în 265 
9.Care sunt apelativele lui Eusebiu de Cezareea? 
           a) “Palestinianul” 
           b) “Al lui Pamfil” 
           c) “Melodul” 
10.În anul 296 unde se afla Eusebiu de Cezareea? 
           a)în Cezareea 
           b)în Capadocia 
           c)în Corint 
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CHESTIONAR NR.173 
 
1.În ce localităţi a călătorit Eusebiu pentru a scăpa de persecuţii? 
           a)în Tir 
           b)în Tebaida 
           c)în Cezareea 
2.Unde a fost episcop Eusebiu de Cezareea? 
           a)la Trebizonda 
           b)la Efes 
           c)la Cezareea 
3.În ce an a fost făcut episcop Eusebiu? 
           a)în 313 
           b)în 323 
           c)în 333 
4.La ce sinod a participat Eusebiu de Cezaree? 
           a)de la Niceea 
           b)de la Efes 
           c)de la Antiohia(330) 
5.În ce an a murit Eusebiu de Cezareea? 
           a)în 340 
           b)în 309 
           c)în 403 
6.La ce vârstă a murit Eusebiu de Cezareea? 
           a)la 65 de ani 
           b)la 71 de ani 
           c)la 80 de ani 
7.Cine a scris “Istoria Bisericească”? 
           a)Eusebiu de Cezareea 
           b)Nestorie 
           c)Paladie 
8.Unde s-a născut Chiril al Ierusalimului? 
           a)în Nazianz 
           b)în Ierusalim 
           c)în Creta 
9.Între ce ani s-a născut Chiril al Ierusalimului? 
           a)între 313-315 
           b)între 321-323 
           c)între 341-344 
10.În ce an a fost hirotonit preot Chiril al Ierusalimului? 
           a)în 393 
           b)în 343 
           c)în 402   
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CHESTIONAR NR.174 
 
1.De ce episcop a fost hirotonit Chiril al Ierusalimului? 
           a)de Maxim II 
           b)de Teotim 
           c)de Efrem 
2.În ce an a fost ales episcop Chiril al Ierusalimului? 
           a)în 398 
           b)în 348 
           c)în 317 
3.La ce sinod ecumenic a luat parte Chiril al Ierusalimului?  
           a)la sinodul al VII-lea 
           b)la sinodul al III-lea 
           c)la sinodul al II-lea 
4.În ce an a murit Chiril al Ierusalimului ? 
           a)în 386 
           b)în 341 
           c)în 519 
5.La ce vârstă a murit Chiril al Ierusalimului? 
           a)la 61-66 ani 
           b)la 70-73 ani 
           c)la 80-82 ani 
6.Câte cateheze are Chiril al Ierusalimului?     
           a)23 cateheze 
           b)50 cateheze 
           c)62 cateheze 
7.Despre ce vorbesc catehezele 1-4 ale lui Chiril al Ierusalimului? 
           a)despre păcat 
           b)despre pocăinţă 
           c)despre botez şi credinţă 
8.Cum se numesc catehezele de la 19 la 23 ale lui Chiril al 
Ierusalimului? 
           a)mistagogice 
           b)festale 
           c)praznicale 
9.Despre ce vorbesc catehezele 19-20 ale lui Chiril al Ierusalimului ? 
           a)despre Mirungere 
           b)despre Botez 
           c)despre Euharistie 
10.Unde s-a născut Epifanie? 
           a)în Palestina 
           b)în Amasia 
           c)în Ancira 
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CHESTIONAR NR.175 
 
1.În ce an s-a născut Epifanie? 
           a)în 299 
           b)în 410 
           c)în 315 
2.Unde a cunoscut monahismul Epifanie? 
           a)în Palestina 
           b)în Egipt 
           c)în Asia 
3.Câte limbi cunoştea Epifanie? 
           a)5 limbi 
           b)2 limbi 
           c)3 limbi 
4.Câţi ani a condus Epifanie mânăstirea înfiinţată de el? 
           a)28 de ani 
           b)45 de ani 
           c)30 de ani 
5.În ce an a fost ales episcop Epifanie? 
           a)în 509 
           b)în 367 
           c)în 401 
6.Unde a fost episcop Epifanie? 
           a)în Salamina 
           b)în Cartagina 
           c)în Numidia 
7.Cum s-a mai numit Salamina? 
           a)Konstanz 
           b)Seleucia 
           c)Constanţa 
8.Care sunt operele lui Epifanie care ilustrează lupta contra 
ereticilor ? 
           a) “Ancoratul” 
           b) “Panarion” 
           c) “Pedagogul” 
9.Împotriva cui a luptat Epifanie? 
           a)a lui Arie 
           b)a lui Apolinarie 
           c)a lui Origen 
10.În ce an a plecat Epifanie la Constantinopol să-l mustre pe Ioan 
Gură de Aur? 
           a)în 402 
           b)în 530 
           c)în 594   
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CHESTIONAR NR.176 
 
1.În ce an a murit Epifanie? 
           a)în 402 
           b)în 403 
           c)în 404 
2.La ce vârstă a murit Epifanie? 
           a)la 50 de ani 
           b)la 86 de ani 
           c)la 76 de ani 
3.Cine a scris”Despre măsuri şi greutăţi”? 
           a)Clement Romanul 
           b)Clement Alexandrinul 
           c)Epifanie 
4.Cui a adresat Epifanie scrisori ? 
           a)lui Ioan al Ierusalimului 
           b)lui Ieronim 
           c)lui Quadratus 
5.Când s-a născut Vasile cel Mare? 
           a)în 396 
           b)în 350 
           c)în 330 
6.Unde s-a născut Vasile cel Mare?     
           a)la Cezareea Capadociei 
           b)la Cezareea Palestinei 
           c)la Antiohia 
7.Cum se numeau părinţii lui Vasile cel Mare ? 
           a)Libaniu şi Leida 
           b)Leontin şi Eunica 
           c)Emilia şi Vasile 
8.Cum se numea bunica lui Vasile cel Mare ?  
           a)Macrina cea Bătrână 
           b)Melania 
           c)Maria 
9.Câţi fraţi a avut Vasile cel Mare? 
           a)5 fraţi 
           b)9 fraţi 
           c)7 fraţi 
10.Câţi dintre fraţii lui Vasile au devenit sfinţi? 
           a)3 fraţi 
           b)nici unul 
           c)6 fraţi 
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CHESTIONAR NR.177 
 
1.În ce localitate a studiat Vasile cel Mare? 
           a)în Cezareea Capadociei 
           b)în Constantinopol 
           c)în Atena 
2.Pe cine a avut profesor Vasile cel Mare? 
           a)pe Libaniu 
           b)pe Proheusiu 
           c)pe Himeriu 
3.Cu cine a fost prieten Vasile cel Mare? 
           a)cu Grigorie de Nazinz 
           b)cu Grigorie de Nyssa 
           c)cu Epifanie de Salamina 
4.Ce drumuri cunoştea Vasile cel Mare? 
           a)al teatrului 
           b)al şcolii 
           c)al Bisericii 
5.Ce a profesat Vasile cel Mare? 
           a)retorica 
           b)avocatura 
           c)telekinezia 
6.Unde a întemeiat Vasile cel Mare o mânăstire? 
           a)în Galatia 
           b)în Bitinia 
           c)în Pont 
7.Cine a scris “Regulile vieţii monahale”? 
           a)Grigorie de Nyssa 
           b)Vasile cel Mare 
           c)Ioan Gură de Aur 
8.Cine a pus bazele “Filocaliei”? 
           a)Vasile cel Mare 
           b)Grigorie de Nazianz 
           c)Nicodim de la Tismana 
9.În ce an a fost hirotonit preot Vasile cel Mare? 
           a)în 330 
           b)în 364 
           c)în 384 
10.În ce an a fost ales episcop Vasile cel Mare? 
           a)în 370 
           b)în 364 
           c)în 391   
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CHESTIONAR NR.178 
 
1.Cum se numea opera de asistenţă socială a Sf. Vasile cel Mare? 
           a)Grigoriada 
           b)Vasiliada 
           c)Epifaniada 
2.Sf.Vasile cel Mare a luptat contra … 
           a)pnevmatomahilor 
           b)nestorienilor 
           c)arianismului 
3.Cum a fost denumit Sf.Vasile ? 
           a) “cel Mare” 
           b) “iubitorul de oameni” 
           c) “un roman printre greci” 
4.În ce an a murit Sf.Vasile cel Mare? 
           a)în 350 
           b)în 330 
           c)în 379 
5.Pe ce dată îl serbează Biserica Ortodoxă pe Sf.Vasile cel Mare? 
           a)pe 1 ianuarie 
           b)pe 1 februarie 
           c)pe 1 iulie 
6.Cine a scris “Despre Sf.Duh”? 
           a)Efrem Sirul 
           b)Vasile cel Mare 
           c)Fer. Augustin 
7.În număr de câte sunt “Regulile monahale”? 
           a)de 55 
           b)de 76 
           c)de 35 
8.Regulile mici sunt în număr de… 
           a)100 
           b)151 
           c)313 
9.În ce an s-a născut Sf.Grigorie de Nyssa? 
           a)în 335 
           b)în 340 
           c)în 350 
10.Sf.Grigorie de Nyssa a fost fratele lui…. 
           a)Grigorie de Nazianz 
           b)Vasile cel Mare 
           c)Grigorie Taumaturgul 
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CHESTIONAR NR.179 
 
1.De la cine a primit educaţie Sf. Grigorie de Nyssa? 
           a)de la Macrina 
           b)de la Vasile 
           c)de la Libaniu 
2.Sf. Grigorie de Nyssa a fost profesor de: 
           a)matematică 
           b)drept 
           c)retorică 
3.Câţi ani a stat în mânăstire Sf. Grigorie de Nyssa ? 
           a)10 ani 
           b)5 ani 
           c)1 an 
4.Până când a stat Sf. Grigorie de Nyssa în mânăstire ? 
           a)pâna în 415 
           b)până în 371 
           c)până în 583 
5.În ce an este depus din treapta de episcop Sf. Grigorie de Nyssa? 
           a)în 376 
           b)în 335 
           c)în 401 
6.Care sinod îi încredinţează misiunea de inspector bisericesc în Pont 
Sf. Grigorie de Nyssa? 
           a)cel de la Efes 
           b)cel de la Cezareea 
           c)cel de la Antiohia 
7.Care este sinodul ecumenic care l-a proclamat pe Sf. Grigorie de 
Nyssa ”stâlp al ortodoxiei”? 
           a)sinodul II 
           b)sinodul I 
           c)sinodul V 
8.La moartea cui a rostit necrologul Sf. Grigorie de Nyssa? 
           a)a Cleopatrei 
           b)a Pulcheriei 
           c)a Flacciliei 
9.La ce dată a avut loc sinodul de la Constantinopol la care a 
participat şi Sf. Grigorie de Nyssa? 
           a)la 394 
           b)la 415 
           c)la 433 
10.În ce an a murit Sf. Grigorie de Nyssa? 
           a)între 413-414 
           b)între 394-395 
           c)între 201-202 
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CHESTIONAR NR.180 
 
1.Cine a scris opera “Despre crearea omului”? 
           a)Grigorie de Nyssa 
           b)Grigorie de Nazianz 
           c)Vasile cel Mare 
2.Cine a scris “Marele cuvânt Catehetic”? 
           a)Epifanie 
           b)Teodoret 
           c)Grigorie de Nyssa 
3.În ce an a fost scrisă opera “Cuvânt despre Suflet” şi despre 
“Învierea sau Macrina”? 
           a)în 380 
           b)în 511 
           c)în 652 
4.Pe cine combate lucrarea “Cuvânt despre Dumnezeirea Fiului şi Sf. 
Duh”? 
           a)pe arienii 
           b)pe asirienii 
           c)pe anomeii 
5.Cu ce a fost de acord Sf. Grigorie de Nyssa la Origen ? 
           a)cu imaculata concepţie 
           b)cu apocatastaza 
           c)cu sola fidae 
6.În ce lucrări vorbeşte Sf. Grigorie de Nyssa despre apocatastază?     
           a) “Despre feciorie ” 
           b) “Despre facerea omului” 
           c) “Despre suflet şi înviere” 
7.Starea de apocatastază este o stare de :  
           a)nesiguranţă 
           b)fericire 
           c)dumnezeire 
8.Unde s-a născut Sf. Grigorie de Nyssa? 
           a)în Arianz 
           b)în Creta 
           c)în Efes 
9.În ce an s-a născut Sf. Grigorie de Nyssa? 
           a)între 335-336 
           b)între 329-330 
           c)între 411-412 
10.Al cui fiu a fost Grigorie de Nyssa? 
           a)al lui Ilie 
           b)al lui Teofilact 
           c)al lui Grigorie 
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CHESTIONAR NR.181 
 
1.La ce sectă a aderat la început Grigorie de Nazianz? 
           a)a esenienilor 
           b)a pnevmatologilor 
           c)a iehoviştilor 
2.Cum se numea mama lui Grigorie de Nazianz? 
           a)Teodora 
           b)Flavia 
           c)Nona 
3.Cum se numesc fraţii lui Grigorie de Nazianz? 
           a)Cezar 
           b)Gorgonia 
           c)Cecilius 
4.Unde a studiat Grigorie de Nazianz? 
           a)la Cezareea Capadociei 
           b)la Cezareea Palestinei 
           c)la Alexandria 
5.Pe cine a avut profesori la Atena, Grigorie de Nazianz? 
           a)pe Himeriu 
           b)pe Prohesiu 
           c)pe Libaniu 
6.Câţi ani a stat în Atena, Grigorie de Nazianz? 
           a)15 ani 
           b)5 ani 
           c)9 ani 
7.În ce an este hirotonit preot Grigorie de Nazianz? 
           a)în 361 
           b)în 373 
           c)în 411 
8.În ce an este făcut episcop de Sasima, Grigorie de Nazianz? 
           a)în 386 
           b)în 400 
           c)în 371 
9.În ce an s-a retras Grigorie de Nazianz la mânăstirea Tecla? 
           a)în 455 
           b)în 374 
           c)în 381 
10.În ce an a plecat Grigorie de Nazianz la Constantinopol? 
           a)în 379 
           b)în 115 
           c)în 344   
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CHESTIONAR NR.182 
 
1.Cine a rostit “Cuvântările Teologice”? 
           a)Grigorie de Nazianz 
           b)Socrate 
           c)Sozomen 
2.Care sinod ecumenic a confirmat alegerea lui Grigorie de Nazianz ca 
episcop al Constantinopolului? 
           a)primul sinod ecumenic 
           b)al II-lea sinod 
           c)al III-lea sinod 
3.Cine l-a instalat ca episcop pe Grigorie de Nazianz? 
           a)Teodosie 
           b)Justinian 
           c)Sinesiu 
4.De cine a fost instalat ca episcop Grigorie de Nazianz? 
           a)de Meletie al Antiohiei 
           b)de Meletie Sirigul 
           c)de Tit din Creta 
5.În ce an a plecat Grigorie de Nazianz în Capadocia? 
           a)în 185 
           b)în 381 
           c)în 301 
6.Unde şi-a petrecut ultimii ani din viaţă Grigorie de Nazianz? 
           a)la Arianz 
           b)la Nazianz 
           c)la Sosima 
7.În ce an a murit Grigorie de Nazianz? 
           a)între 404-405 
           b)între 511-512 
           c)între 389-390 
8.La ce vârstă a murit Grigorie de Nazianz? 
           a)la 60 de ani 
           b)la 85 de ani 
           c)la 71 de ani 
9.Cum se numeşte opera lui Grigorie de Nazianz? 
           a)Cuvântări 
           b)Poeme 
           c)Scrisori 
10.Câte cuvântări a ţinut Grigorie de Nazianz ? 
           a)45 de cuvântări 
           b)18 de cuvântări 
           c)21 de cuvântări 
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CHESTIONAR NR.183 
 
1.Unde au fost ţinute cele cinci “Cuvântări teologice”? 
           a)la Ierusalim 
           b)în Capela Învierii 
           c)în Foişor 
2.Câte scrieri avem de la Grigorie de Nazianz? 
           a)300 de scrisori 
           b)522 de scrisori 
           c)245 de scrisori 
3.În ce an a făcut Grigorie de Nazianz testamentul său? 
           a)în 381 
           b)în 105 
           c)în 234 
4.Al cui discipol şi prieten a fost Amfilofiu de Iconiu? 
           a)al lui Epifanie de Salamina 
           b)al lui Vasile cel Mare 
           c)al lui Grigorie de Nazianz 
5.Ce rudă era Amfilofiu cu Grigoriede Nazianz? 
           a)văr primar 
           b)fraţi 
           c)cumnaţi 
6.În ce an s-a născut Amfilofiu? 
           a)în 167 
           b)în 340 
           c)în 501 
7.În ce an a fost ales episcop Amfilofiu? 
           a)în 373 
           b)în 273 
           c)în 477 
8.Amfilofie a fost episcop de : 
           a)Roma 
           b)Iconiu 
           c)Patros 
9.Împotriva căror eretici s-a ridicat Amfilofie? 
           a)a macedonienilor 
           b)a patripasienilor 
           c)a arienilor 
10.În ce an a murit Amfilofie de Iconiu? 
           a)în 403 
           b)în 501 
           c)în 522   
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CHESTIONAR NR.184 
 
1.În timpul căror împăraţi a trăit Marcel al Ancirei? 
           a)Constantin 
           b)Constanţiu 
           c)Iustin I 
2.La ce sinod ecumenic a luat parte Marcel de Ancira? 
           a)la al IV-lea sinod ecumenic 
           b)la al VII-lea sinod ecumenic 
           c)la primul sinod ecumenic 
3.Luptând împotriva arianismului în ce extremă a căzut Marcel de 
Ancira? 
           a)în sabelianism 
           b)în nestorianism 
           c)în subordinaţianism 
4.Pe cine a combătut Marcel de Ancira? 
           a)pe Astenie al Amasiei 
           b)pe Vetranion 
           c)pe Astenie de Capadocia 
5.În ce an a murit Marcel de Ancira? 
           a)în 309 
           b)în 374 
           c)în 451 
6.Cine a scris “Contra arienilor”?     
           a)Vasile de Ancira 
           b)Diodor din Tars 
           c)Marcel de Ancira 
7.Ce funcţie avea Vasile de Ancira? 
           a)medic 
           b)profesor 
           c)muzicolog 
8.La ce erezie a aderat Vasile de Ancira? 
           a)la cea semiariană 
           b)la cea pnevmatomahă 
           c)la cea macedoniană 
9.Împreună cu cine a scris “Memoriul teologic” Vasile de Ancira? 
           a)cu Metodiu de Olimp 
           b)cu Asterie al Amasiei 
           c)cu George de Laodiceea 
10.În ce localitate este numit episcop Astenie? 
           a)în Salamina 
           b)în Amasia 
           c)în Tars 
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CHESTIONAR NR.185 
 
1.În ce an este ales episcop Astenie al Amasiei? 
           a)înainte de 390 
           b)nu se ştie  
           c)după 390 
2.În locul cui a fost ales episcop Asterie al Amasiei? 
           a)al lui Ieronim 
           b)al lui Atenagora 
           c)al lui Eulolios 
3.Câte omilii şi panegirice avem de la Asterie? 
           a)14 omilii 
           b)81 omilii 
           c)54 omilii 
4.În ce oraş s-a născut Diodor? 
           a)în Mopsuestia 
           b)în Tars 
           c)în Antiohia 
5.În ce an s-a născut Diodor? 
           a)în 430 
           b)în 530 
           c)în 330 
6.Unde a studiat Diodor din Tars? 
           a)în Antiohia  
           b)în Tars 
           c)în Atena 
7.Câţi ani a condus Diodor mânăstirea întemeiată de el? 
           a)12 ani 
           b)10 ani 
           c)35 ani 
8.Cum se numea prietenul lui Diodor de Tars? 
           a)Casterios 
           b)Sinesiu 
           c)Proheresiu 
9.Pe cine a avut ucenici Diodor din Tars? 
           a)pe Ioan Gură de Aur 
           b)pe Niceta de Remesiana 
           c)pe Teodor de Mopsuestia 
10.Pe ce împărat a combătut Diodor de Tars? 
           a)pe Casiodorus 
           b)pe Iulian Apostatul 
           c)pe Amalec 
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CHESTIONAR NR.186 
 
1.În ce an este făcut preot Diodor din Tars? 
           a)în 363 
           b)în 401 
           c)în 653 
2.Cine l-a hirotonit preot pe Diodor de Tars? 
           a)Sofronie 
           b)Agapie 
           c)Meletie 
3.În ce an a fost ales episcop Diodor din Tars? 
           a)în 611 
           b)în 378 
           c)în 201 
4.La ce sinod ecumenic a participat Diodor de Tars? 
           a)la al II-lea sinod 
           b)la al III-lea sinod 
           c)la al VI-lea sinod 
5.Pe cine a avut ca elevi Teodor de Mopsuestia? 
           a)pe Icon de Antiohia 
           b)pe Teodoret 
           c)pe Rufin 
6.În ce an a murit Diodor de Tars?     
           a)între 506-509 
           b)între 391-393 
           c)între 402-405 
7.La ce sinoade a fost condamnat Diodor din Tars? 
           a)la sinodul de la Constantinopol 
           b)la sinodul de la Efes 
           c)la sinodul la Antiohia 
8.Unde s-a născut Teodor de Mopsuestia? 
           a)în Filipi 
           b)în Antiohia 
           c)în Capernaum 
9.În ce an s-a născut Teodor de Mopsuestia? 
           a)în 435 
           b)în 960 
           c)în 350 
10.Cu cine se împrieteneşte Teodor de Mopsuestia? 
           a)cu Vasile cel Mare 
           b)cu Ioan Gură de Aur 
           c)cu Efrem Sirul 
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CHESTIONAR NR.187 
 
1.Cine a scris opera “Comentarii la Psalmi”? 
           a)Teodor de Mopsuestia 
           b)Teodoret de Cyr 
           c)Teognost 
2.În ce an a fost hirotonit preot Teodor de Mopsuestia? 
           a)în 383 
           b)în 493 
           c)în 593 
3.În ce an a fost ales episcop de Mopsuestia? 
           a)în 108 
           b)în 392 
           c)în 405 
4.În ce an a murit Teodor de Mopsuestia? 
           a)în 630 
           b)în 544 
           c)în 428 
5.În ce an Teodor de Mopsuestia a luat apărarea lui Ioan Gură de 
Aur? 
           a)în 404 
           b)în 405 
           c)în 406 
6.La ce sinod ecumenic a fost condamnat Teodor de Mopsuestia? 
           a)la al V-lea sinod 
           b)la al II-lea sinod 
           c)la al VII-lea sinod 
7.În ce an s-a născut Teodoret de Cyr? 
           a)în 192 
           b)în 292 
           c)în 392 
8.În ce localitate s-a născut Teodoret de Cyr? 
           a)în Bitinia 
           b)în Antiohia 
           c)în Capadocia 
9.Al cui ucenic a fost Teodoret de Cyr? 
           a)al lui Teodor de Mopsuestia 
           b)al lui Ioan de Antiohia 
           c)al lui Grigorie de Nyssa 
10.La ce vârstă a intrat în mânăstire Teodoret de Cyr? 
           a)la 31 de ani 
           b)la 20 de ani  
           c)la 16 ani 
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CHESTIONAR NR.188 
 
1.În ce mânăstire a fost prima dată Teodret de Cyr? 
           a)în mânăstirea Sf.Euprepiu 
           b)în mânăstirea Sf.Ecaterina 
           c)în mânăstirea Sf.Treime 
2.Câte sate avea eparhia lui Teodoret de Cyr? 
           a)300 de sate  
           b)800 de sate 
           c)500 de sate 
3.Împotriva cui a fost Teodoret de Cyr? 
           a)al lui Chiril al Alexandriei 
           b)al lui Teotim al Tomisului 
           c)al lui Lucian de Samosata 
4.Pe cine a apărat Teodoret de Cyr la sinodul III ecumenic? 
           a)pe Nestorie 
           b)pe Ioan de Antiohia 
           c)pe Chiril al Ierusalimului 
5.La ce sinod ecumenic a fost proclamat “Învăţător ortodox” Teodoret 
de Cyr? 
           a)la Efes 
           b)la Constantinopol 
           c)la Calcedon 
6.În ce an a murit Teodoret de Cyr?     
           a)în 499 
           b)în 458 
           c)în 581 
7.Cine a scris “Istoria bisericească”? 
           a)Teodoret de Cyr 
           b)Teodosie 
           c)Timotei 
8.Câte scrisori avem de la Teodoret al Cyrului ? 
           a)250 de scrisori 
           b)360 de scrisori 
           c)401 de scrisori 
9.Unde s-a născut Nestorie? 
           a)în Liban 
           b)în Persia 
           c)în Sardinia 
10.Al cui ucenic a fost Nestorie? 
           a)al lui Teofilact 
           b)al lui Tit 
           c)al lui Teodor de Mopsuestia    
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CHESTIONAR NR.189 
 
1.Care sinod l-a condamnat ca eretic pe Nestorie? 
           a)cel de la Efes 
           b)cel Apostolic 
           c)cel de la Laodiceea 
2.Cum s-au numit prietenii lui Nestorie? 
           a)Ioan de Antiohia 
           b)Andrei de Samosata 
           c)Teodoret de Cyr 
3.În ce an a fost exilat Nestorie? 
           a)în 520 
           b)în 654 
           c)în 435 
4.Cum se numeşte localitatea unde a fost exilat Nestorie? 
           a)Valea Lungă 
           b)Gaza 
           c)Erania 
5.Cum se numeşte erezia susţinută de Nestorie? 
           a)budism 
           b)spiritism 
           c)naţionalism 
6.Ce susţinea erezia lui Nestorie?     
           a)că în Hristos sunt două persoane 
           b)că în Hristos e o singură persoană 
           c)că Hristos a fost doar Dumnezeu 
7.Unde s-a născut Ioan Gură de Aur ? 
           a)în Constantinopol 
           b)în Arimateea 
           c)în Antiohia 
8.În ce an s-a născut Ioan Gură de Aur ? 
           a)în 521 
           b)în 354 
           c)în 654 
9.Cum se numea tatăl lui Ioan Hrisostom? 
           a)Kamasis 
           b)Abimedec 
           c)Secundus 
10.Cum se numea mama lui Ioan Hrisostom? 
           a)Antusa 
           b)Cleopatra 
           c)Clementina 
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CHESTIONAR NR.190 
 
1.La ce vârstă a ramăs Antusa văduvă? 
           a)la 43 de ani 
           b)la 20 de ani 
           c)la 35 de ani 
2.De la cine a primit Ioan Hrisostom educaţie? 
           a)de la Proheresiu 
           b)de la Libaniu 
           c)de la Andragotin 
3.În ce an a fost Ioan Hrisostom botezat? 
           a)în 372 
           b)în 351 
           c)în 416 
4.În ce an a murit Antusa? 
           a)în 415 
           b)în 521 
           c)în 374 
5.Câţi ani a stat retras Ioan Hrisostom în munţii Antiohiei? 
           a)4 ani 
           b)10 ani 
           c)3 ani 
6.Cine l-a hirotonit diacon pe Ioan Hrisostom?     
           a)Meletie 
           b)Sofronie 
           c)Domitian 
7.Cine a scris lucrarea “Despre Preoţie”? 
           a)Niceta de Remesiana 
           b)Ioan Hrisostom 
           c)Vasile cel Mare 
8.Cine l-a hirotonit preot pe Ioan Hrisostom? 
           a)Inocenţiu 
           b)Teofilact 
           c)Flavian 
9.Câte omilii a scris Ioan Hrisostom? 
           a)21 de omili 
           b)50 de omili  
           c)135 de omili 
10.Câţi ani a fost Ioan Hrisostom preot în Antiohia? 
           a)15 ani 
           b)26 ani 
           c)12 ani 
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CHESTIONAR NR.191 
 
1.În ce an a fost ales patriarh Ioan Hrisostom? 
           a)în 397 
           b)în 401 
           c)în 522 
2.În ce localitate a avut loc sinodul convocat de Ioan Hrisostom? 
           a)la Creta 
           b)la Efes 
           c)la Laodiceea 
3.Când a avut loc al II-lea exil al lui Ioan Hrisostom? 
           a)în 404 
           b)în 504 
           c)în 604 
4.Care a fost ultima localitate în care a fost exilat Ioan Hrisostom? 
           a)Sardica 
           b)Cyrene 
           c)Pityus 
5.În ce localitate a murit Ioan Hrisostom? 
           a)la Camana 
           b)la Cucuz 
           c)la Corint 
6.În ce an a murit Ioan Hrisostom?     
           a)în 872 
           b)în 407 
           c)în 402 
7.Unde a fost înmormântat Ioan Hrisostom? 
           a)la Cimitirul Sfinţilor 
           b)la Domul din Milano 
           c)la Biserica Sf.Apostoli 
8.Câte scrisori avem de la Ioan Hrisostom? 
           a)240 de scrisori 
           b)500 de scrisori 
           c)328 de scrisori 
9.În ce an s-a năcut Socrate? 
           a)în 682 
           b)în 380 
           c)în 590 
10.Cine a contribuit la educaţia lui Socrate? 
           a)Helladiu 
           b)Arnobiu 
           c)Amoniu 
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CHESTIONAR NR.192 
 
1.Ce era Sozomen de profesie? 
           a)preot 
           b)citeţ 
           c)avocat 
2.În ce localitate s-a născut Filostorgiu? 
           a)în Capadocia 
           b)în Palestina 
           c)în Gaza 
3.În câte cărţi se cuprinde “Istoria bisericească” a lui Filostorgiu? 
           a)în 8 cărţi 
           b)în 12 cărţi 
           c)în 5 cărţi 
4.Unde a fost preot Ghelasie de Cizic? 
           a)în Bitinia 
           b)în Bereea 
           c)în Cizic 
5.Unde a fost episcop Zaharia? 
           a)în Egipt 
           b)în Pont 
           c)în Mitilene 
6.Unde s-a născut Evagrie Scolasticul?     
           a)în Borissos 
           b)în Siria 
           c)în Persia 
7.Unde s-a născut Evagrie Ponticul? 
           a)în Ibora 
           b)în Cizic 
           c)în Neapolis 
8.Cum mai era numit Evagrie Ponticul? 
           a) “Cuviosul” 
           b) “Monahul” 
           c) “Înţeleptul” 
9.La ce vârstă a murit Evagrie Ponticul? 
           a)la 30 de ani 
           b)la 76 de ani 
           c)la 54 de ani 
10.Unde s-a născut Paladiu? 
           a)în Galatia 
           b)în Sinai 
           c)în Betleem 
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CHESTIONAR NR.193 
 
1.Cum se numea prietenul lui Paladiu? 
           a)Evagrie Ponticul 
           b)Grigorie Decapolitul 
           c)Didin cel Orb 
2.Cine a scris “Istoria lausiacă” ? 
           a)Ieronim 
           b)Vasile cel Mare 
           c)Paladiu 
3.Cine l-a declarat pe Paladiu origenist? 
           a)Meliton de Sardes 
           b)Epifanie 
           c)Fer. Augustin 
4.Cum se mai numea Afraate? 
           a)Iacob 
           b)Timotei 
           c)Matia 
5.Unde s-a născut Efrem Sirul? 
           a)în Nisibi 
           b)în Efes 
           c)în Marmattai 
6.La ce sinod ecumenic a participat Efrem Sirul?     
           a)la al VII-lea sinod 
           b)la al III-lea sinod 
           c)la primul sinod 
7.Cu ce se hrănea Efrem Sirul ? 
           a)cu legume uscate 
           b)cu pâine de orez 
           c)cu pâine de grâu 
8.În ce an a murit Efrem Sirul? 
           a)în 459 
           b)în 633 
           c)în 373 
9.Cum se numea nepotul lui Efrem Sirul? 
           a)Cyrillonos 
           b)Mezrob 
           c)Ilarie 
10.În ce an a fost creştinat Rabulas? 
           a)în 251 
           b)în 355 
           c)în 400   
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CHESTIONAR NR.194 
 
1.Câte scrisori avem de la Rabulas? 
           a)23 de scrisori 
           b)46 de scrisori 
           c)55 de scrisori 
2.Unde a fost episcop Ibas? 
           a)în Edesa 
           b)în Milet 
           c)în Creta 
3.La ce sinod a fost condamnat Ibas de Edesa? 
           a)la cel din 449 
           b)la cel din 50 
           c)la cel de la Konstanz 
4.De cine a fost creştinată Armania? 
           a)de Babeus 
           b)de Isaac de Antiohia 
           c)de Grigorie de Nazianz 
5.Cine a organizat Biserica Armeană? 
           a)Narses 
           b)Mezrob 
           c)Eznic de Colb 
6.Stima de sine este :  
           a)o virtute 
           b)un păcat 
           c)o poruncă 
7.Care dintre cele trei sunt virtuţi? 
           a)smerenia 
           b)furtul 
           c)statornicia 
8.Care sunt felurile onoarei? 
           a)civilă 
           b)ştiinţifică 
           c)artistică 
9.Care este scopul ultim în raport cu onoarea? 
           a)pedepsirea copiilor 
           b)preamărirea lui Dumnezeu 
           c)evitarea binelui 
10.Ce înseamnă cuvântul “Evanghelie”? 
           a)credinţa cea dreaptă 
           b)fericirea veşnică 
           c)vestea cea bună 
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CHESTIONAR NR.195 
 
1.În ce an a fost descoperită “Didahia”? 
           a)în 1870 
           b)în 1875 
           c)în 1880 
2.Cu ce epistolă a Sf. Ap. Pavel este legată ca întindere “Didahia”? 
           a)cu Ep. către Efeseni 
           b)cu Ep. către Romani 
           c)cu Ep. către Galateni 
3.După anumite documente, cine ar fi unul din primii urmaşi ai Sf. 
Petru în scaunul Episcopal de la Roma ? 
           a)Ignatie 
           b)Epifanie 
           c)Clement 
4.Sub ce apelativ mai este cunoscut Ignatie al Antiohiei? 
           a)Teoforul 
           b)Hristoforul 
           c)Pnevmatoforul 
5.Cum numeşte Ignatie al Antiohiei în scrierile sale Sf. Euharistie? 
           a) “lucru nefiresc” 
           b) “doctoria nemuririi” 
           c) “ajutor divin” 
6.În ce localitate a călătorit Policarp al Smirnei în 155?     
           a)la Roma 
           b)la Efes 
           c)la Filipi 
7.Cu ce papă a avut Policarp convorbire în contradictoriu? 
           a)cu Virgiliu 
           b)cu Anicet 
           c)cu Inocenţiu IV 
8.În anturajul cărui sfânt a fost în copilărie Policarp? 
           a)al Sf. Irineu 
           b)al Sf. Petru 
           c)al Sf. Vasile cel Mare 
9.Care este singura epistolă care s-a păstrat din cele adresate de 
Policarp? 
           a)Ep. către Romani 
           b)Învăţătura către Smirneni 
           c)Ep. către Filipeni 
10.Din pricina cui a fost obligat Atanasie în 356 să fugă în pustiu, în 
urma morţii împăratului Constans? 
           a)din pricina arienilor 
           b)din pricina asirienilor 
           c)din pricina iudeilor 
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CHESTIONAR NR.196 
 
1.În ce an s-a născut Ambrozie? 
           a)în 338 
           b)în 339 
           c)în 337 
2.În ce oraş a fost ales Ambrozie episcop? 
           a)în Constantinopol 
           b)în Efes 
           c)în Mediolanum 
3.A cui voce a rostit “Ambrozie episcop”?  
           a)a mulţimii 
           b)a episcopului  
           c)a unui copil 
4.Ce afirma Ambrozie referitor la raportul Biserică-Stat? 
           a)că biserica e supusă statului 
           b)că biserica e independentă de stat 
           c)că biserica e sub stat întotdeauna 
5.La moartea cărui împărat Ambrozie a rostit necrologul? 
           a)a lui Traian 
           b)a lui Justinian 
           c)a lui Teodosie 
6.În ce an a murit Ambrozie?     
           a)în 397 
           b)în 343 
           c)în 348 
7.În ce localitate s-a născut Fer. Augustin ? 
           a)în Antiohia 
           b)în Tagaste 
           c)în Tars 
8.Care a fost numele mamei Fer. Augustin? 
           a)Nona 
           b)Olimpia 
           c)Marina 
9.Cum îl chema pe copilul Fer. Augustin? 
           a)Adeodatus 
           b)Ipolit 
           c)Diogene 
10.Ce cuvinte a auzit Fer. Augustin, când se afla în grădină ? 
           a) “Pocăieşte-te” 
           b) “Cugetă la Dumnezeu” 
           c) “Ia şi citeşte”         
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CHESTIONAR NR.197 
 
1.Care este cea mai răspândită şi mai cunoscută lucrare augustiniană? 
           a) “Banchetul” 
           b) “Confesiunile” 
           c) “Despre Preoţie” 
2.Sub ce nume mai este cunoscută lucrarea Fer. Augustin : 
 “Confesiunile”? 
           a) “Plângerile” 
           b) “Decepţiile” 
           c) “Mărturisirile” 
3.În ce a murit Fer. Augustin ? 
           a)în 410 
           b)în 420 
           c)în 430 
4.În ce localitate s-a născut Maxim Mărturisitorul? 
           a)în Calcedon 
           b)în Constantinopol 
           c)în Efes 
5.În ce secol s-a născut Maxim Mărturisitorul? 
           a)în secolul al VI-lea 
           b)în secolul al V-lea 
           c)în secolul al VII-lea 
6.Ce i s-a tăiat lui Maxim Mărturisitorul pentru că nu şi-a părăsit 
credinţa?     
           a)limba 
           b)mâna stângă 
           c)mâna dreaptă 
7.Unde s-a născut Ioan Damaschin? 
           a)în Antiohia 
           b)în Dalmaţia  
           c)în Damasc 
8.Cine este autorul operei “Sfintele parabole”? 
           a)Ioan Hrisostom 
           b)Ioan Damaschin 
           c)Maxim Mărturisitorul 
9.Pe ce dată îl sărbătorim pe Ioan Damaschin? 
           a)pe 4 octombrie 
           b)pe 4 noiembrie 
           c)pe 4 decembrie 
10.Care din sfinţii de mai jos este autorul unei Dogmatici? 
           a)Vasile cel Mare 
           b)Ioan Damaschinul 
           c)Ioan Hrisostom         
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V.LITURGICĂ 
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CHESTIONAR NR.198 
 
1.Câte Liturghii se săvârşesc în Biserica Ortodoxă? 
           a)2 Liturghii 
           b)3 Liturghii 
           c)4 Liturghii 
2.Ce Liturghie se săvârşeşte de 10 ori pe an? 
           a)cea a Sf. Ioan Hrisostom 
           b)cea a Sf. Grigorie Dialogul 
           c)cea a Sf. Vasile cel Mare 
3.Care din cele 3 Liturghii se săvârşeşte de cele mai multe ori pe an? 
           a)cea a Sf. Ioan Gură de Aur 
           b)cea a Sf. Vasile cel Mare 
           c)cea a Sf. Grigorie Dialogul 
4.Care este prima parte a Liturghiei în timpul căreia se face pregătirea 
şi binecuvântarea Darurilor? 
           a)Vecernia 
           b)Proscomidia 
           c)Utrenia 
5.Din a câta prescură scoate preotul la Proscomidie mirida pentru 
Maica Domnului? 
           a)din prima 
           b)din a V-a 
           c)din a II-a 
6.Ce scoate preotul din prima prescură la Proscomidie? 
           a)Sf. Agneţ 
           b)nu scoate nimic 
           c)miride pentru vii 
7.Câte miride scoate preotul la Proscomidie din a III-a prescură 
pentru cetele sfinţilor? 
           a)9 miride 
           b)8 miride 
           c)7 miride 
8.Câte săptămâni are perioada Triodului? 
           a)10 săptămâni 
           b)8 săptămâni 
           c)9 săptămâni 
9.Care sunt perioadele anului bisericesc? 
           a)Octoihul 
           b)Triodul 
           c)Penticostarul 
10.Care perioadă a anului bisericesc are cele mai multe sărbători? 
           a)Triodul 
           b)Penticostarul 
           c)Octoihul 
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CHESTIONAR NR.199 
 
1.Câte Sf.Taine se săvârşesc în Biserica Ortodoxă? 
           a)5 Taine 
           b)7 Taine 
           c)9 Taine 
2.Pe cât sărbătorim “Botezul Domnului”? 
           a)pe 6 ianuarie 
           b)pe 6 februarie 
           c)pe 6 martie 
3.Ce sărbătoare împărătească este în luna februarie? 
           a)Botezul Domnului 
           b)Naşterea Domnului 
           c)Întâmpinarea Domnului 
4.De ce origine este cuvântul “Paşte”? 
           a)latinească 
           b)evreiască 
           c)slavonească 
5.Care din sărbătorile de mai jos sunt în cinstea Maicii Domnului? 
           a)Buna - Vestire 
           b)Rusaliile 
           c)Schimbarea la Faţă 
6.Care din praznicele împărăteşti sunt cu date schimbătoare? 
           a)Schimbarea la Faţă 
           b)Înălţarea Domnului 
           c)Rusaliile 
7.Câte sărbători mari sunt în cursul anului bisericesc în cinstea Maicii 
Domnului? 
           a)3 sărbători 
           b)4 sărbători 
           c)5 sărbători 
8.Care este denumirea populară a “Bunei-Vestiri”? 
           a)Ovidenia 
           b)Uspenia 
           c)Blagoveştenia 
9.Ce sărbătoare este pe 21 Noiembrie? 
           a)Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
           b)Buna-Vestire 
           c)Naşterea Maicii Domnului 
10.Pe ce dată sărbătorim “Adormirea Maicii Domnului”? 
           a)pe 15 iunie 
           b)pe 15 iulie 
           c)pe 15 august 
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CHESTIONAR NR.200 
 
1.Ce împărăteasă a descoperit Sf. Cruce? 
           a)Irina 
           b)Teodora 
           c)Elena 
2.Pe ce dată îi sărbătorim pe Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil? 
           a)pe 6 ianuarie 
           b)pe 7 decembrie 
           c)pe 8 noiembrie 
3.Cărui împărat i s-a arătat pe cer Sf. Cruce? 
           a)lui Diocleţian 
           b)lui Constantin cel Mare 
           c)lui Teodosie cel Mare 
4.Care mare ierarh este numit “chip al blândeţelor”?  
           a)Ioan Gură de Aur 
           b)Nicolae 
           c)Vasile cel Mare 
5.Ce mare prooroc al Vechiului Testament este sărbătorit pe 20 iulie? 
           a)Manuel 
           b)Samuel 
           c)Ilie 
6.Care din cei trei Ierarhi este sărbătorit pe 1 ianuarie şi 30 ianuarie? 
           a)Ioan Gură de Aur 
           b)Vasile cel Mare 
           c)Grigorie Decalogul 
7.Moaştele cărei sfinte se păstrează la Curtea de Argeş? 
           a)ale Sf. Filofteia 
           b)ale Sf. Parascheva 
           c)ale Sf. Ecaterina      
8.Ce moaşte se păstrează la mânăstirea Bistriţa din Oltenia? 
           a)ale Sf. Grigorie Decapolitul 
           b)ale Sf. Dimitrie Basarabov 
           c)ale Sf. Calinic 
9.Ce mare mucenic este sărbătorit pe 23 Aprilie? 
           a)Gheorghe 
           b)Dimitrie 
           c)Mina 
10.Pe ce dată îl sărbătorim pe Sf. Arhidiacon Ştefan? 
           a)pe 25 noiembrie 
           b)pe 26 noiembrie 
           c)pe 27 decembrie 
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CHESTIONAR NR.201 
 
1.Care sunt zilele din cursul săptămânii în care se mănâncă mâncare 
de post? 
           a)miercurea 
           b)joia 
           c)vinerea 
2.Câte posturi mari sunt rânduite în cursul anului de Biserica 
Ortodoxă? 
           a)2 posturi 
           b)3 posturi 
           c)4 posturi 
3.Care din cele 4 posturi mari este denumit “al Păresimilor”? 
           a)cel al Crăciunului 
           b)cel al Paştelui 
           c)cel al Sf.Apostoli 
4.Ce praznic împărătesc cade în timpul Postului “Adormirea Maicii 
Domnului”? 
           a)Rusaliile 
           b)Schimbarea la Faţă 
           c)Înălţarea la cer 
5.Pe ce dată îi sărbătorim pe Sf. Împărăţi Constantin şi Elena? 
           a)pe 20 martie 
           b)pe 21 aprilie 
           c)pe 21 mai 
6.Ce simbolizează Sf. Disc? 
           a)ieslea unde s-a născut Domnul 
           b)locul unde a fost aşezat Domnul după pogorârea de pe Cruce 
           c)templul din Ierusalim 
7.Ce simbolizează Sf. Copie? 
           a)steaua care i-a călăuzit pe magi 
           b)lancea cu care a fost străpuns Mântuitorul pe cruce 
           c)nimic 
8.Ce formă are Sf. Chivot? 
           a)de biserică 
           b)de corabie 
           c)orice formă 
9.Ce se păstrează în Sf. Chivot? 
           a)Sf. Vase 
           b)Anafura 
           c)Sfânta Împărtăşanie 
10.Fără de care obiect liturgic nu se poate săvârşi Liturghia? 
           a)fără Chivot 
           b)fără Antimis 
           c)fără Epitaf 
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CHESTIONAR NR.202 
 
1.Câte acoperăminte sau procoveţe sunt folosite în cultul ortodox? 
           a)2 acoperăminte 
           b)3 acoperăminte  
           c)4 acoperăminte 
2.De câte ori este folosit Epitaful în cultul ortodox? 
           a)în tot timpul anului 
           b)în toată perioada Triodului 
           c)o singură dată pe an 
3.În ce zi a Săptămânii Patimilor este folosit Sf. Epitaf? 
           a)miercuri 
           b)joi 
           c)vineri 
4.Ce icoană este imprimată pe Sf. Epitaf ?  
           a)Învierea Domnului 
           b)Răstignirea Domnului 
           c)Înmormântarea Domnului 
5.Care sunt veşmintele diaconeşti? 
           a)stiharul, orarul şi felonul 
           b)stiharul, orarul şi mânecuţele 
           c)stiharul, brâul şi mânecuţele 
6.Ce simbolizează mânecuţele? 
           a)puterea lui Dumnezeu 
           b)funiile cu care au fost legate mâinile Domnului 
           c)greutatea slujirii 
7.Ce veşmânt foloseşte preotul cel mai mult? 
           a)felonul 
           b)epitrahilul 
           c)brâul 
8.Ce simbolizează epitrahilul? 
           a)jugul slujirii lui Hristos 
           b)dorinţa de a fi un bun slujitor 
           c)credinţa pe care preotul trebuie să o aibe 
9.Fără ce veşmânt preotul nu poate săvârşi nici un fel de slujbă ? 
           a)fără stihar 
           b)fără felon 
           c)fără epitrahil 
10.Care sunt veşmintele comune preotului şi diaconului? 
           a)mânecuţele 
           b)stiharul 
           c)brâul 
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CHESTIONAR NR.203 
 
1.Care este simbolul brâului? 
           a)simbolizează jugul iubirii 
           b)simbolizează puterea dumnezeiască 
           c)simbolizează ştergarul cu care Domnul S-a încins în seara Cinei 
2. Ce cuvânt mai este folosit pentru “felon”? 
           a)rucaviţa 
           b)patrafir 
           c)sfita 
3.Care din veşmintele de mai jos sunt comune tuturor treptelor 
clerului? 
           a)stiharul 
           b)mânecuţele 
           c)brâul 
4.Câte veşminte sunt specifice treptei arhiereşti? 
           a)3 veşminte 
           b)4 veşminte  
           c)5 veşmintre 
5.Care este veşmântul comun preotului şi arhiereului? 
           a)felonul 
           b)nu sunt 
           c)mânecuţele 
6.Ce simbolizează numarul 7 al veşmintelor arhiereului? 
           a)zilele săptămânii 
           b)zilele creaţiei 
           c)cele 7 daruri ale Duhului 
7.Ce simbolizează mitra arhierească? 
           a)cununa de spini a Domnului 
           b)cununa de lauri a Domnului 
           c)mahrama de pe capul Domnului 
8.Câte engolpioane poartă patriarhul spre deosebire de mitropoliţi şi 
ceilalţi arhierei? 
           a)3 engolpioane  
           b)2 engolpioane 
           c)nici unul 
9.Cu ce se termină la capătul de sus cârja arhierească? 
           a)cu 2 lei 
           b)cu 2 vulturi 
           c)cu 2 şerpi 
10.Ce simbolizează dicherul? 
           a)pe protopărinţii noştri 
           b)cele două firi ale Mântuitorului 
           c)soarele şi luna 
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CHESTIONAR NR.204 
 
1.Care sunt Sf. Taine care nu se repetă? 
           a)Botezul, Maslul şi Euharistia 
           b)Botezul, Mirungerea şi Preoţia 
           c)Cununia, Botezul şi Preoţia 
2.În ce zi a anului se săvârşeşte sfinţirea Sf. Mir? 
           a)la Cincizecime 
           b)pe 6 ianuarie 
           c)în Joia Patimilor 
3.Care din denumirile de mai jos este sinonimul pentru Sf. 
Împărtăşanie? 
           a)Euharistie 
           b)Maslu 
           c)Cuminecătură 
4.De câte ori se poate spovedi un credincios? 
           a)de câte ori i se recomandă de preot 
           b)de câte ori simte nevoia 
           c)de câte ori îi recomandă psihologul 
5.Ce Liturghie nu are proscomidie? 
           a)a lui Ioan Hrisostom 
           b)a lui Vasile cel Mare 
           c)a lui Grigorie Dialogul 
6.Care este cel mai important moment din cadrul Liturghiei? 
           a)ieşirea cu Sf. Daruri 
           b)epicleza 
           c)citirea Evangheliei 
7.Care este cel mai important moment din cadrul Sf. Taine a 
Botezului? 
           a)exorcismele 
           b)întreita afundare 
           c)îmbisericirea pruncului 
8.Cine rosteşte la Botez, Crezul în locul celui care urmează a fi 
botezat? 
           a)părinţii 
           b)alte rude 
           c)naşii 
9.Care este cel mai important moment din cadrul Sf. Taine a 
Cununiei? 
           a)unirea mirilor 
           b)punerea cununiilor 
           c)împărtăşirea tinerilor 
10.Care este momentul cel mai important din cadrul Sf. Taine a 
Spovedaniei? 
           a)mărturisirea păcatelor 
           b)rugăciunea de dezlegare 
           c)darea canonului 
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CHESTIONAR NR.205 
 
1.Ce părţi ale Sf.Biserici separă catapeteasma? 
           a)Naosul de Pronaos 
           b)Altarul de Pronaos 
           c)Altarul de Naos 
2.Ce este aghiasma? 
           a)apă sfinţită 
           b)untdelemn amestecat cu vin 
           c)o mirodenie 
3.Cine sunt catehumenii? 
           a)cei ce s-au lepădat de credinţă 
           b)cei ce refuză botezul 
           c)cei care cred în Hristos, dar nu sunt botezaţi 
4.Hirotesia face parte din cele 7 Sf.Taine? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
5.Când se săvârşeşte logodna a doi tineri? 
           a)înainte de Sf.Taină a Nunţii 
           b)după Taina Nunţii 
           c)nu se săvârşeşte 
6.Ce cântare poartă numele de “Trisaghion”? 
           a)Heruvicul 
           b)Sfinte Dumnezeule 
           c)Axionul Naşterii Domnului 
7.Ce simbolizează uşile împărăteşti? 
           a)cele 2 lumi: văzută şi nevăzută 
           b)cele 2 testamente 
           c)cele 2 părţi ale trupului 
8.Pe ce dată începe anul bisericesc? 
           a)pe 1 ianuarie 
           b)pe 1 septembrie 
           c)pe 1 mai 
9.Cine are dreptul să sfinţească o biserică nouă sau restaurată? 
           a)doar patriarhul 
           b)episcopul locului 
           c)preotul 
10.În ce parte trebuie să fie situat Altarul la Bisericile Ortodoxe? 
           a)spre apus 
           b)spre răsărit 
           c)nu contează 
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CHESTIONAR NR.206 
 
1.Care este partea cea mai sfântă a bisericii? 
           a)Naosul 
           b)Pronaosul 
           c)Altarul 
2.Ce simbolizează Naosul unei biserici? 
           a)lumea nevăzută 
           b)lumea văzută 
           c)lumea dinainte de Hristos 
3.La ce slujbă se cântă “Lumină lină”? 
           a)la Liturghie 
           b)la Utrenie 
           c)la Vecernie 
4.Care este binecuvântarea pe care o dă preotul când începe 
Liturghia? 
           a) “Binecuvântat este Dumnezeul nostru…” 
           b) “Binecuvântată este Împărăţia…” 
           c) “Slavă Sfintei…” 
5.În timpul Mărimurilor la Utrenie, preotul face cădire : 
           a)mică 
           b)mare 
           c)nu face cădire 
6.Preotul la Liturghie îmbracă : 
           a)toate veşmintele 
           b)felonul şi epitrahilul 
           c)doar epitrahilul 
7.La Liturghie preotul face cădire mică la : 
           a)citirea Apostolului 
           b)Heruvic 
           c)Axion 
8.Ce carte de cult se foloseşte în mod deosebit în perioada Triodului? 
           a)Ceaslovul 
           b)Triodul 
           c)Psaltirea 
9.Perioada Penticostarului ţine: 
           a)de la Duminica Paştilor până la Duminica tuturor Sfinţilor 
           b)de la Duminica I după Rusalii până la 25 martie 
           c)de la 25 martie până la 21 iulie 
10.Care perioadă a anului bisericesc are cele mai puţine săptămâni? 
           a)Octoihul 
           b)Triodul 
           c)Penticostarul 
 
 
 
 
                                                                               



 219 

CHESTIONAR NR.207 
 
1.De ce ne aduce aminte slujba Vecerniei? 
           a) de Pogorârea Duhului Sfânt 
           b) de Învierea Domnului 
           c) de Răstignirea Domnului 
2.De ce ne aduce aminte slujba Utreniei? 
           a) de Schimbarea la Faţă 
           b)de Naşterea Domnului 
           c) de Patimile îndurate de Domnul 
3.Care este prima slujbă din cele 7 laude? 
           a)Utrenia 
           b)Vecernia 
           c)Pavecerniţa 
4.Ce simbolizează Altarul? 
           a)cerul 
           b)pământul 
           c)paradisul 
5.De unde dă preotul binecuvântarea pentru începerea Utreniei? 
           a)din faţa uşilor împărăteşti 
           b)din faţa Sf.Mese 
           c)din mijlocul Bisericii 
6.Ce fel de cădire face preotul în timpul Binecuvântariilor Învierii, la 
Utrenie? 
           a)mică 
           b)mare 
           c)nu face cădire 
7.De unde citeşte preotul Evanghelia la Utrenie, în zilele de Duminică? 
           a)din faţa uşilor împărăteşti 
           b)din latura de miazănoapte a Sf.Mese 
           c)din mijlocul Bisericii 
8.Ce psalm se citeşte la Utrenie, după ce preotul citeşte Evanghelia? 
           a)psalmul 103 
           b)psalmul 50 
           c)psalmul 87 
9.Ce simbolizează scoaterea Evangheliei în mijlocul Bisericii, la 
Utrenia de Duminică? 
           a)Pogorârea Duhului Sfânt 
           b)Botezul Domnului 
           c)Arătarea Domnului după Învierea Sa 
10.Ce înseamnă cuvântul “Proscomidie”? 
           a)mulţumire 
           b)a aduce 
           c)a oferi 
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CHESTIONAR NR.208 
 
1.Unde se săvârşeşte Proscomidia? 
           a)în Naos 
           b)în Pronaos 
           c)în Sf. Altar 
2.Cu ce se face Vohodul Mic la Sf. Liturghie? 
           a)cu Sf. Cruce 
           b)cu Sf. Daruri 
           c)cu Sf. Evanghelie 
3.Ce se cântă la strană înainte de Vohodul Mare? 
           a)Axionul 
           b)Heruvicul 
           c) “Pe Tine Te lăudăm…” 
4.Cu ce se face Vohodul Mare la Liturghie? 
           a)cu Evanghelia 
           b)cu Antimisul 
           c)cu Sf.Daruri 
5.Care este ecfonisul pe care preotul trebuie să-l rostească după “Tatăl 
nostru…”? 
           a) “Că Ţie se cuvine…” 
           b) “Că Tu eşti Dumnezeul nostru…” 
           c) “Că a Ta este Împărăţia…” 
6.Ce simbolizează spălarea mâinilor preotului înainte de începerea 
Proscomidiei? 
           a)curăţia trupească şi sufletească 
           b)pe Pilat  
           c)pe preoţii Vechiului Testament 
7.Cum se numeşte pâinea folosită la Proscomidie? 
           a)anafură 
           b)azimă 
           c)prescură 
8.Referitor la Naşterea Domnului, ce simbolizează Proscomidiarul? 
           a)locul naşterii Domnului 
           b)locul unde a fugit Sf.  Familie din cauza lui Irod 
           c)locul unde a avut loc Buna-Vestire 
9.Ce simbolizează citirea Apostolului în cadrul Liturghiei? 
           a)cuvintele Mântuitorului 
           b)cuvintele proorocilor 
           c)trimiterea Domnului la propovăduire a Sf. Apostoli 
10.Ce simbolizează cititul Evangheliei din cadrul Liturghiei? 
           a)pe Sf. Apostoli propovăduind 
           b)pe Ioan Botezătorul propovăduind 
           c)pe Mântuitorul propovăduind     
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CHESTIONAR NR.209 
 
1.Ce simbolizează desfacerea Antimisului în timpul ecteniei pt. 
catehumeni de la Liturghie ? 
           a)Răstignirea Mântuitorului 
           b)Patimile Mântuitorului 
           c)Pregătirea mormântului de piatră 
2.Ce simbolizează ieşirea cu Cinstitele Daruri din timpul Liturghiei? 
           a)venirea Mântuitorului în lume 
           b)ultimul drum al Domnului înainte de Patima şi moartea Sa 
           c)ieşirea Domnului la propovăduire 
3.După ce Sf.Taină se administrează ungerea cu Sf. Mir? 
           a)după Maslu 
           b)după Botez 
           c)după Euharistie 
4.Pot fi călugării naşi la Botez? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
5.Ce simbolizează vasul cu apă pentru Botez? 
           a)apa Iordanului în care Domnul a fost botezat 
           b)mormântul în care a fost îngropat Domnul 
           c)locul naşterii Domnului 
6.Ce simbolizează întreita afundare din cadrul Tainei Botezului? 
           a)darurile Sf.Duh 
           b)cele 3 zile cât a stat Domnul în mormânt 
           c)pe cei trei magi 
7.Ce simbolizează pânza albă cu care noul creştin e îmbrăcat îndata 
după Botez? 
           a)Hlamida Mântuitorului 
           b)Giulgiurile Mântuitorului 
           c)Veşmântul luminos al celor spălaţi şi curăţiţi de păcate 
8.Ce simbolizează lumânarea pe care o poartă naşul la Botez? 
           a)nu are simbolism 
           b)lumina interioară a harului 
           c)steaua care i-a călăuzit pe magi 
9.Ce simbolizează înconjurarea mesei şi a vasului pentru botez în 
cadrul Tainei Botezului? 
           a)lepădarea de cel rău 
           b)drumul de la întuneric la lumină parcurs de omenire 
           c)bucuria Bisericii pentru că în sânul ei a intrat un nou membru 
10.A doua cununie mai este considerată de Biserică, ca fiind Taină? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar cu binecuvântare 
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CHESTIONAR NR.210 
 
1.Ce este nunta de argint? 
           a)căsătoria mixtă 
           b)căsătoria nelegitimă 
           c)aniversarea a 25 de ani de căsătorie 
2.Ce simbolizează lumânările pe care naşii le ţin în mâini la Cununie? 
           a)curăţia mirilor 
           b)lumina darului de sus 
           c)mila dumnezeiască 
3.Ce simbolizează paharul cu vin din cadrul Tainei Cununiei? 
           a)paharul de la Cina cea de Taină 
           b)soarta comună a celor 2 soţi 
           c)paharul bucuriei celor 2 soţi 
4.Unde se săvârşesc hirotoniile? 
           a)oriunde 
           b)numai în Biserică 
           c)numai în afara Bisericii 
5.În cadrul cărei slujbe se fac hirotoniile? 
           a)în cadrul Vecerniei 
           b)în cadrul Utreniei 
           c)în cadrul Liturghiei 
6.Când se face hirotonia în arhiereu, în cadrul Liturghiei? 
           a)îndată după “Sfinte Dumnezeule…” 
           b)îndată după Heruvic 
           c)îndată după Axion 
7.Când se face hirotonia în preot, în cadrul Liturghiei? 
           a)înainte de “Tatăl nostru…” 
           b)înainte de Axion 
           c)înainte de Sfinţirea Darurilor 
8.Se pot hirotonii 2 preoţi la aceeaşi Liturghie? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar cu binecuvântare 
9.Care este numărul minim al preoţilor pentru a putea săvârşi 
Maslul? 
           a)7 preoţi 
           b)5 preoţi 
           c)2 preoţi 
10.Unde se săvârşeşte Maslul? 
           a)la Biserică 
           b)la casa bolnavului 
           c)numai în Biserică 
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CHESTIONAR NR.211 
 
1.Câte Apostole şi Evanghelii se citesc în timpul slujbei Maslului? 
           a)nu se citesc 
           b)5 Apostole şi 5 Evanghelii 
           c)7 Apostole şi 7 Evanghelii 
2.Ierurgiile fac parte din rândul Sf.Taine? 
           a)nu 
           b)da 
           c)uneori 
3.Când se săvârşeşte Aghiazma Mare? 
           a)la începutul fiecărei luni 
           b)la Bobotează 
           c)cât mai des 
4.Cum se mai numeşte apolisul de la sfârşitul slujbelor? 
           a)rugăciune 
           b)otpust 
           c)epicleză 
5.Ce taină trebuie să primească credinciosul înainte de a primi Sf. 
Euharistie? 
           a)Sf. Maslu 
           b)Sf. Spovedanie 
           c)Sf. Mirungere 
6.Ce axion se cântă la Liturghia Sf. Vasile cel Mare? 
           a) “Cuvine-se cu adevărat…” 
           b) “De tine se bucură…” 
           c) “Ziua Învierii…” 
7.Care din cărţile de slujbă de mai jos sunt necesare preotului, pentru 
Liturghie? 
           a)Evanghelia 
           b)Mineiul 
           c)Liturghierul 
8.De câte ori se săvârşeşte pe an, Liturghia Sf.Vasile cel Mare? 
           a)în Duminicile Triodului 
           b)de 10 ori 
           c)în Duminicile Penticostarului 
9.Are voie diaconul să citească Evanghelia în cadrul Litughiei? 
           a)uneori 
           b)da 
           c)nu 
10.Un preot caterisit mai poate săvârşi Liturghia? 
           a)da 
           b)doar cu binecuvântare 
           c)nu 
 
 
 
                                                                               



 224 

CHESTIONAR NR.212 
 
1.Care este cea mai mare sărbătoare a anului bisericesc numită şi 
“Sărbătoarea Sărbătorilor”? 
           a)Naşterea Domnului 
           b)Învierea Domnului 
           c)Înălţarea Domnului 
2.Cât timp se sărbătoreşte “Învierea Domnului”? 
           a)două zile 
           b)trei zile 
           c)cinci zile 
3.Care este ziua în care a înviat Domnul? 
           a)prima zi a Sâmbetelor 
           b)ziua întâi a Săptămânii 
           c)Duminica 
4.Paştele este precedat de slujbele de seară. Cum sunt numite aceste 
slujbe ? 
           a)Vecernii 
           b)Utrenii 
           c)Denii 
5.De ce este simbolizat Paştele în Vechiul Testament? 
           a)de potopul lui Noe 
           b)de înălţarea Sf. Ilie la cer 
           c)de trecerea prin Merea Roşie 
6.Ce a făcut Domnul Iisus prin Învierea Sa din morţi ? 
           a)a sfărâmat porţile iadului 
           b)a biruit puterea morţii 
           c)a izbăvit omenirea de robia păcatului 
7.Când are loc slujba Prohodului Domnului? 
           a)în Joia Mare 
           b)în Vinerea Mare 
           c)în noaptea Învierii 
8.Ce alte femei au venit la mormânt în dimineaţa Învierii?  
           a)Maria Magdalena 
           b)Maria lui Iacov 
           c)Marta 
9.Care era numele unuia dintre tâlharii răstigniţi împreună cu Iisus ? 
           a)Baraba 
           b)Baltazar 
           c)Dismas 
10.Căruia dintre cei doi tâlharii răstigniţi pe cruce, alături de 
Mântuitorul i se asigură mântuirea ? 
           a)celui din dreapta 
           b)celui din stânga 
           c)niciunuia 
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CHESTIONAR NR.213 
 
1.Care a fost prima persoană ce s-a bucurat de Împărăţia lui 
Dumnezeu? 
           a)Fecioara Maria 
           b)tâlharul din dreapta 
           c)Apostolul Ioan 
2.Ce nume poartă comemorarea evenimentelor din viaţa 
Mântuitorului? 
           a)praznice împărăteşti 
           b)sărbători domneşti 
           c)sărbători închinate sfinţilor 
3.La ce dată se sărbătoreşte Naşterea Domnului? 
           a)pe 14 septembrie 
           b)pe 8 noiembrie 
           c)pe 25 decembrie 
4.Când au fost conduşi cei trei magi de o stea? 
           a)la Naşterea Domnului 
           b)la Învierea Domnului 
           c)la Înălţarea Domnului 
5.Care sunt darurile aduse de magi ? 
           a)aur şi tămâie 
           b)uleiuri aromate 
           c)smirnă 
6.De cine a fost descoperită Sf.Cruce ? 
           a)de Constantin cel Mare 
           b)de Sf. Elena 
           c)de Sf. Macarie 
7.Când se serbează Înălţarea Sf.Cruce? 
           a)pe 14 septembrie 
           b)pe 1 ianuarie 
           c)pe 15 august 
8.Ce a devenit Sf.Cruce în creştinism? 
           a)instrument de tortură 
           b)armă împotriva demonilor 
           c)emblema creştinismului 
9.Ce praznic împărătesc se serbează la 40 de zile dupa Înviere ? 
           a)Naşterea 
           b)Schimbarea la Faţă 
           c)Înălţarea 
10.Înălţarea Domnului se serbează în fiecare an, în aceeaşi zi. Care 
este această zi? 
           a)sâmbată 
           b)joi 
           c)duminică  
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CHESTIONAR NR.214 
 
1.Care este slujba cea mai importantă a cultului divin public? 
           a)Sf. Taine 
           b)Cele 7 Laude 
           c)Sfânta Liturghie 
2.De cine este întemeiată Sfânta Liturghie? 
           a)de Mântuitorul  
           b)de Sf. Apostoli 
           c)de Sf. Părinţi 
3.În timpul Liturghiei se aduce jertfa nesângeroasă a Legii celei noi. În 
ce se transformă această jertfă ? 
           a)pâinea se transformă în Trupul Domnului 
           b)vinul se transformă în Sângele Domnului 
           c)se comemorează moartea Domnului 
4.De cine poate fi săvârşită Liturghia ? 
           a)de preoţi 
           b)de diaconi 
           c)de arhierei 
5.Unde poate fi săvârşită Sf. Liturghie? 
           a)în Biserică 
           b)în orice loc 
           c)în capele sfinţite 
6.În care din cele 3 părţi ale unei Biserici poate fi săvârşită Liturghia? 
           a)în Naos 
           b)în Pronaos 
           c)în Sf. Altar 
7.Câte Liturghii avem în Biserica Ortodoxă? 
           a)o Liturghie 
           b)2 Liturghii 
           c)3 Liturghii 
8.Una dintre cele trei Liturghii se săvârşeşte numai de 10 ori pe an. 
Care? 
           a)cea a Sf. Vasile cel Mare 
           b)cea a Sf. Ioan Hrisostom 
           c)cea a Sf. Grigorie Dialogul 
9.De cine a fost alcătuită Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite? 
           a)de Sf. Vasile cel Mare 
           b)de Ioan Hrisostom 
           c)de Grigorie Dialogul 
10.Care sunt cuvintele prin care preotul îi cheamă pe credincioşi la 
împărtăşit? 
           a) “Domnului să ne rugăm” 
           b) “Să luăm aminte…” 
           c) “Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste…” 
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CHESTIONAR NR.215 
 
1.La sfârşitul Liturghiei credincioşii primesc : 
           a)azimă 
           b)artos 
           c)anafură 
2.Care este poarta de intrare în Biserică? 
           a)Mirungerea 
           b)Botezul 
           c)Preoţia 
3.Unde se săvârşeşte Botezul? 
           a)numai în Biserică 
           b)în orice loc 
           c)în caz de necessitate şi în alte locuri din afara Bisericii 
4.Când se săvârşeşte Botezul? 
           a)de obicei la 8 zile după naştere 
           b)în orice zi de sărbătoare, după Liturghie 
           c)în orice zi a săptămânii, în caz de necesitate 
5.Unde se face ungerea celui ce se botează? 
           a)pe frunte 
           b)pe piept 
           c)pe principalele părţi ale corpului 
6.Care dintre Tainele de mai jos să săvârşesc imediat după Botez? 
           a)Mirungerea 
           b)Maslul 
           c)Mărturisirea 
7.Unirea dintre un barbat şi o femeie este consfinţită de Dumnezeu. 
Prin ce taină se realizează aceasta? 
           a)prin Taina Pocăinţei 
           b)prin Taina Căsătoriei 
           c)prin Taina Hirotoniei 
8.Care este taina prin care creştinul primeşte izvorul tuturor 
harurilor ? 
           a)Sf. Maslul 
           b)Sf. Euharistie 
           c)Sf. Pocăinţă 
9.Care sunt efectele Tainei Maslului? 
           a)vindecarea trupească 
           b)vindecarea sufletească 
           c)iertarea păcatelor 
10.De cine poate fi săvârşit Sf.Maslu? 
           a)de un singur preot 
           b)de şapte preoţi 
           c)de cel puţin doi preoţi 
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CHESTIONAR NR.216 
 
1.De cine se săvârşeşte hirotonia diaconilor? 
           a)de preot 
           b)de episcop 
           c)de mai mulţi preoţi 
2.Câţi arhierei trebuie să fie la hirotonia unui episcop? 
           a)doar unul singur 
           b)cel puţin doi 
           c)trei sau mai mulţi 
3.Ce trebuie să facă creştinul la Spovedanie? 
           a)să relateze aproape toate păcatele făcute 
           b)să mărturisească sincer păcatele făcute 
           c)să arate părere de rău pentru păcate 
4.Ce primeşte creştinul de la duhovnic în urma Spovedaniei? 
           a)epitimia 
           b)canonul 
           c)cercetarea 
5.Care dintre celelalteTaine sunt strâns legate de Taina Spovedaniei? 
           a)Împărtăşania 
           b)Maslul 
           c)Cununia 
6.De la cine pot primii creştinii Sf. Împărtăşanie ? 
           a)de la preot 
           b)de la diacon 
           c)de la arhiereu 
7.Numărul Sf. Taine este identic cu cel al darurilor Sf. Duh. Deci, câte 
sunt? 
           a)9 Taine 
           b)7 Taine 
           c)8 Taine 
8.Pentru ce este necesară împărtăşirea creştinilor cu Sf. Taine? 
           a)pentru mântuire 
           b)pentru dobândirea vieţii veşnice 
           c)pentru obţinerea fericirii veşnice 
9.Care dintre Sf. Apostoli este sărbătorit de Biserica Ortodoxă pe data 
de 6 octombrie? 
           a)Filip 
           b)Toma 
           c)Iacov 
10.La data de 14 octombrie, o mare sfântă este sărbătorită de Biserica 
noastră. Care este aceasta? 
           a)Sf. Ecaterina 
           b)Sf. Varvara 
           c)Sf. Parascheva 
 
 
                                                                               



 229 

CHESTIONAR NR.217 
 
1.La ce dată este sărbătorit Sf. Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de 
Mir? 
           a)pe 27 octombrie 
           b)pe 26 octombrie 
           c)pe 28 octombrie 
2.Ce sfânt este sărbătorit la data de 27 octombrie? 
           a)Sf. Dimitrie Basarabov 
           b)Sf. Andrei 
           c)Sf. Nicolae 
3.La ce dată se sărbătoresc Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil? 
           a)pe 9 noiembrie 
           b)pe 8 noiembrie 
           c)pe 8 octombrie 
4.La data de 21 noiembrie Biserica Ortodoxă aduce cinstire Maicii 
Domnului. Ce se prăznuieşte în această zi ? 
           a)Naşterea Maicii Domnului 
           b)Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
           c)Adormirea Maicii Domnului 
5.La data de 30 noiembrie este sărbătorit apostolul care a propovăduit 
şi pe teritoriul patriei noastre. Care este acesta ? 
           a)Luca 
           b)Andrei 
           c)Filip 
6.La ce dată este sărbătorit Sf.Ierarh Nicolae? 
           a)pe 7 decembrie 
           b)pe 6 decembrie 
           c)pe 8 decembrie 
7.Ce sfântă sărbătoreşte Biserica Ortodoxă pe data de 7 Decembrie? 
           a)Sf. Filofteia 
           b)Sf. Filonia 
           c)Sf. Zenaida 
8.La data de 17 decembrie Biserica îl sărbătoreşte pe Sf.Prooroc 
Daniel.Care dintre sfinţii de mai jos sunt pomeniţi cu el? 
           a)Sf. Anania 
           b)Sf. Azaria 
           c)Sf. Misail 
9.După prăznuirea Naşterii Domnului, la 27 decembrie Biserica îl 
cinsteşte pe întâiul mucenic şi arhidiacon, care a fost omorât cu 
pietre.Despre cine este vorba? 
           a)despre Sf. Ştefan 
           b)despre Sf. Atanasie 
           c)despre Sf.Mina 
10.Ce sărbătoreşte Biserica odată cu începerea anului calendaristic, la 
1 Ianuarie? 
           a)Tăierea - împrejur cea după trup a Domnului 
           b)pe Vasile cel Mare 
           c)Anul Nou 
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CHESTIONAR NR.218 
 
1.Începutul anului calendaristic este marcat de un eveniment din viaţa 
Mântuitorului şi anume, Botezul Domnului. La ce dată este 
sărbătorit? 
           a)la 5 ianuarie 
           b)la 6 ianuarie 
           c)la 8 ianuarie 
2.Prăznuirea Botezului Domnului este urmată la data de 7 ianuarie de 
o altă sărbătoare. Cui îi este destinată? 
           a)Sf. Ioan Botezătorul 
           b)Sf. Ioan Hrisostom 
           c)Sf. Paladie 
3.Data de 25 martie aminteşte de un eveniment important din viaţa 
Maicii Domnului. Care? 
           a)Buna-Vestire 
           b)Naşterea sa 
           c)Intrarea în Biserică 
4.Cine este sărbătorit la data de 23 aprilie? 
           a)Sf. Gheorghe 
           b)Sf. Andrei 
           c)Sf. Ioan 
5.Ce zi este închinată Sf. Constantin şi Elena? 
           a)22 mai 
           b)21 mai 
           c)23 mai 
6.Ce prăznuieşte Biserica în ziua imediat următoare, Pogorârii 
Duhului Sfânt? 
           a)pe Sf. Treime 
           b)pe Sf. Ilie 
           c)Boboteaza 
7.Ce marchează calendarul ortodox la data de 24 iunie? 
           a)Naşterea Sf. Ioan Botezătorul 
           b)Drăgaica 
           c)Sânzienele 
8.Ce zi este închinată Sf. Apostoli Petru şi Pavel?  
           a)27 iunie 
           b)28 iunie 
           c)29 iunie 
9.La data de 20 iulie Biserica îl prăznuieşte pe proorocul Vechiului 
Testament al cărui trup a fost ridicat la cer. Cine este acesta? 
           a) Enoh 
           b) Ilie 
           c) Elisei 
10.Care sunt zilele de post în tradiţia Bisericii noastre? 
           a)joia 
           b)miercurea 
           c)vinerea 
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CHESTIONAR NR.219 
 
1.Ce înseamnă Istoria Bisericească Universală? 
           a)istoria poporului roman 
           b)istoria universală a Bisericii 
           c)istoria Bisericii 
2.În timpul cărui împărat statul roman se găsea la apogeu? 
           a)în timpul lui Nero 
           b)în timpul lui Traian 
           c)în timpul lui Diocleţian 
3.Cine a creat principatul ca sistem politic? 
           a)împăratul Constantin cel Mare 
           b)sultanul Mahomed 
           c)împăratul Augustus 
4.Cum erau popoarele lumii vechi? 
           a)politeiste 
           b)idolatre 
           c)monoteiste 
5.Ce cult a dus o luptă aprigă împotriva creştinismului? 
           a)cultul Fecioarei Maria 
           b)cultul Zeului Soarelui 
           c)cultul sfinţilor 
6. Ce înseamnă theocraţie?   
           a)amestec de zei 
           b)sincretism religios 
           c)un Dumnezeu puternic 
7.Starea morală a oamenilor era în legatură cu cea religioasă? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
8.Starea socială era defectuoasă? 
           a)uneori da  
           b)alteori nu 
           c)foarte defectuoasă 
9.Ce înseamnă epicureismul? 
           a)indiferenţă religioasă 
           b)negarea providenţei divine 
           c)are ca principiu moral plăcerea 
10.Ce înseamnă stoicismul? 
           a)admiterea răului ca necesar 
           b)sistem filozofic ce justifică sinuciderile 
           c)susţinea că lumea e condusă de destin 
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CHESTIONAR NR.220 
 
1.Cine are legătură cu credinţa şi cu cultul? 
           a)morala  
           b)viaţa creştină 
           c)imoralitatea păgână 
2.Cum se numeau creştinii în vechime? 
           a)ucenici 
           b)martiri 
           c)sfinţi 
3.Ce este „Învăţătura celor 12 Apostoli'? 
           a)o carte de învăţături religioase 
           b)învăţătura a 11 dintre apostoli 
           c)scrierea celor 12 martiri 
4.Ce recomandă creştinismul? 
           a)viaţa virtuoasă 
           b)munca 
           c)egalitatea dintre bărbat şi femeie 
5.Care era centrul noului cult înfiinţat în vechime? 
           a)frângerea pâinii 
           b)mesele frăţeşti 
           c)comuniunea 
6.Cum se numea frângerea pâinii în vechime? 
           a)Sfânta Masă 
           b)Sfânta Euharistie 
           c)Cina Domnească 
7.Frângerea pâinii era însoţită de o masă comună? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
8.Cum se numea această masă comună în primele veacuri? 
           a)agapă 
           b)masa dragostei 
           c)masa frăţească 
9.Care era ziua întâi a săptămânii cinstită de creştini  ?         
           a)Vinerea Mare 
           b)Sâmbăta 
           c)Duminica 
10.Care împărat a cinstit Duminica, ca zi de odihnă? 
           a)Diocleţian 
           b)Constantin cel Mare 
           c)Justinian 
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CHESTIONAR NR.221 
 
1.Care este centrul cultului divin? 
           a)frângerea pâinii 
           b)Sfânta Euharistie 
           c)Sfânta Proscomidie 
2.Care este cea mai veche liturghie cunoscută? 
           a)Liturghia completă 
           b)Liturghia clementină 
           c)Liturghia Sf. Vasile cel Mare 
3.Care sunt cele trei liturghii cunoscute în Biserica Ortodoxă? 
           a)Liturghia Sf. Vasile cel Mare 
           b)Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
           c)Liturghia darurilor mai înainte sfinţite 
4.Este vreuna din ele recunoscută de Biserica Apuseană? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu se ştie 
5.Care este Liturghia recunoscută de Biserica Apuseană? 
           a)Liturghia darurilor mai înainte sfinţite 
           b)Liturghia Sf. Iacob 
           c)Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
6.Cum se numeşte Liturghia romană? 
           a)Missă 
           b)simplu-Liturghie 
           c)primirea pâinilor şi a vinului 
7.De câte ori se cufundă în apă, copilul la Botez în Biserica 
Răsăriteană? 
           a)de trei ori 
           b)de două ori 
           c)de patru ori 
8.Dar în Biserica Apusenă? 
           a)o dată  
           b)de două ori 
           c)de trei ori 
9.Cine săvârşeşte Mirungerea în Apus? 
           a)preotul 
           b)episcopul 
           c)toţi creştinii 
10.Care sărbătoare este oficiată atât în Răsărit, cât şi în Apus, la 25 
decembrie? 
           a)Botezul Domnului 
           b)Naşterea Domnului 
           c)Învierea Domnului 
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CHESTIONAR NR.222 
 

1.Cine a fost primul împărat persecutor? 
           a)Nero 
           b)Constantin cel Mare 
           c)Deciu 
2.Care au fost cauzele persecuţiilor? 
           a)religioase 
           b)politice 
           c)moral-sociale 
3.Cine au fost cei persecutaţi? 
           a)romanii 
           b)creştinii 
           c)popii 
4.Câte persecuţii au fost? 
           a)şase  
           b)nouă 
           c)mult mai multe 
5.Erau ei pedepsiţi pentru simplul fapt că se numeau creştini ai lui 
Hristos? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar la cererea împăratului 
6.Cum se numesc cei ce au suferit moarte pentru numele lui Hristos?  
           a)martiri 
           b)sfinţi 
           c)creştinii lui Hristos 
7.Care a fost cel mare împărat persecutor? 
           a)Septimiu Sever 
           b)Traian 
           c)Nero 
8.Când a luat naştere cultul moaştelor şi al sfinţilor? 
           a)în vechime 
           b)în timpul persecuţiilor 
           c)în timpul judecătorilor păgâni 
9.Au avut persecuţiile urmări serioase pentru Biserică? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu au fost serioase 
10.Cine ne dă prima ştire despre cultul moaştelor? 
           a)Martiriul Sfântului Policarp 
           b)Sfântul Justin Martirul şi Filosoful 
           c)Martiriul Sfântului Ştefan        
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CHESTIONAR NR.223 
 
1.Ce înseamnă monahism? 
           a)exercitare în virtute 
           b)viaţă ascetică 
           c)desăvârşire în virtute 
2.Sunt monahul şi monarhul termeni diferiţi? 
           a)da 
           b)nu 
           c)de cele mai multe ori 
3.Cine a fost primul ascet celebru? 
           a)Atanasie Anghel 
           b)Paul Tebeul 
           c)Evagrie din Pont 
4.Cine a fost organizatorul vieţii noastre morale în primele veacuri? 
           a)Antonie cel Mare 
           b)Antonie Plămădeală 
           c)Pahomie cel Mare 
5.În ce an Constantin cel Mare a generalizat ziua de Duminică, ca zi de 
repaus? 
           a)în 321 
           b)în 312 
           c)în 327 
6.Ce este Paştele?     
           a)o sărbătoare anuală 
           b)o sărbătoare săptămânală 
           c)o sărbătoare generală creştină 
7.Au existat controverse cu privire la data sărbătoririi Paştelui? 
           a)da  
           b)nu 
           c)mai sunt şi astăzi 
8.Ce este Cincizecimea? 
           a)pogorârea Duhului Sfânt 
           b)a cincizecea zi a omului 
           c)o sărbătoare anuală cu dată schimbătoare 
9.Cum se mai numeşte “Naşterea Domnului”, popular? 
           a)Naşterea Prealuminată 
           b)Crăciunul 
           c)Ignatul 
10.Cum mai este numit Hristos? 
           a) “Soarele dreptăţii” 
           b) “Mântuitorul” 
           c) “Răscumpărătorul” 
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CHESTIONAR NR.224 
 
1.Care împărat a dat Bisericii libertate în tot imperiul roman? 
           a)Septimiu Sever 
           b)Galeriu 
           c)Constantin cel Mare 
2.Ce i s-a arătat în somn lui Constantin cel Mare? 
           a)Hristos cu o cruce 
           b)că el va birui 
           c)măreţia lumii 
3.În ce an s-a publicat Edictul de la Milan? 
           a)în 314 
           b)în 313 
           c)în 310 
4.Ce se acorda prin acest edict? 
           a)libertatea religioasă Bisericii 
           b)li se înapoiază averile confiscate creştinilor 
           c)creştinismul devine religie permisă în imperiu 
5.Ca singur stăpânitor păstrează Constantin cel Mare titluri păgâne? 
           a)da, de “pontifex maximus” 
           b)nu 
           c)nu a avut niciodată 
6.Ce fel de monede s-au bătut în timpul lui Constantin? 
           a)monede de aur 
           b)monede cu monogram creştin 
           c)monede de argint 
7.Cine a fost cel mai mare ajutor al împăratului Constantin cel Mare? 
           a)sora sa, Elena 
           b)mama sa, Elena 
           c)ginerele său 
8.Cum a fost numit Bizanţul? 
           a)Constantinopol 
           b)Roma Antică 
           c)Viena 
9.Dar Constantinopolul cum a fost numit? 
           a)oraşul lui Constantin cel Mare 
           b)oraşul cel nou 
           c)Roma cea Nouă 
10.Ce înseamnă Constantinopol? 
           a)viitorul Romei 
           b)oraşul lui Constantin cel Mare 
           c)noul oraş înfloritor         
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CHESTIONAR NR.225 
 
1.Cine a fost ales în locul lui Iuda Iscarioteanul? 
           a)Matia 
           b)Simon Zelotul 
           c)Ioan Botezătorul 
2.Când a fost întemeiată Biserica Creştină? 
           a)la pogorârea Duhului Sfânt, în chip văzut 
           b)prin patima lui Hristos pe cruce, în chip nevăzut 
           c)la Botezul Domnului 
3.Cum s-a pogorât Duhul Sfânt peste apostoli? 
           a)în chip minunat 
           b)în chip de porumbel 
           c)în chip de limbi de foc 
4.S-au împlinit profeţiile mesianice prin Hristos? 
           a)da 
           b)nu 
           c)majoritatea, da 
5.Cei ce au minţit Duhului Sfânt au fost pedepsiţi? 
           a)da, Anania şi Safira 
           b)nu 
           c)nu avem exemple 
6.Cum au fost pedepsiţi cei ce au minţit Duhului Sfânt?     
           a)prin moarte 
           b)prin oprirea de la unele bunuri 
           c)au fost scoşi din comunitate 
7.Cu toate opreliştile, ucenicii lui Hristos au cuntinuat să-L slujească? 
           a)da 
           b)numai un timp 
           c)unii da, alţii nu 
8.Au săvârşit apostolii vindecări şi minuni în numele lui Hristos? 
           a)da 
           b)doar la cei apropiaţi 
           c)nu 
9.Cine sunt primii slujitori hirotoniţi de sfinţii apostoli? 
           a)preoţii 
           b)diaconii 
           c)arhiereii 
10.Care a fost numărul diaconilor? 
           a)6 diaconi 
           b)7 diaconi 
           c)8  diaconi 
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CHESTIONAR NR.226 
 
1.Care este numele primului diacon ucis? 
           a)Timon  
           b)Ştefan 
           c)Nicolae 
2.Cine a fost cel mai mare prigonitor al creştinilor? 
           a)Apostolul Andrei 
           b)Apostolul Pavel 
           c)Ucenicul Tit 
3.Care este numele unui anume magician care a fost botezat de 
Apostoli? 
           a)Simon Magul 
           b)Filip 
           c)Sutaşul Corneliu 
4.Cum se numeşte cumpărarea celor sfinte pe bani? 
           a)act de sfinţenie 
           b)simonie 
           c)cumpătare 
5.Este creştinismul religie universală? 
           a)da 
           b)nu, ci o religie sfântă 
           c)nu 
6.Care a fost numele Apostolului Pavel înainte de creştinare? 
           a)Saul 
           b)Melchisedec 
           c)Filip 
7.În ce localitate ucenicii s-au numit pentru prima dată creştini? 
           a)în Alexandria 
           b)în Antiohia 
           c)în Siria 
8.Cum se numeau ei înainte de a fi numiţi creştini? 
           a)credincioşi 
           b)ucenici 
           c)preoţi 
9.Care Apostoli au fost numiti “stâlpii societăţii”? 
           a)Apostolul Iacob 
           b)Apostolul Ioan 
           c)Apostolul Petru 
10.Dintre femeile devotate creştinismului, este cinstită vreuna în 
Sfânta Scriptură? 
           a)nu se aminteşte în Scriptură 
           b)nu se cunoaşte 
           c)da, diaconiţa Febe 
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CHESTIONAR NR.227 
 
1.Cum s-a numit comunitatea creştină întemeiată de Sfinţii Apostoli? 
           a)comuniune 
           b)Biserică 
           c)Israelul lui Dumnezeu 
2.Care sunt colaboratorii direcţi ai Sfinţilor Apostoli? 
           a)diaconii 
           b)preoţii 
           c)episcopii 
3.Cum se numesc preoţii? 
           a)prezbiteri 
           b)elenii lui Hristos 
           c)tagma cea mai de jos 
4.Cine este episcopul? 
           a)fruntea comunităţii 
           b)organul unităţii ei 
           c)conducătorul unei episcopii 
5.Ce este diaconul? 
           a)un slujitor 
           b)fruntea unei eparhii 
           c)cea mai mică treaptă a ierarhiei bisericeşti 
6.Au existat în vechime diaconiţe?     
           a)da, Febe 
           b)nu 
           c)în vechime nu, astăzi da 
7.Ce sunt harismaticii? 
           a)creştini cu puteri supranaturale 
           b)păgânii 
           c)oameni ca noi, dar înzestraţi cu harisme 
8.Dar horepiscopii ce sunt? 
           a)episcopi importanţi 
           b)episcopi de ţară 
           c)preoţi de ţară 
9.Cum se numeau în vechime cântăreţii Bisericii? 
           a)psalţi 
           b)lectori 
           c)uşieri 
10.Ce este caterisirea? 
           a)o binecuvântare 
           b)o excomunicare 
           c)pedeapsa clericilor pentru imoralitate        
 
 
  
 
 
 



 241 

CHESTIONAR NR.228 
 
1.Cine şi-a adus aportul la organizarea monahală? 
           a)Sf. Ioan Gură de Aur 
           b)Sf. Vasile cel Mare 
           c)Sf. Iustin Martirul 
2.Care loc a fost centrul vieţii monahale răsăritene? 
           a)Biserica Sf. Fecioare din Constantinopol 
           b)Muntele Athos 
           c)Muntele Sinai 
3.Care era felul de viaţă în cele mai multe dintre mânăstiri? 
           a)chinovial 
           b)de obşte 
           c)viaţă plină de greutăţi 
4.Au femeile acces la Muntele Athos? 
           a)da 
           b)nu 
           c)da, cu acordul preotului 
5.Cine este organizatorul vieţii monahale la români? 
           a)Sf. Nicodim 
           b)Sf. Dimitrie 
           c)Sf. Ilie 
6.Cine a ridicat mânăstirea Cozia?    
           a)Ştefan cel Mare 
           b)Mircea cel Mare sau cel Bătrân 
           c)Constantin cel Mare 
7.Cine a rezidit Mânăstirea de la Dealul, de lângă Târgovişte? 
           a)Radu cel Mare 
           b)Radu cel Tânăr 
           c)Alexandru cel Mare 
8.Ce capodoperă a arhitecturii şi artei universale se cunoaşte? 
           a)Biserica Mânăstirii Cozia 
           b)Biserica Mânăstirii Cotmeana 
           c)Biserica Mânăstirii Curtea de Argeş 
9.Ce înseamnă Isihasmul? 
           a)ridicarea mai presus de ceea ce ne înconjoară 
           b)ridicarea la Dumnezeu 
           c)rugăciune către Dumnezeu 
10.La ce dispută a dus Isihasmul? 
           a)la disputa palamită (de la Grigore Palama) 
           b)la disputa varlaamită (de la Varlaam) 
           c)la disputa areopagită (de la Dimitrie Areopagitul) 
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CHESTIONAR NR.229 
 
1.Cum era viaţa primilor creştini? 
           a)viaţă cultică 
           b)o rugăciune continuă 
           c)o viaţă de lux 
2.Care a fost prima liturghie cunoscută? 
           a)cea a Sf. Vasile cel Mare 
           b)cea a Sf. Ioan Gură de Aur 
           c)cea a Sf. Iacob 
3.Câte părţi avea liturghia primară? 
           a)două părţi 
           b)trei părţi 
           c)patru părţi 
4.Cu ce se săvârşeşte Sf. Liturghie? 
           a)cu pâine dospită 
           b)cu pâine nedospită 
           c)cu pâine de orice fel 
5.Cum se numeşte pâinea dospită? 
           a)artos 
           b)azimă 
           c)pâine binecuvântată 
6.În epoca primară se botezau şi adulţii? 
           a)nu 
           b)da 
           c)doar cei nebotezaţi 
7.Ce urma îndată după Botez? 
           a)ungerea cu Sf. Mir 
           b)taina Mirungerii 
           c)cufundarea în apă 
8.Căsătoria este o taină? 
           a)nu 
           b)da 
           c)doar în vechime 
9.Unde se săvârşea cultul în primele secole creştine? 
           a)în catacombe 
           b)în case particulare 
           c)la mormintele martirilor 
10.Au fost primiţi şi sclavii în sânul Bisericii? 
           a)sunt şi astăzi primiţi 
           b)au fost 
           c)astăzi nu mai sunt sclavi 
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CHESTIONAR NR.230 
 
1.În ce an cade Constantinopolul sub turci? 
           a)în 1543 
           b)în 1453 
           c)în 1345 
2.Care sultan mută capitala la Adrianopol? 
           a)Mahomed al II-lea 
           b)Murad I 
           c)Baiazid Fulgerul 
3.Sub care sultan Constantinopolul a fost cucerit? 
           a)sub Murad al II-lea 
           b)sub Mahomed al II-lea 
           c)sub Baiazid 
4.Ce a însemnat ocuparea noii Rome? 
           a)o mare tragedie 
           b)o bucurie enormă 
           c)o mare binecuvântare 
5.În ce a fost transformată Sf. Sofia? 
           a)în catedrală 
           b)în moschee 
           c)în Biserică autocefală 
6.Unde se adăpostiră cei care credeau că vor fi salvaţi de puterea lui 
Dumnezeu? 
           a)în Biserica Sf. Sofia 
           b)în mânăstiri 
           c)în case particulare 
7.A fost declarată Sf. Sofia muzeu naţional? 
           a)da 
           b)nu 
           c)muzeu este şi astăzi 
8.Ce a creat sultanul Mahomed în locul Imperiului Bizantin? 
           a)un mare imperiu 
           b)imperiul de Trapezunt 
           c)un imperiu turc 
9.Ce a mai rămas astăzi în stăpânirea turcă? 
           a)Asia Mică 
           b)Constantinopolul 
           c)o mică porţiune a Dardanelelor 
10.A fost cucerit şi Peloponezul de către turci? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu sunt informaţii în acest sens 
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CHESTIONAR NR.231 
 
1.Cum s-a numit capitala după cucerirea ei de către turci? 
           a)Izmir 
           b)Adrianopol 
           c)Istambul 
2.Cine a fost ales patriarh sub Mahomed al II-lea? 
           a)Ghenadie Scolarios 
           b)Nichifor 
           c)Ghenadie 
3.Care a fost reşedinţa patriarhală? 
           a)Biserica “Sf. Apostoli” 
           b)Biserica “Sf. Sofia” 
           c)Biserica “Născătoarei de Dumnezeu” 
4.Ce Biserică a mai fost transformată în moschee? 
           a)Biserica Ortodoxă 
           b)Biserica “Sf. Fecioare” 
           c)Biserica Catolică 
5.Ce titlu i s-a acordat patriarhului ecumenic? 
           a)etnarh 
           b)exarh 
           c)conducător religios 
6.Avea Biserica Ortodoxă libertate deplină sub turci? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar sub anumiţi sultani 
7.Se cunoaşte vreo lucrare a lui Ghenadie Scolarios? 
           a)da, “Despre calea mântuirii” 
           b)nu 
           c)se cunosc mai multe 
8.Cum au fost numiţi creştinii de către turci în derâdere? 
           a)necredincioşi 
           b)ghiauri 
           c)câini 
9.Cum se numea birul plătit Sultanului? 
           a)haraci 
           b)taxă 
           c)bir exagerat 
10.Care era cel mai mare rău făcut creştinilor de către turci? 
           a)luarea copiilor cu sila 
           b)luarea grânelor 
           c)darea sângelui 
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CHESTIONAR NR.232 
 
1.Cine este cel care a dat naştere reformei protestante? 
           a)Calvin 
           b)Zwingli 
           c)Luther 
2.Cum a ajuns Luther călugăr? 
           a)printr-o promisiune făcută Sf. Ana 
           b)cu ajutorul tatălui său 
           c)sub presiunea fricii 
3.Ce lucrare scrisă de Luther se cunoaşte? 
           a) “Comentariul Psalmilor” 
           b) “Comentariu la Vechiul Testament” 
           c) “Comentariu la Noul Testament” 
4.Ce a constituit prilejul Reformei lui Luther? 
           a)cele 95 de teze 
           b)predicarea indulgenţelor 
           c)iertarea păcatelor de către episcop 
5.A fost declarat Luther eretic? 
           a)da  
           b)nu 
           c)în dieta de la Worms 
6.Câţi copii a avut Luther? 
           a)5 copii 
           b)4 copii 
           c)3 copii 
7.De ce se numesc protestanţi? 
           a)de la numele lui Luther 
           b)de la protestul lor 
           c)pentru a fi deosebiţi de ortodocşi 
8.Care sunt învăţăturile protestante principale? 
           a)sola fidae 
           b)sola gratia, sola scriptura 
           c)sola ecclesia 
9.Câte Taine există în protestantism? 
           a)3 Taine 
           b)6 Taine 
           c)7 Taine 
10.Valoarea Tainei la lutherani este în funcţie de credinţa 
săvârşitorului? 
           a)la lutherani, da 
           b)la ortodocşi, nu 
           c)nu se ştie 
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CHESTIONAR NR.233 
 
1.Ce sunt simbolurile de credinţă? 
           a)rezumate ale credinţei creştine 
           b)o credinţă dusă la maxim 
           c)o credinţă interiorizată 
2.Care sunt simbolurile de credinţă? 
           a)simbolul apostolic 
           b)simbolul niceo-constantinopolitan 
           c)simbolul atanasian 
3.Ce este simbolul apostolic? 
           a)o veche mărturisire de credinţă 
           b)o scurtă mărturisire de credinţă 
           c)simbolul epocii apostolice 
4.Se ştie originea simbolului apostolic? 
           a)nu 
           b)da 
           c)este de origine apostolică 
5.De unde şi-a primit numele Simbolul niceo-constantinopolitan? 
           a)numai de la sinodul I ecumanic 
           b)numai de la sinodul II ecumenic 
           c)de la primele II sinoade ecumenice 
6.Cuprinde Simbolul nicean în el adaosul “filioque”? 
           a)da 
           b)doar cel apostolic 
           c)nu 
7.Cum se mai numeşte acest simbol? 
           a)niceean  
           b)constantinopolitan 
           c)simbol de credinţă 
8.Este şi la romano-catolici folosit acest simbol de credinţă? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar la catolici 
9.Ce are în plus la catolici Simbolul de credinţă? 
           a)adaosul “de la Fiul” 
           b)adaosul “şi de la Fiul” 
           c)adaosul “filioque” 
10.Simbolul atanasian cuprinde adaosul “filioque” ? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu, ci doar cel apostolic 
 
  
 
 

 



 247 

CHESTIONAR NR.234 
 
1.Creştinismul a fost combătut numai sub forma persecuţiilor 
sângeroase sau nu? 
           a)da 
           b)nu, ci şi pe cale filosofică 
           c)doar pe cale morală 
2.Care este cel mai însemnat adversar al creştinismului? 
           a)Lucian 
           b)Cels 
           c)Pavel de Samosata 
3.Se cunoaşte vreun scriitor alexandrin ce a scris împotriva lui Cels? 
           a)nu 
           b)Origen 
           c)Filon 
4.Cum este numit Hristos în filosofia lui Cels? 
           a) “mag iudeu” 
           b) “un creştin” 
           c) “un om ca toţi oamenii” 
5.Dar apostaţii cum sunt numiţi? 
           a)magicieni 
           b)amăgiţi 
           c)amăgitori 
6.Cine a întemeiat neoplatonismul? 
           a)Platon 
           b)Plutarh 
           c)Origen 
7.Cine a consolidat neoplatonismul? 
           a)Plotin 
           b)Plutarh 
           c)Origen 
8.Împăratul Iulian Apostatul a atacat creştinismul? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
9.Diocleţian a fost împărat persecutor? 
           a)da 
           b)nu 
           c)mai este şi astăzi 
10.Cum erau numiţi creştinii în vechime? 
           a)iobagi 
           b)galileeni 
           c)nazarineni 
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CHESTIONAR NR.235 
 
1.Biserica Apuseană consideră cele 27 de cărţi ale Noului Testament 
cărţi canonice? 
           a)da 
           b)nu 
           c)mai sunt dispute 
2.Cine a scris “Fragmentul Muratori”? 
           a)Ambrozie 
           b)Sf. Petru 
           c)învăţatul Muratori 
3.Cine împarte cărţile Noului Testament în “Omologumena” şi 
“Teologumena”? 
           a)Eusebiu de Cezareea 
           b)Sf. Vasile cel Mare 
           c)Sf. Ioan Gură de Aur 
4.Cine a făcut o listă a cărţilor Noului Testament cum sunt ele astăzi? 
           a)Atanasie cel Mare 
           b)Ambrozie 
           c)Eusebiu cel Mare 
5.Ce este Sf. Tradiţie? 
           a)un adevăr revelat pe cale orală 
           b)o carte de rugăciuni 
           c)o carte de predici 
6.Cum este Sf. Tradiţie socotită? 
           a)ca viaţă a Duhului Sfânt în Biserică 
           b)ca memorie vie a Bisericii 
           c)ca o carte de căpătâi 
7.Câte aspecte are Sf. Tradiţie? 
           a)2 aspecte: statornic şi dinamic 
           b)3 aspecte: statornic, fix şi dinamic 
           c)un aspect : statornic 
8.Ce sunt simbolurile de credinţă? 
           a)mici învăţături de credinţă 
           b)mici rezumate de învăţături de credinţă 
           c)mici rugăciuni 
9.Câte simboluri de credinţă sunt? 
           a)3 simboluri 
           b)2 simboluri 
           c)un simbol 
10.Care este Simbolul de credinţă folosit în Biserica Ortodoxă? 
           a)cel Atanasian 
           b)cel Apostolic 
           c)cel Niceo-constantinopolitan         
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CHESTIONAR NR.236 
 
1.Cum mai este numit Grigorie de Nazianz? 
           a)Grigorie cel Mare 
           b)Teologul 
           c)Gură de Aur 
2.Care au fost cei doi prieteni ai Sfântului Grigorie de Nazianz? 
           a)Ioan Gură de Aur 
           b)Vasile cel Mare 
           c)Ioan Botezătorul 
3.Ce lucrare de-a Sfântului Grigorie de Nazianz se cunoaşte? 
           a)Filocalia 
           b)Poeme teologice 
           c)Cuvântari ocazionale 
4.Care este numele celebrei cuvântari rostite de Sf. Grigorie de 
Nazianz? 
           a) “Despre îndurările sale” 
           b) “Despre patima sa” 
           c) “Despre fuga sa” 
5.Câte cuvântări teologice are Sf. Grigorie de Nazianz? 
           a)4 cuvântări 
           b)5 cuvântări 
           c)3 cuvântări 
6.Ce sinod ecumenic a prezidat Sf. Grigorie de Nazianz?     
           a)sinodul VI ecumenic 
           b)sinodul IV ecumenic 
           c)sinodul II ecumenic 
7.Pe ce dată e sărbătorit singur ca sfânt? 
           a)pe 25 ianuarie 
           b)pe 6 decembrie 
           c)pe 15 septembrie 
8.Care sunt cei doi sfinţi cu care e sărbătorit pe 30 ianuarie? 
           a)Vasile cel Mare 
           b)Ioan Botezătorul 
           c)Ioan Gură de Aur 
9.A scris Sf. Grigorie şi poezie? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
10.Câte versuri se cunosc scrise de Sfântul Grigorie Teologul?  
           a)20 000 versuri 
           b)19 000 versuri 
           c)18 000 versuri        
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CHESTIONAR NR.237 
 
1.Care este apelativul Sf. Ioan Hrisostom? 
           a)Ioan Botezătorul 
           b)Ioan Gură de Aur 
           c)Ioan cel Mare de la Suceava 
2.Cum a fost supranumit Sf. Ioan Hrisostom? 
           a) “podoaba Orientului” 
           b) “perla aleasă” 
           c) “om plin de virtuţi” 
3.Care este marele său tratat înainte de a fi făcut preot? 
           a) “Despre diaconie” 
           b) “Despre preoţie” 
           c) “Despre Duhul Sfânt” 
4.Ce mare funcţie religioasă a ocupat Sf. Ioan Hrisostom? 
           a)episcop 
           b)mitropolit 
           c)patriarh 
5.A fost pe nedrept alungat din funcţie? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu se ştie cum a fost alungat 
6.Pe ce dată este prăznuit Sf. Ioan Gură de Aur? 
           a)pe 13 noiembrie 
           b)pe 24 august 
           c)pe 6 august 
7.Care a fost cea mai devotată diaconiţă a Sf. Ioan Hrisostom? 
           a)Olimpiada 
           b)Olimpia 
           c)Febe 
8.Este Sf. Ioan Hrisostom cel mai mare orator creştin ? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
9.De ce i s-a spus “Gură de Aur”? 
           a)pentru că s-a născut mare orator 
           b)pentru că vorbea foarte frumos 
           c)pentru că vorbea foarte mult 
10.A fost Sf. Ioan Hrisostom cel mare arhipăstor al timpului său? 
           a)da 
           b)nu 
           c)mai este şi astăzi     
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CHESTIONAR NR.238 
  
1.În ce lucrare Fericitul Augustin regretă faptele sale imorale? 
           a)în “Confesiuni” 
           b)în “Mărturisiri” 
           c)în “Viaţa mea” 
2.Ce erezie l-a atras în mrejele ei? 
           a)erezia bogomililor 
           b)erezia maniheilor 
           c)erezia catarilor 
3.Ce l-a făcut să revină la creştinism? 
           a)glasul unui copil  
           b)glasul mamei sale 
           c)glasul infernal al tobelor 
4.Ce i-a spus acel copil lui Augustin? 
           a)să-l citească pe Ambrozie 
           b)să citească din Scriptură 
           c)să revină la creştinism 
5.Când s-a hotărât să-şi dedice tot restul vieţii Domnului? 
           a)la moartea mamei sale 
           b)la moartea fratelui său 
           c)după ce a primit botezul 
6. Ce Biserică l-a trecut în rândul sfinţilor? 
           a)Biserica Ortodoxă 
           b)Biserica Protestantă 
           c)Biserica Romano-Catolică 
7.Cum îl socoteşte Biserica Ortodoxă? 
           a) “om de vază al societăţii” 
           b) “fericit” 
           c) “bătrânul” 
8.Cine a formulat primul principiul “eu-lui cugetător”? 
           a)Decartes 
           b)Hegel 
           c)Fericitul Augustin 
9.Care este cea mai valoroasă lucrare a Fericitului Augustin? 
           a) “Mărturisirile” 
           b) “Despre cetatea lui Dumnezeu” 
           c) “Despre Sf. Treime” 
10.Are Fericitul Augustin şi lucrări filosofice? 
           a)da 
           b)nu 
           c)puţine 
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CHESTIONAR NR.239 
                                                                      
1.Ce apostol a avut rolul de a răspândi creştinismul la noi? 
           a)Apostolul Petru 
           b)Apostolul Ioan 
           c)Apostolul Andrei 
2.Pe cine a hirotonit în cetăţile vizitate? 
           a)pe episcopi 
           b)pe preoţi 
           c)pe diaconiţe 
3.Care sunt cele 2 unităţi militare aduse de Traian în Dacia? 
           a)a XIII-a Gemina 
           b)a V-a  Macedonică 
           c) a Franţei 
4.Prin ce a fost răspândit creştinismul în Dacia? 
           a)prin coloniştii 
           b)prin negustorii 
           c)prin captivii aduşi în părţile noastre 
5.Cine ne dă mărturii clare despre răspândirea creştinismului în ţara 
noastră? 
           a)Iustin Martirul 
           b)Tertulian 
           c)Origen 
6.Sub ce împărat numărul creştinilor a crescut foarte mult? 
           a)sub Tertulian 
           b)sub Aurelian 
           c)sub Traian 
7.Cuvântul Biserică provine din limba: 
           a)latină 
           b)grecă 
           c)slavă 
8.Ce înseamna în vechime “Floriile”? 
           a)sărbătoarea florilor de primăvară 
           b)sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim 
           c)sărbătoarea florilor de vară 
9.Dar “Rusaliile” ce însemna în vechime? 
           a)pogorârea Duhului Sfânt 
           b)sărbătoarea pomenirii morţilor 
           c)sărbătoarea rozelor 
10.Ce era sărbătoarea în primele secole? 
            a)o zi sfântă 
            b)ziua închinată zeilor 
            c)o zi de pace sufletească 
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CHESTIONAR NR.240 
                                                                      
1.Cărui sfânt i s-au tăiat mâna şi limba pentru lupta împotriva 
iconoclaştilor? 
           a)Sf. Grigorie 
           b)Sf. Vasile 
           c)Sf. Maxim Mărturisitorul 
2.Când a avut loc Marea Schismă dintre Biserica Ortodoxă şi cea 
Romano-Catolică? 
           a)la 1014 
           b)la 1054 
           c)la 1045 
3.Ce reformator ceh a fost ars pe rug datorită luptei împotriva 
abuzurilor Bisericii Romano-Catolice? 
           a)Wycliff 
           b)Savonarola 
           c)Jan Hus 
4.În ce an a fost încreştinat poporul rus? 
           a)în 787 
           b)în 998 
           c)în 1054 
5.Ce sfinţi au contribuit la încreştinarea poporului slav? 
           a)Chiril 
           b)Metodie 
           c)Ciprian 
6.Ce mare reformator german s-a împotrivit Bisericii Romano-
Catolice prin cele 95 de teze? 
           a)Jean Calvin 
           b)Ieronim de Praga 
           c)Martin Luther 
7.În ce an a fost cucerită cetatea Constantinopolului de către turci? 
           a)în 1312 
           b)în 1418 
           c)în 1453 
8.Ce impunătoarea catedrală din Constantinopol a fost transformată 
în moschee? 
           a)Catedrala Sf.Petru 
           b)Catedrala Sf. Mihail şi Gavriil 
           c)Catedrala Sf. Sofia 
9.Care a fost cea mai sângeroasă cruciadă? 
           a)prima cruciadă 
           b)a IV-a cruciadă 
           c)cruciada copiilor 
10.Din care ordin monahal Romano-Catolic făcea parte Martin 
Luther? 
           a)din cel franciscan 
           b)din cel dominican 
           c)din cel augustinian 
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CHESTIONAR NR.241 
                                                                      
1.În ce localitate s-a ţinut sinodul tridentin? 
           a)în Florenţa 
           b)în Veneţia 
           c)în Trident 
2.În câte etape s-au desfăşurat lucrările sinodului tridentin? 
           a)în 2 etape 
           b)în 3 etape 
           c)în 4 etape 
3.Ce papă a convocat sinodul tridentin? 
           a)Paul al III-lea 
           b)Grigore al III-lea 
           c)Inocenţiu al III-lea 
4.Cine este autorul cărţii “Imitatio Christi”? 
           a)Fer. Augustin 
           b)Toma de Kempis 
           c)Fer. Ieronim 
5.În ce an a dobândit Biserica Rusă autocefalia? 
           a)în 1430 
           b)în 1448 
           c)în 1470 
6.Unde îşi are Patriarhia Antiohiei reşedinţa? 
           a)la Ierusalim 
           b)la Constantinopol 
           c)la Damasc 
7.În ce an a avut loc sinodul tâlhăresc de la Efes? 
           a)în 430 
           b)în 449 
           c)în 454 
8.La ce sinod ecumenic s-a combătut monofizismul? 
           a)la sinodul II-lea  
           b)la sinodul III-lea 
           c)la sinodul IV-lea 
9.Cine este iniţiatorul monofizismului? 
           a)Nestorie 
           b)Eutihie 
           c)Macedonie 
10.Cine a fost primul care a combătut erezia lui Eutihie? 
           a)Teodoret al Cirului 
           b)Sf. Chiril al Alexandriei 
           c)Sf. Ioan Gură de Aur 
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CHESTIONAR NR.242 
 

1.La ce biserică a fost hirotonit preot Arie? 
           a)la Biserica Sf. Apostoli 
           b)la Biserica Învierii 
           c)la Biserica Baucalis 
2.Unde a vrut la început împăratul Constantin cel Mare să se ţină 
primul sinod ecumenic? 
           a)la Gangra  
           b)la Ancira 
           c)la Efes 
3.La ce dată s-a deschis oficial sinodul I ecumenic? 
           a)la 20 mai 
           b)la 20 iulie 
           c)la 20 septembrie 
4.La ce şedinţe ale sinodului I ecumenic a asistat însuşi împăratul 
Constantin cel Mare? 
           a)la nici o şedinţă 
           b)la toate 
           c)la cea a deschiderii oficiale şi la cea a închiderii 
5.Cum se mai numesc susţinătorii ereziei lui Macedonie, combătută la 
sinodul II ecumenic? 
           a)maratonieni 
           b)arieni 
           c)pnevmatomahi 
6.Ce persoană a Sf. Treimi a pus în discuţie erezia lui Macedonie? 
           a)persoana Tatălui 
           b)persoana Fiului 
           c)persoana Duhului Sfânt 
7.În ce cuvântare teologică a combătut Sf. Grigorie de Nazianz pe 
ereticii pnevmatomahi? 
           a)în toate cuvântările  
           b)în nici o cuvântare 
           c)în cuvântarea a V-a teologică 
8.Cine este autorul celei mai bune lucrări a antichităţii creştine în care 
este combătută erezia pnevmatomahă? 
           a)Sf. Epifaniu 
           b)Sf. Vasile cel Mare 
           c)Didim cel Orb 
9.Câţi episcopi au participat la sinodul II ecumenic? 
           a)150 de episcopi 
           b)318 de episcopi 
           c)273 de episcopi 
10.A cărui mare ierarh trebuia confirmată alegerea şi instalarea ca 
episcop al Bisericii de Constantinopol de către sinodul II ecumenic? 
           a)a Sf. Vasile cel Mare 
           b)a Sf. Grigore cel Mare 
           c)a Sf. Ioan Gură de Aur    
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CHESTIONAR NR.243 
                                                                      
1.Ce episcop din Dacia Pontică a participat la lucrările sinodului II 
ecumenic? 
           a)Timotei 
           b)Terentius al Tomisului 
           c)Teotim 
2.Ce mare erezie a mai fost condamnată la sinodul II ecumenic? 
           a)cea a lui Marcian 
           b)cea a lui Cerint  
           c)cea a lui Apolinarie 
3.Cum mai este numită erezia lui Apolinarie? 
           a)arianism 
           b)sinusianism 
           c)sabelianism 
4.Ce susţinea erezia lui Nestorie? 
           a)că în Hristos existau 2 persoane 
           b)că în Hristos exista o persoană 
           c)că în Hristos existau mai multe persoane 
5.Cum au hotărât episcopii participanţi la sinodul III ecumenic că 
trebuie să o numim pe Maica Domnului? 
           a)Născătoare de Hristos 
           b)Născătoare de om 
           c)Născătoare de Dumnezeu 
6.Câte canoane s-au dat la sinodul III ecumenic? 
           a)nici un canon 
           b)7 canoane 
           c)8 canoane 
7.La ce sinod ecumenic a fost condamnat monofizismul? 
           a)la sinodul II ecumenic 
           b)la sinodul IV ecumenic 
           c)la sinodul VI ecumenic 
8.Sub ce denumire mai este cunoscută erezia lui Eutihie? 
           a)dioprosopism 
           b)monofizism 
           c)monotelism 
9.Ce susţinea erezia lui Eutihie? 
           a)că Mântuitorul a avut o singură fire 
           b)că Mântuitorul a avut 2 firi 
           c)că Mântuitorul a avut mai multe firi 
10.Câte canoane a dat sinodul IV ecumenic? 
           a)20 de canoane 
           b)30 de canoane 
           c)nici un canon 
            
 
 
 



 257 

CHESTIONAR NR.244 
 
1.Ce susţine monotelismul? 
          a)că în Hristos sunt 2 voinţe 
          b)că în Hristos e o singură voinţă 
          c)că în Hristos sunt mai multe voinţe 
2.La ce sinod a fost combătută erezia monotelistă? 
          a)la sinodul al VII-lea ecumenic 
          b)la sinodul al VI-lea  ecumenic 
          c)la sinodul al V-lea ecumenic 
3.Ce mare părinte a fost în fruntea apărătorilor credinţei ortodoxe, în 
timpul disputei contra monoteliştilor? 
          a)Sf. Vasile cel Mare 
          b)Sf. Chiril al Alexandriei 
          c)Sf.  Maxim Mărturisitorul 
4.Ce părţi ale trupului i s-au tăiat Sfântului Maxim Mărturisitorul 
pentru a nu mai vorbi şi scrie contra monotelismului? 
          a)piciorul drept şi mâna stângă 
          b)mâna dreaptă şi limba 
          c)nasul şi urechea dreaptă 
5.Câte canoane s-au dat la sinodul V ecumenic? 
          a)102 canoane 
          b)30 canoane 
          c)nici un canon 
6.Câte din cele 85 de canoane apostolice recunoaşte Biserica de Apus? 
         a)pe toate 
         b)nici unul 
         c)50 de canoane 
7.Cărui scaun i s-a recunoscut la sinodul II ecumenic egalitatea cu cel 
al Romei? 
         a)scaunului de Antiohia 
         b)scaunului de Ierusalim 
         c)scaunului de Constantinopol 
8.În ce an a dat Leon al III-lea primul edict prin care urmărea 
distrugerea icoanelor? 
          a)în 710 
          b)în 720 
          c)în 730 
9.Ce mare sfânt şi mare teolog a scris în apărarea icoanelor? 
          a)Sf. Ioan Gură de Aur 
          b)Sf. Maxim Mărturisitorul 
          c)Sf. Ioan Damaschinul 
10.Câte şedinţe a avut sinodul VII ecumenic? 
          a)10 şedinţe 
          b)7 şedinţe 
          c)4 şedinţe 
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CHESTIONAR NR.245 
 
1.Când s-a putut răspândi creştinismul în Dacia? 
           a)după moartea apostolului Andrei 
           b)după Edictul de la Milan 
           c)după botezul lui Constantin cel Mare 
2.Cum a fost numită Turda în epoca romană? 
           a)Târnova 
           b)Scytia Minor 
           c)Potaissa 
3.Din ce litere este compus monograma lui Hristos? 
           a)din literele XR 
           b)din literele XP 
           c)din literele PX 
4.Cum este numită gema descoperită la Potaissa? 
           a)gema de aur 
           b)gema de la Potaissa 
           c)gema lui Aurelian 
5.Ce s-a găsit la Băile Herculane? 
           a)un inel de aur 
           b)un inel de bronz 
           c)o piatră sculptată 
6.Ce a devenit Sucidava sub Constantin cel Mare? 
           a)o flotă puternică 
           b)un centru militar puternic 
           c)un centru comercial puternic 
7.Ce înseamnă “basilică”? 
           a)un obiect de piatră 
           b)o biserică 
           c)o piatră mare 
8.Care este cel mai vechi preot cunoscut cu numele la noi? 
           a)Lycatios 
           b)Lukonokos 
           c)Litius 
9.Care este cea mai însemnată basilică de la noi? 
           a)basilica romană 
           b)basilica de marmură 
           c)basilica de formă triunghiulară 
10.Care este cea mai lungă basilică cunoscută la noi? 
           a)cea de la Dunăre 
           b)cea în formă de T 
           c)cea de marmură 
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CHESTIONAR NR.246 
     
1.Cine a avut influenţă asupra formării poporului român dintre 
popoarele migratoare? 
           a)avarii 
           b)hunii 
           c)slavii 
2.Pe cine au asimilat slavii cu timpul? 
           a)pe bulgari 
           b)pe franci 
           c)pe aromâni 
3.Cine a introdus ritul slav la bulgari? 
           a)Constant şi Constantin 
           b)Metodie şi Chiril 
           c)Constantin 
4.În ce limbă s-a tradus Sf. Scriptură? 
           a)în limba vorbită de slavi 
           b)în limba spaniolă 
           c)în limba slavă 
5.Eram noi creştinaţi înainte de venirea slavilor? 
           a)da 
           b)nu 
           c)foarte puţin 
6.Cine a contribuit la creştinarea slavilor? 
           a)bulgarii 
           b)poporul autohton 
           c)popoarele migratoare 
7.Exista o ierarhie bisericească la noi? 
           a)da 
           b)nu 
           c)da, dar fără o bună organizare 
8.Exista o bună organizare a ierarhiei? 
           a)nu 
           b)exista 
           c)era într-o continuă formare 
9.Avem mărturii istorice despre existenţa ierarhilor în partea noastră? 
           a)da, din anul 787 
           b)nu avem nici o dovadă 
           c)se aminteşte de Ursus, episcop al Bisericii 
10.Câte bisericuţe s-au descoperit la Murfatlar? 
           a)7 bisericuţe 
           b)8 bisericuţe 
           c)6 bisericuţe 
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CHESTIONAR NR.247 
 
1.În ce secol au venit ungurii în Câmpia Panonică? 
           a)la sf.sec.IX 
           b)în sec X 
           c)în sec.XIII 
2.Câte voievodate erau cunoscute în Transilvania? 
           a)3 voievodate 
           b)4 voievodate 
           c)2 voievodate 
3.Cine a cucerit Transilvania cu timpul? 
           a)turcii 
           b)ungurii 
           c)polonezii 
4.Cum numesc ungurii prima săptămână din Postul Paştilor? 
           a)a brânzei 
           b)a cărnii 
           c)a untului 
5.Unde s-a produs creştinarea oficială a ungurilor? 
           a)la Constantinopol 
           b)în Asia Mica 
           c)în Turcia 
6.În ce secol Ştefan cel Sfânt a zidit o mânăstire ortodoxă? 
           a)în sec. X-XI 
           b)în sec. IX-X 
           c)în sec. VIII-IX 
7.Cine a zidit mânăstirea Sf.Ioan Botezătorul? 
           a)Ohtum 
           b)Apostolul Andrei 
           c)Apostolul Pavel 
8.Unde erau reşedinţele episcopale transilvănene? 
           a)la Alba-Iulia 
           b)la Biharea 
           c)la Morisena 
9.Au existat răpiri de biserici? 
           a)nu la noi 
           b)au existat 
           c)nu au existat 
10.Ce rege a poruncit să fie alungaţi preoţii şi familiile lor din Banat ? 
           a)Ludovic cel Mare 
           b)Sigismund 
           c)Bela IV 
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CHESTIONAR NR.248 
 
1.Cine este cunoscut sub numele de Negru-Vodă? 
           a)Alexandru cel Mare 
           b)Alexandru Basarab 
           c)Alexandru cel Bun 
2.Cine a întemeiat Ţara Românească? 
           a)Basarab I 
           b)fiul său, Alexandru 
           c)Neagoe Basarab 
3.Unde se află Biserica Negru-Vodă? 
           a)la Piteşti 
           b)la Curtea de Argeş 
           c)la Câmpulung 
4.Cum îl chema pe fiul lui Alexandru Basarab? 
           a)Nicolae Alexandru 
           b)Grigore Alexandru 
           c)Alexandru cel  Mare 
5.După moartea lui Niolae Alexandru cine i-a urmat la domnie? 
           a)Vladislav sau Vlaicu-Vodă 
           b)Gherontie 
           c)Iachint de la Vicina 
6.Cine era Iachint de la Vicina? 
           a)mitropolitul Ungrovlahiei 
           b)episcopul Ungrovlahiei 
           c)horepiscop 
7.Cine a ocupat Mitropolia Severinului? 
           a)Daniil Critopol 
           b)Vlaicu-Vodă 
           c)Vladislav I 
8.Cum a fost numit Daniil Critopol? 
           a)Antim 
           b)Antim Ivireanul 
           c)marele Daniil 
9.Cine au fost urmaşii lui Iachint? 
           a)Hariton 
           b)Antim 
           c)Atanasie 
10.Cum s-a sfârşit Mitropolia Severinului? 
           a)prin desfiinţare 
           b)prin stăpânire străină 
           c)prin lupte eroice 
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CHESTIONAR NR.249 
 
1.Cum a fost întemeiată Moldova? 
           a)printr-o “descălecare” 
           b)la fel ca Ţara Românească 
           c)cu ajutorul regilor unguri 
2.Cine este adevăratul întemeietor al Moldovei? 
           a)Sas-Vodă 
           b)Bogdan 
           c)Dragoş 
3.Cum era Bogdan numit în actele maghiare? 
           a)infidel 
           b)infidel notoriu 
           c)necredincios 
4.Ce înseamnă infidel? 
           a)nemărturisitor al credinţei ortodoxe 
           b)nemărturisitor al credinţei catolice 
           c)necredincios 
5.Care au fost urmaşii lui Bogdan-Vodă? 
           a)Laţcu 
           b)Petru 
           c)Ioan 
6.Exista în Moldova o ierarhie organizată în sec. XII? 
           a)nu exista 
           b)exista, dar neorganizată 
           c)exista 
7.Sub ce patriarh a fost recunoscută Mitropolia Moldovei? 
           a)sub Antonie 
           b)sub Matei 
           c)sub Manuil II 
8.Cine urcase pe tron când a fost recunoscută Mitropolia Moldovei? 
           a)Alexandru cel Bun 
           b)Matei Basarab 
           c)Ştefan cel Mare 
9.Cine a fost recunoscut ca întâiul mitropolit al Moldovei? 
           a)Meletie 
           b)Iosif 
           c)Andrei 
10.Unde au fost mutate moaştele Sf.Ioan cel Nou? 
           a)la Mirăuţi 
           b)la Iaşi 
           c)la Suceava 
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CHESTIONAR NR.250 
 
1.În timpul cărui domnitor s-au ridicat cele mai multe mânăstiri în 
Ţara Românească? 
           a)al lui Vlad Dracul 
           b)al lui Mircea cel Batrân 
           c)al lui Alexandru Basarab 
2.Cine a refăcut Mânăstirea Dealu de la Târgovişte? 
           a)Radu cel Frumos  
           b)Radu cel Mare 
           c)Vlad-Ţepeş 
3.Câţi ani a domnit Ştefan cel Mare? 
           a)50 de ani 
           b)47 de ani 
           c)49 de ani 
4.Care a fost prima mânăstire ridicată de el? 
           a)Voroneţ 
           b)Vodiţa 
           c)Putna 
5.Care a fost mânăstirea unde şi-a avut chilia Daniil Sihastrul? 
           a)Voroneţ 
           b)Sihăstria 
           c)Războieni 
6.Care este stilul primelor biserici zidite? 
           a)muntenesc 
           b)moldovenesc 
           c)oltenesc 
7.Se cunosc manuscrise din timpul lui Ştefan cel Mare? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu se ştie 
8.Ce ramuri ale artei se mai cunosc în timpul lui Ştefan cel Mare? 
           a)broderia 
           b)argintăria 
           c)sculptura 
9.Care este cea mai veche piesă sculptată în lemn şi păstrată? 
           a)un Apostol 
           b)uşile paraclisului de la Snagov 
           c)un inel 
10.În timpul cărui domnitor arta a atins apogeul? 
           a)al lui Alexandru cel Bun 
           b)al lui Petru Rareş 
           c)al lui Ştefan cel Mare 
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CHESTIONAR NR.251 
 
1.Cine a fost primul călugar tipograf din Ţara Românească? 
           a)Lavrentie 
           b)Macarie 
           c)Dimitrie 
2.Unde se crede că a fost aşezat atelierul lui Macarie ? 
           a)la Braşov 
           b)la Târgovişte 
           c)la Bucureşti 
3.Care a fost prima carte de slujbă a lui Macarie? 
           a)Liturghierul 
           b)Octoihul 
           c)Apostolul 
4.Este călugărul Macarie cel care introduce pentru totdeauna limba 
româna în cult? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar pentru un timp 
5.Cine a consolidat tipografia în timpul lui Radu Paisie? 
           a)Macarie 
           b)Dimitrie Liubavici 
           c)Filip cel Mare 
6.Unde a învăţat Dimitrie Liubavici arta tiparului? 
           a)în China 
           b)la Veneţia 
           c)la Cracovia 
7.Care a fost prima carte tipărită de Liubavici? 
           a)Apostolul 
           b)Molitfelnicul 
           c)Catavasierul 
8.Unde s-au tipărit primele cărţi în limba română? 
           a)la Braşov 
           b)la Sibiu 
           c)la Bucureşti 
9.Cine este considerat primul tipograf de neam român? 
           a)Filip 
           b)Filip Moldoveanul 
           c)Ştefan 
10.Cine continuă opera tipografică după Filip Moldoveanul? 
           a)ieromonahul Lavrentie 
           b)Diaconul Coresi 
           c)alţi călugări 
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CHESTIONAR NR.252 
 
1.Care a fost cel mai de seamă cărturar tipograf? 
           a)Macarie 
           b)Coresi 
           c)Filip 
2.Cine l-a ajutat pe diaconul Coresi? 
           a)logofătul Mihail 
           b)logofătul Ioan 
           c)logofătul Oprea 
3.În ce oraş a tipărit prima carte Coresi? 
           a)la Târgovişte 
           b)la Braşov 
           c)la Sibiu 
4.A tipărit Coresi şi în româneşte? 
           a)da 
           b)nu 
           c)la noi în ţară, nu 
5.Care a fost ultima tipăritură a lui Coresi? 
           a)Sf. Scriptură 
           b)Evangheliile 
           c)Cazania 
6.Care a fost cea mai importantă tipăritură a diaconului Coresi? 
           a)Evangheliile 
           b)Apostolul 
           c)Cazania 
7.Este diaconul Coresi primul luptător pentru introducerea limbii 
române în Biserică ? 
           a)da 
           b)nu, ci Macarie 
           c)nu 
8.Ce a tipărit fiul său, Şerban? 
           a)un Molitfelnic 
           b)Palia de la Orăştie 
           c)un Praxiu 
9.Ce înseamnă cuvântul “Palia”? 
           a)ceva frumos 
           b)ceva vechi 
           c)ceva foarte mare 
10.Ce cuprinde cartea “Palia de la Orăştie”? 
           a)Decalogul 
           b)Pentateuhul lui Moise 
           c)Primele 2 cărţi ale Vechiului Testament 
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CHESTIONAR NR.253 
 
1.Cine a fost primul domnitor important după Mihai Viteazul? 
           a)Matei Corvin 
           b)Matei Basarab 
           c)Iancu de Hunedoara 
2.Cine a fost ca mitropolit omul de încredere al lui Mihai Viteazul? 
           a)mitropolitul Teofil 
           b)mitropolitul Ştefan 
           c)mitropolitul Luca din Cipru 
3.Care a fost urmaşul primului mitropolit în Ţara Românească? 
           a)Teodosie 
           b)Teofan 
           c)Teofil 
4.În ce an a fost aşezată o tipografie la Câmpulung? 
           a)în 1634 
           b)în 1635 
           c)în 1665 
5.Cum se numeşte “Pravila cea Mică”? 
           a)Prăvilioara 
           b)Pravila de la Govora 
           c)Pravila lui Meletie 
6.Care este cea mai importantă lucrare sub mitropolitul Ştefan? 
           a)Pravila cea Mică 
           b)Pravila cea Mare 
           c)Pravila de la Govora 
7.Din ce limbă a fost tălmăcită Pravila Mare? 
           a)din slavoneşte 
           b)din româneşte 
           c)din greceşte 
8.Care  a fost meritul mitropolitului Ştefan? 
           a)a ajutat la pătrunderea limbii române în slujbe 
           b)a ajutat la pătrunderea limbii române în alte ţări 
           c)a ajutat la pătrunderea limbii române în cancelariile domneşti 
9.Cine a vizitat Ţara Românească în sec.XVII? 
           a)patriarhul Antiohiei 
           b)patriarhul Constantinopolului 
           c)patriarhul Cezareei 
10.În ce an scaunul mitropolitan a fost mutat la Bucureşti? 
           a)în 1686 
           b)în 1668 
           c)în 1866 
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CHESTIONAR NR.254 
 
1.În timpul cărui domnitor Biserica Ortodoxă a atins strălucirea din 
timpul lui Ştefan cel Mare? 
           a)al lui Alexandru cel Bun 
           b)al lui Vasile Lupul 
           c)al lui Petru Rareş 
2.Ce mitropolit era în timpul lui Vasile Lupu? 
           a)Andrei 
           b)Antim 
           c)Varlaam 
3.Ce titlu onorific i s-a dat lui Varlaam pentru activitatea sa 
cărturărească? 
           a)de arhidiacon 
           b)de arhipăstor 
           c)de arhimandrit 
4.Cu ce scop a plecat Varlaam la Moscova? 
           a)pentru a vizita pe ţarul Rusiei 
           b)pentru a cumpăra icoane 
           c)pentru a vizita pe patriarhul Moscovei 
5.Unde a fost instalată prima tipografie din Moldova? 
           a)la Biserica “Sf. Parscheva” din Iaşi 
           b)la Mânăstirea “Sf. Dumitru” din Iaşi 
           c)la Mânăstirea “Trei Ierarhi “ din Iaşi 
6.Care a fost cea mai importantă lucrare a lui Varlaam? 
           a) “Cele şapte Taine” 
           b) “Catehismul Calvinesc” 
           c) “Cazania” 
7.Care a fost izvorul principal al Cazaniei lui Varlaam ? 
           a)Opera lui Ioan Damaschin 
           b)Opera lui Damaschin Studitul 
           c) “Comoara” 
8.Cum s-a numit cartea prin care Varlaam dădea răspuns unui 
Catehism al calvinilor ? 
           a) “Răspunsul lui Varlaam” 
           b) “Răspuns la Catehismul calvinesc” 
           c) “Răspunsul calvinesc” 
9.Ce faptă importantă s-a petrecut în timpul lui Vasile Lupu ? 
           a)Sinodul de la Iaşi 
           b)aprobarea Mărturisirii de credinţă 
           c)se pun bazele Academiei de la Iaşi 
10.Unde a fost înmormântat Varlaam ? 
           a)la Mânăstirea Secu 
           b)la Biserica “Sf. Trei Ierarhi” 
           c)la Mânăstirea Dragomirna 
 
 
                                                                   



 269 

CHESTIONAR NR.255 
 
1.Cine a fost tatăl lui Petru Movilă? 
           a)Ştefan Movilă 
           b)Gheorghe Movilă 
           c)Simion Movilă 
2.Al cărei mînăstiri a fost ales egumen? 
           a)Suceviţa 
           b)Lavra Pecerskaia 
           c)Trei Ierarhi 
3.Sub ce stăpânire se afla Biserica Ortodoxă din Ucraina? 
           a)turcă 
           b)polonă 
           c)catolică 
4.Pe cine a ajutat Petru Movilă să devină rege? 
           a)pe Vladislav 
           b)pe Ştefăniţă-Vodă 
           c)pe Ştefan cel Mare 
5.A fost recunoscut Petru Movilă ca mitropolit de Patriarhia 
Ecumenică? 
           a)da 
           b)parţial 
           c)nu 
6.Ce traducere făcută de Petru Movilă se cunoaşte? 
           a)Evanghelia 
           b)Evanghelia învăţătoare 
           c)Biblia cu învăţătură 
7.Care este cea mai importantă lucrare a lui Petru Movilă ? 
           a)Ortodoxia 
           b)Mărturisirea Ortodoxă 
           c)Catehismul Ortodox 
8.Care este cea mai veche universitate modernă ortodoxă? 
           a)Academia Movileană 
           b)Academia Kieveană 
           c)Academia de la Iaşi 
9.În ce limbă a fost scrisă “Mărturisirea” lui Petru Movilă? 
           a)în greacă 
           b)în latină 
           c)în franceză 
10.În ce lucrare a lui Petru Movilă se amintesc despre obiceiurile şi 
datinile din Moldova? 
           a)în Evanghelia cu învăţătură 
           b)în Cazanie 
           c)în Lithos sau Piatră 
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CHESTIONAR NR.256 
 
1.Cine a fost ales în locul mitropolitului Simion Ştefan? 
           a)Petru Movilă 
           b)Mitropolitul Varlaam 
           c)Simion Brancovici 
2.Sub ce nume a fost călugărit? 
           a)de Sava 
           b)de Simion 
           c)de Melchisedec 
3.A fost el alungat din scaun pe nedrept? 
           a)da 
           b)de câteva ori 
           c)nu 
4.Cu ce scop s-a dus Sava Brancovici în Rusia ? 
           a)pentru a se întâlni cu patriarhul rus 
           b)pentru a strânge milostenie 
           c)pentru a fugi de stăpânirea străină 
5.Cine i-au făcut mitropolitului Sava Brancovici zile negre? 
           a)catolicii 
           b)calvinii 
           c)protestanţii 
6.Cu ce scop a organizat mitropolitul sinodul de la Alba Iulia? 
           a)pentru a scăpa de superintendentul calvin 
           b)pentru a înviora viaţa religioasă 
           c)pentru a înlătura sărbătorile băbeşti 
7.Au fost scutiţi preoţii români de dări la rugămintea mitropolitului? 
           a)nu 
           b)doar cei calvini 
           c)da 
8.De ce este el numit “Sfânt Mărturisitor”? 
           a)pentru că a avut o viaţă sfântă 
           b)pentru că a mărturisit pe Hristos 
           c)pentru că a suportat chinurile închisorii 
9.Care a fost cel mai important urmaş al lui Sava Brancovici? 
           a)Teofil 
           b)Varlaam 
           c)Atanasie Anghel 
10.Cine a luat locul propagandei calvine? 
           a)propaganda catolică 
           b)propaganda ortodoxă 
           c)propaganda protestantă 
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CHESTIONAR NR.257 
 
1.Care era numele de botez al lui Dosoftei? 
           a)Gheorghe 
           b)Dimitrie 
           c)Vasile 
2.Ce cronicar a lăsat cuvinte de laudă la adresa mitropolitului ? 
           a)Simion Ştefan 
           b)Ion Neculce 
           c)Grigorie Ureche 
3.Care este cea mai de seamă lucrare a lui Dosoftei? 
           a)“Paremiile de peste an” 
           b)“Psaltirea în versuri” 
           c)“Molitfelnicul” 
4.Care este cea mai importantă lucrare a sa scrisă în limba română? 
           a)“Dumnezeiasca Liturghie” 
           b)“Acatistul Născătoarei de Dumnezeu” 
           c)“Psaltirea de-nţeles” 
5.A fost Dosoftei primul român mitropolit-poet cunoscut ? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu a fost primul 
6.Cum a ajuns Dosoftei în Polonia? 
           a)datorită războiului 
           b)ca ostatic 
           c)nu se ştie 
7.Moaştele cărui sfânt au fost luate împreună cu mitropolitul? 
           a)ale lui Dimitrie 
           b)ale lui Pavel 
           c)ale lui Ioan cel Nou de la Suceava 
8.A continuat el o activitate literară în timpul exilului ? 
           a)sporadic 
           b)uneori 
           c)da 
9.A terminat Dosoftei de tradus în româneşte “Dogmatica” Sf.Ioan 
Damaschinul? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nici nu s-a apucat 
10.Unde a murit mitropolitul Dosoftei? 
           a)în ţară 
           b)departe de ţară 
           c)în Polonia 
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CHESTIONAR NR.258 
 
1.Cum a fost numit Antim Ivireanu la botez? 
           a)Matei 
           b)Andrei 
           c)Dumitru 
2.Cu ajutorul cărui domn a ajuns Antim în Ţara Românească? 
           a)al lui Constantin cel Mare 
           b)al lui Constantin Dragovschi 
           c)al lui Constantin Brâncoveanu 
3.A tipărit el cărţi numai pentru români? 
           a)da 
           b)nu 
           c)cele mai multe pentru români 
4.Cine era de faţă la înscăunarea sa ca mitroplit? 
           a)patriarhul Alexandriei 
           b)patriarhul Constantinopolului 
           c)patriarhul Ierusalimului 
5.Care este marele merit al lui Antim Ivireanul? 
           a)a tradus cele mai multe cărţi ca mitropolit 
           b)a introdus pentru totdeauna limba română la slujbe 
           c)a lăsat în vremea sa o operă foarte mare 
6.Care este mânăstirea bucureşteană care-i poartă numele? 
           a)Mânăstirea Snagov 
           b)Mânăstirea Antim 
           c)Mânăstirea cu hramul “Tuturor Sfinţilor” 
7.Ce sunt Didahiile? 
           a)predici cu caracter religios 
           b)predici pentru zidirea credincioşilor prin cuvânt 
           c)predici la duminici şi sărbători 
8.Sub ce mitropolit s-a produs o dureroasă dezbinare în Biserică? 
           a)sub Dosoftei 
           b)sub Atanasie Anghel 
           c)sub Antim Ivireanu 
9.Din ce cauză a fost înlăturat Antim din scaun? 
           a)din cauze sociale 
           b)din cauze morale 
           c)din cauze politice 
10.Mitropolitul Antim este trecut în rândul sfinţilor în Biserica 
Ortodoxă Română? 
           a)da 
           b)nu 
           c)numai la catolici    
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CHESTIONAR NR.259 
 
1.Cum a fost numit din botez mitropolitul Veniamin? 
           a)Vasile 
           b)Gheorghe 
           c)Ioan 
2.Cum a renăscut viaţa bisericească în timpul mitropolitului 
Veniamin? 
           a)prin înfiinţarea unui seminar la mânăstirea Socola 
           b)prin înfiinţarea unei şcoli de cântăreţi bisericeşti 
           c)a înfiinţat o altă şcoală pentru călugăriţe 
3.A ajutat el la propăşirea şcolilor laice? 
           a)foarte puţin 
           b)a avut o mare contribuţie 
           c)nu l-a interesat decât viaţa religioasă 
4.Cum s-a numit Academia de la Iaşi? 
           a)Academia Ieşeană 
           b)Academia Movileană 
           c)Academia Mihaileană 
5.Câte tipografii au funcţionat în timpul mitropolitului Veniamin? 
           a)2 tipografii 
           b)3 tipografii 
           c)4 tipografii 
6.Care este numărul cărţilor tipărite în timpul mitropolitului 
Veniamin? 
           a)130 de cărţi 
           b)120 de cărţi 
           c)140 de cărţi 
7.La ce a ajutat activitatea sa cultural-tipografică? 
           a)la dezvoltarea unei teologii moderne 
           b)la dezvoltarea scrisului 
           c)la dezvoltarea limbii literare româneşti 
8.A luptat el pentru îmbunătăţirea soartei clerului? 
           a)adeseori 
           b)foarte puţin 
           c)nu 
9.Din punct de vedere politic ce rol a îndeplinit mitropolitul 
Veniamin? 
           a)ministrul apărării 
           b)prim-ministru 
           c)locţiitor de domn 
10.După retragerea din scaun unde s-a aşezat? 
           a)la Biserica “Sf.Dumitru” din Iaşi 
           b)la Mânăstirea Slatina 
           c)la Biserica “Sf.Trei Ierarhi” din Iaşi 
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CHESTIONAR NR.260 
 
1.Cine era în sec. XIX, în slujba Mitropoliei Ortodoxe sârbe din 
Carloviţ? 
           a)Vasile Moga 
           b)Varlaam 
           c)Andrei Şaguna 
2.Cum a fost Andrei Şaguna numit la botez? 
           a)Anastasiu 
           b)Anastavie 
           c)Ioan 
3.Câţi candidaţi au fost pentru alegerea de mitropolit? 
           a)2 candidaţi 
           b)3 candidaţi 
           c)4 candidaţi 
4.Care sunt faptele organizatorico-bisericeşti ale lui Şaguna? 
           a)restaurarea vechii Mitropolii 
           b)realizarea Statului Organic al Bisericii Române 
           c)înfiinţarea unei episcopii 
5.Ce a fost recunoscută prin Statutul Organic? 
           a)autonomia Bisericii Ortodoxe 
           b)autonomia Bisericii Catolice 
           c)alegerea episcopului 
6.A arătat mitropolitul grijă statornică pentru cursurile de teologie? 
           a)numai în parte 
           b)în foarte mică măsură 
           c)s-a ocupat foarte mult 
7.Ce ziar înfiinţat de mitropolit se cunoaşte? 
           a) “Telegraful Român” 
           b) “Ziua” 
           c) “Glasul Ecclesial” 
8.Ce însemna “Astra”? 
           a)Asigurare Transilvăneană 
           b)Asociaţia Transilvană pentru cultura şi literatura romană 
           c)Astronomia română 
9.Cu ce scop a lăsat averea sa după moarte Arhiepiscopiei? 
           a)cu scop bisericesc 
           b)cu scop şcolar 
           c)cu scop filantropic 
10.Unde a fost Andrei Şaguna înmormântat? 
           a)la Răşinari 
           b)la Bucureşti 
           c)la Suceava 
 
 
 
                                                                   
 



 275 

CHESTIONAR NR.261 
 
1.Care sunt cele două principate unite sub numele de România? 
           a)Moldova 
           b)Ţara Românească 
           c)Transilvania 
2.Ce legi au fost date în timpul domniei lui Cuza? 
           a)Legea instrucţiunilor publice 
           b)Legea comunală 
           c)Legea decretului organic 
3.Cine a fost primul mitropolit primat al României? 
           a)Nifon 
           b)Iustinian 
           c)Iustin 
4.Ce înseamnă secularizarea averilor mânăstireşti? 
           a)averile au fost strânse laolaltă 
           b)averile au fost luate de străini 
           c)averile sunt luate de la străini şi date statului 
5.După moartea lui Nifon cine a fost ales în locul său? 
           a)Calinic Miclescu 
           b)Miron Cristea 
           c)Justin Moisescu 
6.În ce oraş a fost înfiinţată prima Facultate de Teologie? 
           a)la Târgovişte 
           b)la Sibiu 
           c)la Bucureşti 
7.Ce s-a consfinţit prin jertfele ostaşilor români? 
           a)independenţa de stat a României 
           b)Legea clerului mirean 
           c)Legea comunală 
8.Unde s-a sfinţit pentru prima dată Sf. Mir la noi în ţară ? 
           a)la Sibiu 
           b)la Braşov 
           c)la Bucureşti 
9. Cine a stăruit pentru înfiinţarea Tipografiei Institutului Biblic ? 
           a)Mitropolitul Moldovei 
           b)Mitropolitul primat 
           c)Patriarhul 
10.Ce se înţelege prin Legea comunală? 
           a)legea comunelor 
           b)întreţinerea clerului a fost pusă pe seama comunelor 
           c)salarii mai mari pentru preoţi 
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CHESTIONAR NR.262 
 
1.Cine a fost ales în 1918 mitropolit primat? 
           a)Episcopul Caransebeşului 
           b)Miron Cristea 
           c)Justinian Marina 
2.Care a fost prima îndatorire a Bisericii Ortodoxe în noua 
organizare? 
           a)formarea unui sinod 
           b)unificarea ei 
           c)alegerea unui episcop 
3.Ce a stat la baza legilor de organizare bisericească? 
           a)Asociaţia transilvăneană 
           b)Statutul Organic al lui Şaguna 
           c)Sinodul ierarhilor 
4.În situaţia formată era nesesar pentru Biserica noastră: 
           a)alegerea unui alt mitropolit 
           b)ridicarea Bisericii la rangul de Patriarhie 
           c)o uniformizare a ei 
5.Ce lege a fost publicată în Monitorul Oficil? 
           a)Legea dicasteriilor 
           b)Legea pentru înfiinţarea Patriarhiei 
           c)Legea de organizare a Bisericii Ortodoxe Române 
6.Cine a fost primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române? 
           a)Miron Cristea 
           b)Miron Barnovski 
           c)Justin 
7.Cine se afla în fruntea Bisericii autocefale? 
           a)Sinodul eparhial 
           b)Sinodul mitropolitan 
           c)Sf. Sinod 
8.Cine este preşedintele Sf. Sinod? 
           a)mitropolitul locului 
           b)patriarhul 
           c)episcopii 
9.Ce era Concordatul cu Vaticanul? 
           a)punerea în inferioritate a Bisericii Ortodoxe faţă de cea Catolică 
           b)un act falsificat 
           c)act încheiat între două părţi 
10.Cui a dat câştig de cauză Legea generală a cultelor? 
           a)catolicilor 
           b)ortodocşilor 
           c)protestanţilor 
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CHESTIONAR NR.263 
 
1.Care a fost cel de-al III-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române? 
           a)Miron Cristea 
           b)Justinian Marina 
           c)Justin Moisescu 
2.Care a fost cel de-al IV-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române? 
           a)Teoctist 
           b)Justin 
           c)Justinian 
3.Ce lege asigură egalitatea între culte? 
           a)Legea cultelor 
           b)Legea generală a cultelor 
           c)Legea pentru regimul general al cultelor 
4.Unde s-au organizat pentru prima dată cursurile pentru îndrumare 
pastorală? 
           a)la Sibiu 
           b)la Braşov 
           c)la Bucureşti 
5.Care din revistele ortodoxe de mai jos apar la Bucureşti? 
           a)Ortodoxia 
           b)Studii Teologice 
           c)Biserica Ortodoxă Română 
6.Ce altă faptă de seamă a Bisericii Ortodoxe Române se cunoaşte? 
           a)canonizarea sfinţilor români 
           b)refacerea Bisericilor 
           c)apariţia de numeroase cărţi 
7.După înfiinţarea Patriarhiei, ce patriarhi ne-au vizitat ţara? 
           a)Patriarhul Alexandriei 
           b)Patriarhul Antiohiei 
           c)Patriarhul Ierusalimului 
8.Are Biserica Ortodoxă Română din partea Statului deplină libertate 
religioasă? 
           a)nu 
           b)uneori este lăsată în libertate 
           c)este în deplină libertate 
9.Câte secole Biserica Ortodoxă din Transilvania a stat în dezbinare? 
           a)3 secole 
           b)2 secole 
           c)2 secole şi jumătate 
10.Întreţine Biserica Romano-Catolică relaţii frăţeşti cu celellate 
culte? 
           a)uneori 
           b)într-o oarecare limită 
           c)nu 
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CHESTIONAR NR.264 
 
1.Care a fost prima episcopie de pe teritoriul ţării noastre? 
           a)Episcopia Moldovei 
           b)Episcopia Ungrovlahiei 
           c)Episcopia Tomisului 
2.Care a fost primul episcop cunoscut în Episcopia Tomisului? 
           a)Casian 
           b)Betranion 
           c)Dionisie Exiguul 
3.Cum se numesc sfinţii morţi descoperiţi la Niculiţel? 
           a)Zotikos şi Atallos 
           b)Camasios şi Filipos 
           c)Andrei şi Ştefan 
4.Ce formă au Bisericiile? 
           a)de corabie 
           b)de hexagon 
           c)circulară 
5.Care sfânt din zona Dobrogei a calculat era creştină ? 
           a)Dionisie Exiguul 
           b)Casian Dobrogeanul 
           c)Nichita Romanul 
6.Ce ctitorie brâncovenescă există în Munţii Făgăraş? 
           a)Mânăstirea Nicula 
           b)Mânăstirea Buciumeni 
           c)Mânăstirea Sâmbăta 
7.În ce an a fost semnat actul de naştere al Bisericii Greco-Catolice? 
           a)în 1574 
           b)în 1698 
           c)în 1712 
8.În timpul cărui împărat a avut loc unirea cu Roma? 
           a)al lui Leopold I 
           b)al lui Franz Iosif 
           c)al Mariei Tereza 
9.De numele cărui mitropolit al Transilvaniei se leagă o mare instituţie 
universitară din Sibiu? 
           a)al lui Nicolae Colan 
           b)al lui Nicolae Mladin 
           c)al lui Andrei Şaguna 
10.În ce mânăstire din Moldova este înmormântat Ştefan cel Mare? 
           a)la Voroneţ 
           b)la Putna 
           c)la Vodiţa 
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VIII. ISTORIA RELIGIILOR 

-teste grilă- 
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CHESTIONAR NR.265 
 
1.Cum se numesc templele şintioste? 
           a)zigurate 
           b)piramide 
           c)miya 
2.Ce înger i s-a arătat lui Mahomed pentru a-i transmite revelaţia 
divină? 
           a)Mihail 
           b)Gavriil 
           c)Rafael 
3.De la ce vârstă este obligatoriu postul la musulmani? 
           a)de la 18 ani 
           b)de la 14 ani 
           c)de la 30 ani 
4.Care este zeul principal al vedismului? 
           a)Zoroastru 
           b)Hadad 
           c)Indra 
5.Ce animal era des adus jertfă pentru “marele sacrificiu” în vedism? 
           a)vaca 
           b)calul 
           c)porcul 
6.Ce s-a întâmplat cu trupul neînsufleţit al lui Buddha? 
           a)a fost îngropat 
           b)a fost incinerat 
           c)a fost mâncat de vulturi 
7.La ce vârstă a murit Buddha? 
           a)la 60 de ani 
           b)la 70 de ani 
           c)la 80 de ani 
8.Cum se traduce cuvântul “nirvana”? 
           a)viaţă 
           b)mântuire 
           c)nimicire 
9.De la ce vârstă era îngăduit în budism intrarea în călugărie ? 
           a)de la 18 ani 
           b)de la 13 ani 
           c)de la 7 ani 
10.Cui îi era îngăduit în budism intrarea în călugărie? 
           a)numai femeilor 
           b)numai bărbăţilor 
           c)oricui 
 
 
 
 
                                                                   



 281 

CHESTIONAR NR.266 
 
1.Care este religia marii majorităţi a locuitorilor Indiei? 
           a)brahmanismul 
           b)hinduismul 
           c)budismul 
2.Care este cel mai important ritualic zilnic din Hinduism? 
           a)ritualul de dimineaţă 
           b)ritualul de amiază 
           c)ritualul de seară 
3.Ce se sărbătoreşte în Hinduism la solstiţiul de vară? 
           a)sărbătoarea florilor 
           b)sărbătoarea fructelor 
           c)sărbătoarea focului 
4.Din ce parte a trupului lui Zeus s-a născut Atena ? 
           a)din mâna dreaptă 
           b)din ochiul stâng 
           c)din capul lui 
5.Cum se traduce numele zeului Apolo? 
           a)luceafărul zilei 
           b)steaua nopţii 
           c)soarele strălucitor 
6.Ce zeiţă a fost sora lui Apolo? 
           a)Atena 
           b)Afrodita 
           c)Artemis 
7.Ce zeu din Panteonul grec ar fi inventat lira? 
           a)Hermes 
           b)Apolo 
           c)Poseidon 
8.Hefaistos este considerat a fi: 
           a)zeul războiului 
           b)zeul focului 
           c)zeul mărilor 
9.Al cui frate a fost zeul Poseidon? 
           a)al lui Ares 
           b)al lui Hades 
           c)al lui Zeus 
10.Ce poartă în mână zeul Poseidon? 
           a)arcul şi tolba cu săgeţi 
           b)furca cu trei dinţi 
           c)sabia şi scutul 
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CHESTIONAR NR.267 
 
1.Care erau cele mai importante jocuri pentru grecii antici? 
           a)jocurile nemeenice 
           b)jocurile istmice 
           c)jocurile olimpice 
2.În ce oraş se desfăşurau jocurile olimpice? 
           a)în Corint 
           b)în Atena 
           c)în Olimpia 
3.Care este pasărea sacră a zeiţei Junona? 
           a)corbul 
           b)vulturul 
           c)gâsca 
4.Care lună a anului poartă numele zeului Marte? 
           a)mai 
           b)iulie 
           c)martie 
5.Ce zeitate romană a fost considerată protectoarea artelor, poeziei şi 
meşteşugurilor? 
           a)Vesta 
           b)Minerva 
           c)Afrodita 
6.Cine este zeiţa iubirii la romani? 
           a)Afrodita 
           b)Diana 
           c)Venus 
7.Ce fel de religie este cea a romanilor? 
           a)dualistă 
           b)monoteistă 
           c)politeistă 
8.Cum se numeşte locul morţilor în iudaism? 
           a)Câmpiile Elizee 
           b)Câmpiile lui Iaru 
           c)Şeol 
9.Amaterasu este zeitatea principală în: 
           a)zoroastrism 
           b)şintoism 
           c)taoism 
10.Apis este la egipteni : 
           a)leul sacru 
           b)boul sacru 
           c)vulturul sacru 
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CHESTIONAR NR.268 
 
1.Cum se numeau preoţii ghicitori la romani? 
           a)druizi 
           b)muezini 
           c)auguri 
2.Bacchus este : 
           a)zeul războiului 
           b)zeul vinului 
           c)zeu celtic 
3.Ce denumeşte “bairamul”? 
           a)o sărbătoare ortodoxă 
           b)o sărbătoare evreiască 
           c)o sărbătoare musulmană 
4. “Câmpiile Elizee” reprezintă: 
           a)iadul la budişti 
           b)raiul la vechii greci 
           c)raiul la romani 
5.Cine era zeul vinului în mitologia greacă? 
           a)Bacchus 
           b)Dionyssos 
           c)Hermes 
6.Cum se numeşte războiul sfânt în islamism? 
           a)jihad 
           b)edimmu 
           c)bodhi 
7.Cum se numeşte conducătorul spiritual în religiile Indiei? 
           a)rabin 
           b)guru 
           c)imam 
8.Hades este în mitologia greacă zeul: 
           a)focului 
           b)războiului 
           c)infernului 
9.Hanuka este : 
           a)o sărbătoare musulmană 
           b)o zeitate asiro-babiloniană 
           c)o sărbătoare evreiască 
10.Marduk a fos: 
           a)un zeu al babilonienilor 
           b)un zeu al aztecilor 
           c)un zeu al incaşilor 
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CHESTIONAR NR.269 
 
1.Sinagoga este casa de adunare în cultul : 
           a)musulman 
           b)iudaic 
           c)creştin 
2.Sunniţii sunt: 
           a)popoare primitive 
           b)zeii păgânilor 
           c)musulmanii ortodocşi 
3.Şan-ti este zeul cerului în: 
           a)India Antică 
           b)China Antică 
           c)Japonia Antică 
4.Ulise este unul din eroii mitologiei : 
           a)romane 
           b)greceşti 
           c)etrusce 
5.Vedele sunt cărţi sacre: 
           a)egiptene 
           b)budiste 
           c)indiene 
6.Zeiţa focului vetrei la romani este : 
           a)Persefona 
           b)Vesta 
           c)Hera 
7.Yama a fost zeul morţii la : 
           a)romani 
           b)greci 
           c)indieni 
8.Ce erau calendele ? 
           a)zilele de lucru la romani 
           b)zilele de sărbătoare la romani 
           c)zilele de la începutul lunilor la romani 
9.Dalai Lama este şeful religios în : 
           a)taoism 
           b)confucianism 
           c)lamaism 
10.Krişna este zeitate : 
           a)egipteană 
           b)romană 
           c)hindusă 
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CHESTIONAR NR.270 
 
1.Jim sunt spiritele în: 
           a)budism 
           b)confucianism 
           c)islamism 
2.Muftiul este : 
           a)un călugăr şintoist 
           b)o băutură sfântă la greci 
           c)un şef religios la musulmani 
3.Cine a fost soţia zeului Hades din mitologia greacă? 
           a)Artemis 
           b)Persefona 
           c)Penelopa 
4.Aşoka a fost rege Indian, protector al: 
           a)budismului 
           b)vedismului 
           c)brahmanismului 
5.Eroii în mitologia greco-romană erau: 
           a)titanii 
           b)castorii 
           c)gladiatorii 
6.Care este muntele sfânt al Japoniei? 
           a)Himalaya 
           b)Alpi 
           c)Fuji 
7.Şu-Ţin este scriere canonică în: 
           a)India 
           b)Egipt 
           c)China 
8.Rahula a fost fiul lui : 
           a)Buddha 
           b)Confucius 
           c)Mahomed 
9.Cum se numesc preoţii şintoişti? 
           a)kannuşi 
           b)farisei 
           c)saduchei 
10.Gheea era personificarea Pământului în mitologia: 
           a)romană 
           b)arabă 
           c)greacă 
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CHESTIONAR NR.271 
 
1.Principalul zeu al incaşilor era: 
           a)Quetzalcoatl 
           b)Zoroastru 
           c)Buddha 
2.Principalul zeu egiptean al soarelui a fost: 
           a)Mithra 
           b)Ra 
           c)Thor 
3.Faraonul era considerat : 
           a)fratele lui Ra 
           b)fiul lui Ra 
           c)tatăl lui Ra 
4.Sub ce rege a avut loc reforma monoteistă în Egiptul Antic? 
           a)sub Amenophis IV 
           b)sub Amenophis III 
           c)sub Amenophis II 
5.Care era zeul morţii la egipteni? 
           a)Osiris 
           b)Isis 
           c)Horus 
6.Cum se numeau templele mesopotamiene? 
           a)pagode 
           b)zigurate 
           c)piramide 
7.Care este cea mai cunoscută carte din religia sumeriană? 
           a) “Mitul lui Adapa” 
           b) “Iliada şi Odiseea” 
           c) “Epopeea lui Ghilgameş” 
8.Cu ce caractere au fost scrise “Textele piramidelor”? 
           a)cuneiforme 
           b)chirilice 
           c)hieroglife 
9.Cu ce caractere a fost scrisă “Epopeea lui Ghilgameş”? 
           a)cuneiforme 
           b)chirilică 
           c)hieroglife 
10.Care este cea mai înaltă piramidă din complexul de la Gizeh? 
           a)Keops 
           b)Kefren 
           c)Mikerinos 
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CHESTIONAR NR.272 
 
1.Care sunt scrierile atribuite lui Homer? 
           a)Iliada 
           b)Odiseea 
           c)Eneida 
2.Principalul zeu din Panteonul grec este : 
           a)Hercule 
           b)Zeus 
           c)Poseidon 
3.Numele soţiei lui Zeus este : 
           a)Hera 
           b)Afrodita 
           c)Atena 
4.Zeul apelor în mitologia greacă este: 
           a)Apolo 
           b)Poseidon 
           c)Ulise 
5.Zeita înţelepciunii la greci este : 
           a)Artemis 
           b)Afrodita  
           c)Atena 
6.Zeul războiului la greci este : 
           a)Ares 
           b)Hefaistos 
           c)Hermes 
7.Afrodita era la greci zeiţa : 
           a)vânătorii 
           b)frumuseţii 
           c)înţelepciunii 
8.Locul zeilor greci era în: 
           a)Insula Creta 
           b)Insula Lesbos 
           c)Muntele Olimp 
9.Cine a furat focul zeilor? 
           a)Hercule 
           b)Ulise 
           c)Prometeu 
10.Artemis era la greci zeiţa: 
           a)agriculturii 
           b)vânătorii 
           c)tinerilor 
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CHESTIONAR NR.273 
 
1.Zeul principal la romani este : 
           a)Uranus 
           b)Zeus 
           c)Jupiter 
2.Soţia lui Jupiter este : 
           a)Hera 
           b)Junona 
           c)Cleopatra 
3.Zeul războiului la romani este : 
           a)Marte 
           b)Ares 
           c)Apolo 
4.Zeul mării la romani este: 
           a)Neptun 
           b)Poseidon 
           c)Hades 
5.Cine a întemeiat Roma după mitologia romană? 
           a)Romulus 
           b)Remus 
           c)Traian 
6.Ptah a fost la egipteni zeul : 
           a)războiului 
           b)tunetului 
           c)morţii 
7.Vestalele erau preotesele zeiţei: 
           a)Minerva 
           b)Vesta 
           c)Junona 
8.Zeitatea supremă a geto-dacilor a fost: 
           a)Mercur 
           b)Orfeu 
           c)Zalmoxis 
9.Zeului cerului, al furtunii şi al fulgerului la geto-daci a fost : 
           a)Ares 
           b)Gebeleizis 
           c)Cronos 
10.Cei mai cunoscuţi mari preoţi daci au fost: 
           a)Deceneu 
           b)Commosicus 
           c)Scorillo 
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CHESTIONAR NR.275 
 
1.Cum se numeau preoţii celţilor? 
           a)druizi 
           b)vestale 
           c)bessi 
2.Din ce caste se alegeau preoţii dacilor? 
           a)tarabostes 
           b)comati 
           c)pilleati 
3.Unde spune tradiţia că ar fi fost înjunghiat Zoroastru? 
           a)în faţa altarului focului 
           b)în peşteră 
           c)în munţi 
4.Ce zeu l-a creat pe om în religia zoroastriană? 
           a)Zeus 
           b)Ormuzd 
           c)Ahriman 
5.Cele mai importante epopee indiene sunt : 
           a) “Ramayana” 
           b) “Mahabharata” 
           c) “Epopeea lui Ghilgameş” 
6.Trimurti alcătuiesc triada divină în : 
           a)şintoism 
           b)hinduism 
           c)taoism 
7.Starea de desăvârşire în budism se numeşte: 
           a)katarsis 
           b)nirvana 
           c)mocksa 
8.Ce înseamnă cuvântul “islam”? 
           a)supunere 
           b)smerenie 
           c)sfinţenie 
9.Cine este întemeietorul islamului? 
           a)Confucius 
           b)Moise 
           c)Mahomed 
10.Fiinţa absolută în Brahmanism este : 
           a)Mercur 
           b)Zeus 
           c)Brahma 
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CHESTIONAR NR.275 
 
1.Ce fel de religie este islamul ? 
           a)monoteistă 
           b)dualistă 
           c)politeistă 
2.În ce an are loc fuga lui Mahomed de la Mecca la Medina? 
           a)în 620 
           b)în 621 
           c)în 622 
3.Care este numele lui Dumnezeu în religia islamică ? 
           a)Tao 
           b)Iahve 
           c)Allah 
4.Care este principala carte a musulmanilor? 
           a)Vedele 
           b)Biblia 
           c)Coranul 
5.Cum se numeşte postul la musulmani? 
           a)ramadan 
           b)jihad 
           c)imam 
6.De câte ori rostesc musulmanii rugăciunea pe zi? 
           a)de câte ori pot 
           b)de 3 ori 
           c)de 5 ori 
7.Cum se numeşte cel ce-i cheamă pe credincioşii musulmani la 
rugăciune? 
           a)agă 
           b)muezin 
           c)imam 
8.Ce rege a construit evreilor templul? 
           a)Solomon 
           b)David 
           c)Saul 
9.Cum se numeşte ziua de odihnă a evreilor? 
           a)Pesah 
           b)Purim 
           c)Sabat 
10.În ce an a fost distrus evreilor templul? 
           a)în 60 d. Hr 
           b)în 70 d. Hr 
           c)nu a fost distrus     
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IX. MISIOLOGIE 
-teste grilă- 
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CHESTIONAR NR.276 
 
1.Ce altă denumire mai au “martorii lui Iehova”? 
           a)studenţi în Biblie 
           b)milenarişti 
           c)russelişti 
2.”Martorii lui Iehova” au adoptat ca zi de odihnă :  
           a)Sâmbăta  
           b)Duminica 
           c)Lunea 
3.Există iad şi chinuri veşnice în doctrina “martorilor lui Iehova”? 
           a)da 
           b)nu 
           c)numai pentru păcătoşi 
4.Cine este adevăratul organizator şi ideolog în doctrina sectei 
nazarinenilor? 
           a)Iacob Wirz 
           b)Charles Russell 
           c)Samuel Frolich 
5.Cine este întemeietorul sectei nazarinenilor? 
           a)Samuel Frolich 
           b)Margarett Rowen 
           c)Nathan Knorr 
6.Ce afirmă nazarinenii despre instituţiile publice? 
           a)că sunt locaşuri ale lui Dumnezeu 
           b)că sunt locaşuri ale oamenilor 
           c)că sunt locaşuri ale lui Antihrist 
7.Ce altă denumire mai au inochentiştii? 
           a)florile din “Grădina Raiului” 
           b)studenţi în Biblie 
           c)mutilaţii 
8.În cine afirmă inochentiştii că se întrupează Sf. Arhangheli Mihail, 
Gavriil şi Rafael? 
           a)în toţi credincioşii 
           b)în cei care postesc 
           c)în fraţii predicatori 
9.Unde a fost fondată “secta Moon”? 
           a)în Coreea de Nord 
           b)în Coreea de Sud 
           c)în Japonia 
10.Cine este întemeietorul sectei mormonilor? 
           a)Joseph Smith 
           b)Charles Russell 
           c)Hellen White 
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CHESTIONAR NR.277 
 
1.Cum se numesc adepţii sectei mormonilor? 
           a)sfinţii cerurilor 
           b)sfinţii ultimelor veacuri 
           c)sfinţii pământeni 
2.Cine a organizat cultul penticostal? 
           a)Carol Porham 
           b)William Muller 
           c)Samuel Frolich 
3.Ce revistă editează gruparea “Oastea Domnului”? 
           a)Telegraful Român 
           b)Iisus Biruitorul 
           c)Glasul Bisericii 
4.Care este salutul grupării “Oastea Domnului”? 
           a)“Măriţi-L pe Iisus! ” 
           b)“Binecuvântaţi-L pe Iisus! ” 
           c)“Slăvit să fie Domnul! ” 
5.Care era deviza mişcării “Oastea Domnului”? 
           a)veniţi la mântuire 
           b)veniţi la Iisus 
           c)veniţi la Lumina lumii 
6.Chiromanţia este practica cunoaşterii viitorului în : 
           a)cafea 
           b)palmă 
           c)cărţi 
7.Astrologia se ocupă cu cititul în: 
           a)stele 
           b)palmă 
           c)oglindă 
8.Necromanţia este practica chemării: 
           a)îngerilor 
           b)duhurilor rele 
           c)duhurilor morţilor 
9.Ce afirmă sectanţii referitor la explicarea Bibliei? 
           a)că numai ierarhia o poate explica 
           b)că oricine o poate explica 
           c)că şi laicii o pot explica, dar cu binecuvântare 
10.Admit sectele Sf. Tradiţie? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
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CHESTIONAR NR.278 
 
1.Cine a urmat la conducerea adventiştilor reformaţi după moartea 
profetesei Hellen White? 
           a)Elena Blavatski 
           b)Margaret Rowen 
           c)Annie Besant 
2.Ce susţinea Iacob Wirz, întemeietorul grupării nazarinenilor, pentru 
a justifica chemarea sa ca profet? 
           a)că Dumnezeu i-a trimis duhul preoţesc al lui Melchisedec 
           b)că e unul din Sf.Apostoli 
           c)că e Ilie 
3.Ce mare om de cultură din ţara noastră a fost influenţat de spiritism 
pentru a putea comunica cu sufletul fiicei sale? 
           a) Spiru Haret 
           b)I. H. Rădulescu 
           c)Ioan Petriceicu-Haşdeu 
4.Ce carte a scris B. P. Haşdeu pentru răspândirea şi popularizarea 
spiritismului? 
           a) “Memento Mori” 
           b) “Sic Cogito” 
           c) “Cum Deus Homo” 
5.Ce carte este socotită de spiritişti ca fiind Biblia lor? 
           a) “Cartea Spiritelor” 
           b) “Cartea Vieţii” 
           c) “Cartea Cărţilor” 
6.Cum este Dumnezeu după concepţia spiritistă? 
           a)nemărginit 
           b)mărginit 
           c)neexistent 
7.Cu cât la sută din câştig contribuie fiecare membru al sectei 
mormonilor la “pensia eternităţii”? 
           a)cu 5 % 
           b)cu 10 % 
           c)cu 15 % 
8.În ce an a murit Hellen White? 
           a)în 1910 
           b)în 1915 
           c)în 1920 
9.Când are loc botezul conform doctrinei adventiştilor? 
           a)la 40 de zile 
           b)la majorat 
           c)la 30 de ani 
10.Cum li se mai zice penticostalilor? 
           a)predicatori 
           b)aleşi 
           c)tremurători 
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CHESTIONAR NR.279 
 
1.Cu ce susţin penticostalii că sunt botezaţi? 
           a)cu apă şi duh 
           b)cu foc şi putere de sus 
           c)cu Duh Sfânt şi foc 
2.Penticostalii au luat naştere din rândul: 
           a)adventiştilor 
           b)baptiştilor 
           c)martorilor lui Iehova 
3.În ce ţară europeană a trecut pentru prima dată cultul penticostal 
din S.U.A.? 
           a)în Norvegia 
           b)în Finlanda 
           c)în Suedia 
4.În ce an a luat la noi în ţară naştere “Mişcarea stilistă”? 
           a)în 1920 
           b)în 1924 
           c)în 1928 
5.Mişcarea baptistă este născută : 
           a)înainte de Reformă 
           b)odată cu Reforma 
           c)după Reformă 
6. “Martorii lui Iehova” tăgăduiesc : 
           a)Naşterea lui Hristos 
           b)Moartea lui Hristos 
           c)Învierea lui Hristos 
7.Ce revistă a scos Charless Russell în 1879 ? 
           a) “Noul Ierusalim” 
           b) “Turnul de Veghe” 
           c) “Iisus e Păstorul lumii” 
8. Ce titlu poartă cartea în care Charles Russell îşi expune concepţiile 
religioase? 
           a) “Studii în Scripturi” 
           b) “Introducere în Cartea Cărţilor” 
           c) “Rugăciune” 
9. Câte volume cuprinde lucrarea lui Charless Russell “Studii în 
Scripturi”? 
           a)5 volume 
           b)6 volume 
           c)7 volume 
10.În ce an a murit Charless Russell? 
           a)în 1916 
           b)în 1924 
           c)în 1929 
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CHESTIONAR NR.280 
 
1.Conform învăţăturii spiritiste “un mediu” este persoana care 
pretinde că : 
           a)este un bun cunoscător al Bibliei 
           b)stă în directă comuniune cu spiritele 
           c)este un bun psiholog 
2.Care sunt elementele conform doctrinei spiritiste din care este 
alcătuit omul? 
           a)trup şi suflet 
           b)corp, suflet şi duh 
           c)corp, perispirit şi suflet 
3.Care este sinonimul cuvântului “ocultism”? 
           a)necromanţie 
           b)esoterism 
           c)teosofie 
4.Oniromanţia se ocupă cu : 
           a)interpretarea viselor 
           b)prezicerea viitorului 
           c)comunicarea cu sufletele celor decedaţi 
5.Cabalistica mai este numită şi magie : 
           a)albă 
           b)neagră 
           c)înaltă 
6.Care este traducerea cuvântului “francmason”? 
           a)zidar liber 
           b)om liber 
           c)ţăran liber 
7.De la cine susţin unii că îşi are francmasoneria originile? 
           a)de la Moise 
           b)de la David 
           c)de la Hiram, arhitectul Templului lui Solomon 
8.În ce ţară s-a organizat pentru prima dată francmasoneria? 
           a)în Spania 
           b)în Anglia 
           c)în Franţa 
9.Din ce an datează obârşia sigură a francmasonilor? 
           a)din 1540 
           b)din 1678 
           c)din 1717 
10.Cum se numesc unităţile în care sunt grupaţi membrii 
francmasoneriei? 
           a)loje 
           b)tabere 
           c)divizii 
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CHESTIONAR NR.281 
 
1.Cine a urmat la conducerea “Martorilor lui Iehova” după moartea 
lui Charless Russsel? 
           a)Nathan Knorr 
           b)S.Johnson 
           c)I.F.Rutheford 
2.Ce titlu poartă broşura iehovistă scoasă de Rutheford? 
           a) “Calcule” 
           b) “Milioanele care trăiesc acum nu vor muri niciodată” 
           c) “Iisus Salvatorul lumii” 
3.Cum se numeşte singurul stat al statelor, idee moştenită de la 
Rutheford? 
           a)Israelul cel Nou 
           b)Tărâmul vieţii 
           c)Împărăţia lui Iehova 
4.În ce secol a intrat iehovismul în România? 
           a)la sf.sec.XIX 
           b)la încep.sec.XIX 
           c)la încep.sec.XX 
5.De la ce Sf.Evanghelist afirmă Iacob Wirz, întemeietorul sectei 
nazarinenilor că a primit scrisoare? 
           a)de la Ioan 
           b)de la Matei 
           c)de la Luca 
6.În ce an afirmă Iacob Wirz că a primit de la Sf.Ioan o scrisoare din 
cer? 
           a)în 1840 
           b)în 1850 
           c)în 1860 
7.Câte epoci a afirmat Iacob Wirz  că are Împărăţia lui Dumnezeu? 
           a)3 epoci 
           b)nu se ştie 
           c)99 epoci 
8.Care este ultima epocă a Împărătiei lui Dumnezeu după învăţătura 
lui Iacob Wirz? 
           a)cea a Tatălui 
           b)cea a Fiului 
           c)cea a Duhului 
9.Din ce ţară era originar Iacob Wirz? 
           a)Austria 
           b)Elveţia 
           c)Germania 
10.În ce an a murit Samuel Frohlich? 
           a)în 1850 
           b)în 1857 
           c)în 1864 
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CHESTIONAR NR.282 
 
1.Sub ce altă denumire mai este cunoscută secta secerătorilor? 
           a)creştinii zilei a VII-a 
           b)creştinii ultimelor zile 
           c)creştinii în duhul Evangheliei 
2.Cine este considerat fondatorul sectei hlâştilor? 
           a)Daniil Filipovici 
           b)Meletie Sirigul 
           c)Inochentie de la Balta 
3.Cum se numesc grupele în care sunt împărţiţi hlâştii? 
           a)loje 
           b)temple 
           c)corăbii 
4.Cum se autointitulează secta scapeţilor? 
           a)aleşii Domnului 
           b)vrednicii sufletului 
           c)fii împărăţiei 
5.Cum explică scapeţii păcatul originar? 
           a)prin unirea fizică a primilor oameni 
           b)prin neascultarea poruncii protopărinţilor 
           c)prin reaua întrebuinţare a libertăţii 
6.Secta scapeţilor a apărut împotriva: 
           a)betaniştilor 
           b)secerătorilor 
           c)hlâştilor 
7.Sub ce altă denumire mai sunt cunoscuţi molocanii? 
           a)consumatorii fructului prunciei 
           b)consumatorii fructului oprit 
           c)consumatorii fructului exotic 
8.Unde au apărut ca sectă molocanii? 
           a)în Franţa 
           b)în Rusia 
           c)în Ungaria 
9.În ce an a murit Hellen White? 
           a)în 1905 
           b)în 1910 
           c)în 1915 
10.La noi în ţară Cultului Penticostal i s-a acordat recunoaşterea 
juridică în anul : 
           a)1950 
           b)1960 
           c)1970 
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CHESTIONAR NR.283 
 
1.Sub ce denumire mai sunt cunoscuţi studiştii? 
           a) “copiii lui Dumnezeu” 
           b) “cititorii planificaţi ai lui Dumnezeu” 
           c) “florile din Grădina Raiului” 
2.Unde a apărut “Mişcarea Rascolului”? 
           a)în Rusia 
           b)în Anglia 
           c)în Grecia 
3.În ce an a luat naştere la noi “Mişcarea Stilistă”? 
           a)în 1918 
           b)în 1924 
           c)în 1930 
4.Stilsmul mai este cunoscut sub denumirea de : 
           a)mişcarea anticlericală 
           b)mişcarea antiecclesială 
           c)mişcare anticalendaristică 
5.Ce mişcare a făcut calcule despre venirea lui Hristos? 
           a)baptistă 
           b)adventă 
           c)penticostală 
6.Ce oraş de la noi din ţară a fost centrul de propagandă al 
“secerătorilor” înaintea celui de-al II-lea război mondial ?  
           a)Timişoara 
           b)Bucureşti 
           c)Braşov 
7.Care este numărul poruncilor hlâşte? 
           a)12 porunci 
           b)10 porunci 
           c)8 porunci 
8.Cui i-au fost descoperite poruncile hlâşte? 
           a)lui Ioan Suslov 
           b)lui Daniil Filipovici 
           c)lui Inochentie de la Balta 
9.Cine a fost iniţiatorul sectei scapeţilor sau mutilaţilor? 
           a)un negustor 
           b)un ţăran analfabet 
           c)un professor de teologie 
10.Ce s-a declarat în viziunea bolnăvicioasă , iniţiatorul sectei 
scapeţilor? 
           a)unsul lui Iahve 
           b)vicarul Domnului 
           c)Dumnezeul dumnezeilor şi regele regilor 
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CHESTIONAR NR.284 
 
1.Cum se numeşte gruparea rezultată din “Mişcarea Rascolului” care 
nu are preoţi? 
           a)popoviţii 
           b)betaniştii 
           c)bezpopoviţii 
2.În ce an a fost fondată secta “Moon”? 
           a)în 1879 
           b)în 1926 
           c)în 1954 
3.Ce ţară consideră mooniştii a fi ”Ţara făgăduinţei”? 
           a)Coreea de Nord 
           b)Coreea de Sud 
           c)China 
4.Cum este considerat de adepţii săi conducătorul sectei Moon? 
           a)Fiul lui Dumnezeu 
           b)Noul Mesia 
           c)Profetul Profeţilor 
5.În ce oraş din S.U.A îşi are sediul “Biserica satanismului”? 
           a)în New-York 
           b)în Chicago 
           c)în San Francisco 
6.Adventiştii de ziua a VII-a din România practică zeciuiala? 
           a)da 
           b)nu 
           c)uneori 
7.În ce an a fost aprobat în urma unui decret-lege “Statutul de 
organizare al cultului Adventist”? 
           a)în 1950 
           b)în 1960 
           c)în 1970 
8.În ce zi a săptămânii nu pot adventiştii să săvârşească cununia? 
           a)vinerea 
           b)sâmbăta 
           c)duminica 
9.Care din curentele neoprotestante îşi au originea în Europa, dar sunt 
organizate în S.U.A.? 
           a)baptiştii 
           b)evangheliştii 
           c)adventiştii 
10.Câte judecăţi există conform eshatologiei cultului creştinilor după 
Evanghelie? 
           a)2 judecăţi 
           b)3 judecăţi 
           c)4 judecăţi   
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CHESTIONAR NR.285 
 
1.Teozofia  învaţă că omul, ca şi tot ce există, va fi absorbit în : 
           a)neant 
           b)Dumnezeu 
           c)eoni 
2.Teozofia cu pretenţii de ştiinţă datează din anul : 
           a)1875 
           b)1870 
           c)1865 
3.Ateul este persoana care: 
           a)învaţă greşit pe oameni Evanghelia 
           b)se leapădă de credinţă 
           c)nu crede în Dumnezeu 
4.Cum se numeşte persoana care stă în fruntea fiecărei loje masonice? 
           a)bătrân 
           b)venerabil 
           c)principe 
5.Cum se numeşte cel care conduce marea lojă? 
           a)mare prinţ 
           b)mare stăpân 
           c)mare maestru 
6.Cum este numită încăperea în care este introdus novicele pentru 
ceremonia de primire? 
           a)templu 
           b)paradis 
           c)pridvor 
7.În ce oraş din S.U.A. au fost puse bazele societăţii teozofice? 
           a)în Dallas 
           b)în San Francisco 
           c)în New-York 
8.Cum s-a numit succesoarea celei care a înfiinţat societatea teozofică? 
           a)Margaret Rowen 
           b)Annie Bessant 
           c)Hellen White 
9.În ce secol apar penticosalii în România? 
           a)în sec.XIX 
           b)în sec.XVII 
           c)în sec.XX 
10.Din ce ţară apare în România secta Moon ? 
           a)din Franţa 
           b)din Japonia 
           c)din S.U.A. 
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CHESTIONAR NR.286 
 
1.Ce jurist antic definea dreptul ca fiind “ştiinţa binelui şi a echităţii”? 
           a)Ulpianus 
           b)Celsus 
           c)Zenon 
2.Care este al treilea precept al dreptului din definiţia lui Ulpianus? 
           a)a da fiecăruia jumătate din tot ce are 
           b)a da fiecăruia ceea ce crede de cuviinţă 
           c)a da fiecăruia ceea ce i se cuvine 
3.Care sunt elementele structurii interne ale normei canonice? 
           a)ipoteza, concluzia şi demonstraţia 
           b)ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea 
           c)ipoteza, dispoziţia şi opoziţia 
4.Ce sinod ecumenic a selecţionat canoanele sinoadelor locale? 
           a)sinodul VI 
           b)sinodul IV 
           c)sinodul VII 
5.În ce localitate s-au ţinut două sinoade locale dar la date diferite? 
           a)în Antiohia 
           b)în Cartagina 
           c)în Laodiceea 
6.Canoanele câtor Sf. Părinţi au fost incluse în Dreptul canonic al 
Bisericii? 
           a)a 13 Sf. Părinţi 
           b)a 7 Sf. Părinţi 
           c)a 15 Sf. Părinţi 
7.Sf. Părinţi ale căror rânduieli bisericeşti au fost incluse în cadrul 
canonic al Bisericii, sunt: 
           a)toţi Părinţii apuseni 
           b)toţi Părinţii răsăriteni 
           c)şi  apuseni  şi  răsăriteni 
8.Ce Sfânt Părinte a dat cele mai multe canone? 
           a)Grigorie Taumaturgul 
           b)Grigorie de Nyssa 
           c)Vasile cel Mare 
9.Care sunt cele mai vechi reguli ale vieţii de obşte? 
           a)ale lui Sava de la Hilandar 
           b)ale lui Pahomie cel Mare 
           c)ale lui Benedict de Nursia 
10.Regulile cărui sfânt sunt cuprinse în “Statutul de organizare a 
Sfântului Munte”? 
           a)ale Sf. Vasile cel Mare 
           b)ale Sf. Teodor Studitul 
           c)ale Sf. Atanasie Atonitul 
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CHESTIONAR NR.287 
 
1.Care sunt principalii canonişti ai secolului III? 
           a)Ciprian al Cartaginei 
           b)Atanasie cel Mare 
           c)Dionisie al Alexandriei 
2.Cine îl numeşte pe Dionisie cel Mare, canonist? 
           a)Ioan Hrisostom 
           b)Vasile cel Mare 
           c)Grigorie de Nazianz 
3.Ce mare canonist a trăit în secolul IX? 
           a)Fotie 
           b)patriarhul Ioan Postitorul 
           c)Zonara 
4.Ce nomocanon a fost pus în aplicare în 883? 
           a) “Nomocanonul în 12 titluri” 
           b) “Nomocanonul lui Fotie” 
           c) “Nomocanonul în 16 titluri” 
5.Ce mare canonist a alcătuit din porunca împăratului Ioan Comnenul 
un comentariu la toate canoanele? 
           a)Fotie 
           b)Matei Vlastare 
           c)Alexie Aristen 
6.Cine şi-a alcătuit comentariul la canoane în timpul împăratului 
Manuel Comnen? 
           a)Nil Doxapatriul 
           b)Ioan Zonara 
           c)Matei Vlastare 
7.Ce mare canonist a cunoscut şi folosit comentariile lui Aristen şi ale 
lui Zonaras? 
           a)Arsenie Antorian 
           b)Matei Vlastare 
           c)Teodor Balsamon 
8. “Canoanele lui Ipolit” mai sunt cunoscute şi sub numele de 
”Canoanele Bisericii” din : 
           a)Alexandria 
           b)Antiohia 
           c)Ancira 
9.Care este numărul colecţiilor de canoane apostolice, care prezintă 
interes pentru Dreptul Canonic? 
           a)10 
           b)12 
           c)15 
10.Ce sunt nomocanoanele? 
           a)colecţii de legi de stat 
           b)colecţii de legi bisericeşti 
           c)colecţii mixte                                                                   
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                                 CHESTIONAR NR.288 
 
1.Cine este autorul “Nomocanonului în 50 de titluri”? 
           a)Ioan Damaschin 
           b)Ioan Scolasticul 
           c)Ioan Zonara 
2.În ce secol a fost alcătuit “Nomocanonul lui Cotelerius”? 
           a)în sec.XV 
           b)în sec.XVI 
           c)în sec.XVII 
3.În  câte capitole este împărţit “Nomocanonul lui Cotererius”? 
           a)în 12 capitole 
           b)în 105 capitole 
           c)în 147 capitole 
4.În ce an a fost publicat şi pus în aplicare “Codex Teodosianus”? 
           a)în 418 
           b)în 428 
           c)în 438 
5.În timpul cărui împărat bizantin a apărut “Corpus juris civilis”? 
           a)al lui Constantin cel Mare 
           b)al lui Justinian 
           c)al lui Teodosie al II-lea 
6.Care este traducerea corectă a “Novelelor”? 
           a)legi de stat 
           b)legi noi 
           c)legi civile 
7. “Novelele lui Justinian” sunt în numar de : 
           a)153 
           b)238 
           c)342 
8.Ce operă a apărut în timpul lui Justinian, în anul 533 ? 
           a) “Nomocanonul duhovnicesc” 
           b) “Institutiones” 
           c) “Digeste” 
9.Sub ce nume se cunoaşte codul legilor de stat publicat în timpul 
împăratului Leon III Isaurul? 
           a) “Novelele” 
           b) “Didascalia” 
           c) “Ecloga” 
10.Din a cărei poruncă apare colecţia numită “Prohiron”? 
           a)a lui Teodosie al II-lea 
           b)a lui Vasile Macedoneanul 
           c)a lui Vasile II Macedoneanul 
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CHESTIONAR NR.289 
 
1.În ce an a apărut “Prohiron”?  
           a)în 860 
           b)în 870 
           c)în 880 
2.Care este traducerea corectă a colecţiei numită “Epanagoga”? 
           a)readucere 
           b)reintroducere 
           c)reorganizare 
3.Care este cea mai monumentală colecţie de legi romano-bizantine, 
cuprinsă în 60 de cărţi? 
           a)Ecloga 
           b)Epanagoga 
           c)Vasilicalele 
4.În ce an a fost alcătuită “Sintagma lui Matei Vlastare”? 
           a)nu există o asemenea lucrare 
           b)în 1280 
           c)în 1335 
5.În ce an a apărut “Prăvila de la Târgovişte”? 
           a)în 1631 
           b)în 1652 
           c)în 1681 
6.În ce localitate a apărut “Prăvila bisericească sau Pravila cea mică”? 
           a)la Târgovişte 
           b)la Bucureşti 
           c)la Govora 
7.În timpul cărui domnitor a apărut “Pravila Mare”? 
           a)al lui Neagoe Basarab 
           b)al lui Matei Basarab 
           c)al lui Radu cel Mare 
8. “Codul Calimachi” a fost aplicat în principatul : 
           a)Transilvaniei 
           b)Moldovei 
           c)Ţării Româneşti 
9.În ce an a fost promulgat şi pus în aplicare “Codul Calimachi”? 
           a)în 1817 
           b)în 1827 
           c)în 1837 
10.Până în ce an a fost în vigoare “Legiuirea lui Caragea”? 
           a)până în 1860 
           b)până în 1865 
           c)până în 1870 
 
 
 
 
                                                                   



 307 

CHESTIONAR NR.290 
 
1.În ce secol apare termenul de “parohie”? 
           a)în sec.IV 
           b)în sec.III 
           c)în sec.II 
2.Care este cea mai mică componentă a Bisericii Ortodoxe Române? 
           a)protopopia 
           b)parohia 
           c)eparhia 
3.Care este cea mai mare componentă a Bisericii Ortodoxe Române? 
           a)mitropolia 
           b)eparhia 
           c)mânăstirea 
4.În Biserica Ortodoxă femeile pot face parte din cele trei trepte ale 
clerului? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar cu binecuvântare 
5.Care din drepturile de mai jos revin episcopilor? 
           a)de a învăţa 
           b)de a sfinţii 
           c)de a conduce 
6.Care din drepturile ce ţin de puterea sfinţitoare revine episcopului? 
           a)sfinţirea Antimiselor 
           b)a apăra dreapta credinţă 
           c)sfinţirea bisericilor 
7.Care din drepturile ce ţin de puterea învăţătorească revine 
preotului? 
           a)catehizarea parohiei 
           b)predicarea în parohie 
           c)aplicarea epitimiilor episcopilor 
8.Care din drepturile de mai jos nu fac parte din drepturile ce ţin de 
puterea sfinţitoare a preotului? 
           a)săvârşirea Tainelor 
           b)săvârşirea ierurgiilor rezervate episcopului 
           c)dreptul de a tunde în monahism 
9.Ce Taină pot administra diaconii în caz de necesitate? 
           a)Cununia 
           b)Botezul 
           c)Maslul 
10.Hirotesia este: 
           a)una din Taine  
           b)o ierurgie 
           c)o învăţătură greşită 
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CHESTIONAR NR.291 
 
1.Când a apărut în viaţa bisericească numele şi demnitatea de 
mitropolit? 
           a)la sf.sec.IV 
           b)la încep.sec.III 
           c)la sf.sec.III şi încep. sec.IV 
2.Ce poartă ca semn distinctiv mitropolitul în B.O.R.? 
           a)o cruce pe culion cu camilafcă neagră 
           b)o cruce pe culion cu camilafcă albă 
           c)2 engolpioane 
3.Care din următoarele atribuţiuni revin mitropolitului? 
           a)prezidează alegerea de episcopi sufragani 
           b)convoacă şi prezidează Sf.Sinod 
           c)emite gramata pentru înscăunarea episcopilor sufragani 
4.Cuvântul “arhiepiscop” are înţelesul de: 
           a) “întâiul între mitropoliţi” 
           b) “întâiul între episcopi” 
           c) “întâiul între preoţi” 
5.Patriarhul B.O.R. este şi : 
           a)Episcopul Târgoviştei 
           b)Arhiepiscopul Bucureştiului 
           c)Arhiepiscopul Constanţei 
6.În ce an se hotăreşte în mod oficial şi solemn că patriarhul de 
Constantinopol să poarte ca titlu specific pe acela de  “patriarh 
ecumenic” ? 
           a)în 480 
           b)în 537 
           c)în 588 
7.Cine a purtat pentru prima dată titlul de “Patriarh ecumenic”? 
           a)Fotie 
           b)Ioan Postitorul 
           c)Meletie IV 
8.Cuvântul “papa”: înseamnă : 
           a)sfânt 
           b)strămoş 
           c)părinte 
9.Câte sinoade ecumenice au fost sinoade exclusiv arhiereşti? 
           a)toate 
           b)nici unul 
           c)două 
10.Sinoadele ecumenice au fost : 
           a)arhiereşti 
           b)laice 
           c)mixte 
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CHESTIONAR NR.292 
 
1.Cine este peşedintele Sf.Sinod? 
           a)mitropolitul 
           b)patriarhul 
           c)arhiepiscopul 
2.Din Sf.Sinod fac parte mitropoliţii? 
           a)da 
           b)nu 
           c)o parte din ei 
3.Sinoadele endemice sunt : 
           a)adunări ale celor ce se află în mai multe locuri 
           b)adunări ale celor din afara graniţelor unei ţări 
           c)adunări ale celor ce se afla într-un loc 
4.Este valid botezul săvârşit în condiţii excepţionale de un creştin 
ortodox? 
           a)da 
           b)nu 
           c)doar cu binecuvântare 
5.Care din cei enumeraţi mai jos nu au calitatea de a săvârşi botezul ? 
           a)clericul eretic 
           b)părinţii pruncului 
           c)creştinul eretic 
6.Care este pedeapsa ce se aplică preotului care a repetat botezul, 
săvârşit în mod valid? 
           a)mustrarea 
           b)afurisenia 
           c)caterisirea 
7.Cei bolnavi şi în primejdie de moarte pot fi împărtăşiţi dacă au 
gustat mânacare? 
           a)da 
           b)nu 
           c)dacă va considera preotul 
8.Este interzis ca slujitorul bisericesc să ceară vreo sumă de bani 
pentru Împărtăşanie ? 
           a)nu 
           b)doar în caz de necesitete 
           c)da 
9.Care din condiţiile de mai jos se cer primitorilor Sf.Taine a 
Horotoniei? 
           a)morale şi religioase 
           b)sociale şi  intelectuale 
           c)fizice 
10.Botezul valid face parte din condiţiile : 
           a)fizice 
           b)religioase 
           c)morale 
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CHESTIONAR NR.293 
 
1.Hirotesiile sunt: 
           a)ierurgii 
           b)taine 
           c)învăţături dogmatice 
2.Sfânta Biserica nu trebuie să fie sfinţită fără : 
           a)Evanghelie 
           b)Moaşte 
           c)Cruce 
3.Sf. Altar nu se poate ridica decât cu binecuvântarea : 
           a)preotului 
           b)protopopului 
           c)episcopului locului 
4.Ce denumire din cele de mai jos este sinonimă cu anatema ? 
           a)mustrare 
           b)blestem 
           c)afurisenie 
5.Care este numărul total al canoanelor date la cele 7 sinoade 
ecumenice? 
           a)168 
           b)189 
           c)nu se ştie 
6.În câte Mitropolii este împărţită Biserica Ortodoxă Română? 
           a)în 3 Mitropolii 
           b)în 4 Mitropolii 
           c)în 5 Mitropolii 
7.Episcopia Buzăului face parte din mitropolia : 
           a)Moldovei 
           b)Olteniei 
           c)Munteniei 
8.Care din eparhiile de mai jos fac parte din Mitropolia Olteniei? 
           a)Craiovei 
           b)Râmnicului 
           c)Argeşului şi Muscelului 
9.Care din arhiepiscopiile de mai jos  este cea mai veche? 
           a)Sibiu 
           b)Tomis 
           c)Timişoara 
10.Arhiepiscopia Tomisului îşi are reşedinţa în oraşul: 
           a)Constanţa 
           b)Mangalia 
           c)Mamaia 
 
 
 
 
                                                                   



 311 

CHESTIONAR NR.294 
 
1.Protopopiatul este alcătuit dintr-un număr de : 
           a)eparhii 
           b)parohii 
           c)mânăstiri 
2.Mitropolia este unitatea : 
           a)politică bisericească 
           b)economică bisericească 
           c)administrativă bisericească 
3.După cuprinsul lor, canoanele se împart în canoane de : 
           a) cuprins dogmatic şi religios-moral 
           b) cuprins cultic şi juridic 
           c)cuprins mixt 
4.Codul canonic al Bisericii este alcătuit din: 
           a)canoanele apostolice şi ale sinoadelor ecumenice 
           b)canoanele voievozilor 
           c)canoanele sinoadelor locale şi ale Părinţilor 
5.Biserica din Apus păstrează din cele 85 de canoane apostolice : 
           a)nici un canon 
           b)pe toate 
           c)primele 50 de canoane 
6.În câte capitole este împărţit “Nomocanonul lui Fotie” din 883? 
           a)în 12 capitole 
           b)în 14 capitole 
           c)în 128 capitole 
7. “Nomocanonul lui Grigorie Doxapatriul” a apărut în secolul : 
           a)XII 
           b)XIII 
           c)XIV 
8.Colecţia celor 153 de novele a apărut: 
           a)la începutul domniei lui Justinan 
           b)la sf. domniei lui Justinian 
           c)după moartea lui Justinian 
9. “Institutiones” este un manual de introducere în studiul: 
           a)teologiei 
           b)dreptului 
           c)exegetic 
10. “Ecloga”, unul din codicii legilor de stat, care era aplicare în viaţa 
Bisericii, înseamnă: 
           a)alegere 
           b)diviziune 
           c)respingere 
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CHESTIONAR NR.295 
 
1.În ce localitate a fost tipărită “Pravila” diaconului Coresi? 
           a)la Târgovişte 
           b)la Braşov 
           c)la Bucureşti 
2.Cea mai veche pravilă tipărită în limba română este considerată: 
           a)Pravila cea mică de la Govora 
           b)Pravila Diaconului Coresi 
           c)Pravila lui Matei Basarab 
3. “Carte românească de învăţătură de la Pravilele împărăteşti sau 
Pravila lui Vasile Lupu” a apărut la: 
           a)Iaşi 
           b)Putna 
           c)Suceava 
4.În ce localitate a apărut “Pravila Mare”? 
           a)la Bucureşti 
           b)la Govora 
           c)la Târgovişte 
5.Normele imperative sunt cele care: 
           a)impun o acţiune 
           b)interzic o acţiune 
           c)impun o persoană 
6.La câte sinoade ecumenice s-au emis canoane? 
           a)la toate 
           b)la 5 sinoade ecumenice 
           c)la 6 sinoade ecumenice 
7.Ce sinod ecumenic a dat cele mai multe canoane? 
           a)sinodul III ecumenic 
           b)sinodul VI ecumenic 
           c)sinodul VII ecumenic 
8.În ce localitate a fost convocat sinodul ecumenic la care nu s-a dat 
nici un canon? 
           a)la Niceea 
           b)la Calcedon 
           c)la Constantinopol 
9.Ce sinod local a dat cele mai multe canoane? 
           a)sinodul de la Ancira 
           b)sinodul de la Laodiceea 
           c)sinodul de la Cartagina 
10.Codicii Apostolici sau Colecţiile de canoane apostolice sunt în 
număr de: 
           a)7 
           b)10 
           c)12 
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CHESTIONAR NR.296 
 
1.Regulile Sf. Ioan Casian sunt în număr de : 
           a)52 
           b)78 
           c)83 
2.În ce secol au fost alcătuite “Regulile Sf. Sava din Ierusalim”? 
           a)în sec.VI 
           b)în sec.VII 
           c)în sec.VIII 
3.”Didahia” face parte din: 
           a)codicii Apostolici 
           b)colecţiile bisericeşti străvechi 
           c)codicii canonici 
4.Din colecţia “Codici Apostolici” fac parte: 
           a)cap.XV din Faptele Apostolilor 
           b)Didascalia 
           c)Acolutia 
5. “Didascalia” datează din secolele: 
           a)I-II 
           b)II-III 
           c)III-IV 
6.Din colecţia “Codici canonici” fac parte: 
           a) “Nomocanonul lui Fotie” 
           b) “Sinapsa lui Ştefan Efeseanul” 
           c) “Acolutia” 
7.În ce limbă a fost alcătuit iniţial “Nomocanonul duhovnicesc”? 
           a)în latină 
           b)în greacă 
           c)în slavă 
8.Care din codurile de mai jos s-a folosit pentru alcătuirea “Codex 
Teodosianus”? 
           a) “Codex Gregorianus” 
           b) “Codex Sinaiticus” 
           c) “Codex Hermogenianus” 
9.Numele cărui împărat i s-a dat unei colecţii de legi de stat? 
           a)al lui Justinian 
           b)al lui Teodosie II 
           c)al lui VasileI 
10. “Codex Justinianeus” a avut o primă ediţie la anul: 
           a)519 
           b)512 
           c)529 
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CHESTIONAR NR.297 
 
1.Cine este autorul colecţiei “Anactarsa” ? 
           a)Teodosie 
           b)Justinian 
           c)Vasile I 
2.Ce colecţie a apărut între 884-886 ? 
           a)Ecloga 
           b)Epanagoga 
           c)Prohiron 
3.Colecţia “Versio Isidoriana” partă acest nume, pentru că s-a păstrat 
într-una din scrierile arhiepiscopului: 
           a)Irineu 
           b)Ciprian 
           c)Isidor 
4.Care este traducerea corectă a cuvântului “ierarhie”? 
           a)căpetenie sfântă 
           b)căpetenie nobilă 
           c)conducere sfântă 
5.Cum se traduce cuvântul “cler”? 
           a)ales de popor 
           b)chemat prin soartă 
           c)binecuvântat de Dumnezeu 
6.Care este prima şi cea mai importantă condiţie pentru cel ce doreşte 
a fi primit în cler? 
           a)libertatea 
           b)vocaţia 
           c)vârsta 
7.Condiţiile fundamentale pentru cel ce doreşte să intre în rândurile 
ierarhiei sunt acelea care: 
           a)nu trebuiesc respectate 
           b)sunt facultative 
           c)sunt obligatorii 
8.Condiţiile speciale sunt: 
           a)vocaţia, botezul şi sexul masculin 
           b)fizice, religios-morale şi culturale 
           c)vocaţia, credinţa şi moralitatea 
9.Moralitatea ireproşabilă face parte din condiţiile: 
           a)religios-morale 
           b)fizice 
           c)fundamentale 
10.Ce vârstă se pretinde în general, pentru episcopat? 
           a)20 de ani 
           b)30 de ani 
           c)40 de ani 
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CHESTIONAR NR.298 
 
1.Hirotonia făcută pentru bani este socotită: 
           a)amonie 
           b)simonie 
           c)sinonimie 
2.Dreptul de a aproba sau respinge motivat  sentinţele pronunţate de 
Consistoriul Eparhial revine: 
           a)preotului 
           b)protopopului 
           c)episcopului 
3.Sinodul Mitropolitan poate fi convocat de: 
           a)episcop 
           b)protopop 
           c)mitropolit 
4.Cuvântul “exarh” are în Biserică înţelesul de : 
           a)mitropolit superior 
           b)episcop superior 
           c)stareţ superior 
5.Cine are dreptul să dea pastorale pentru întreaga Biserică Ortodoxă 
Română, cu încuviinţarea Sinodului Permanent sau a Sinodului 
Plenar? 
           a)mitropolitul 
           b)patriarhul 
           c)arhiepiscopul 
6.Care sunt cele mai vechi forme sinodale? 
           a)ocazionale 
           b)ecumenice 
           c)exarhale 
7.Ce sinod funcţionează în timpul dintre sesiunile Sf.Sinod? 
           a)cel mitropolitan 
           b)cel permanent 
           c)cel ocazional 
8.Sf.Sinod este: 
           a)sinod local al unei mitropolii 
           b)sinodul tuturor patriarhilor 
           c)sinodul plenar al B.O.R. 
9.Care sunt în Biserica noastră cele trei forme sinodale episcopale: 
           a)Sf.Sinod, Sinodul Exarhal şi Sinodul Permanent 
           b)Sf.Sinod, Sinodul Mitropolitan şi Sinodul Ocazional 
           c)Sf.Sinod, Sinodul Permanent şi Sinodul Mitropolitan 
10.Care carte a Noului Testament ne relatează despre Sinodul 
apostolic? 
           a)Evanghelia după Matei 
           b)Faptele Apostolilor 
           c)Epistola către Evrei 
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CHESTIONAR NR.299 
 
1.Ce sinoade din cele şapte ecumenice s-au numit la început, după 
numărul părinţilor care au participat la ele, iar ulterior au primit 
numele de “ecumenice”? 
           a)sinodul III 
           b)sinodul II 
           c)sinodul I 
2.La sinoadele ecumenice au participat numai episcopii Bisericilor? 
           a)da 
           b)nu 
           c)nu se ştie 
3.Hotărârile canonice ale unui sinod ecumenic sunt valabile în 
totalitate? 
           a)da 
           b)nu 
           c)o parte 
4.După sinodul VII ecumenic de la Niceea s-a mai întrunit un alt sinod 
care să aibă caracter ecumenic? 
           a)2 sinoade  
           b)1 sinoade 
           c)nici unul 
5.Câte sinoade ecumenice s-au ţinut în Apus? 
           a)toate sinoadele 
           b)nici un sinod 
           c)3 sinoade 
6.Sinodul de la 869-870 este numit ecumenic de: 
           a)ortodocşi 
           b)catolici 
           c)protestanţi 
7.Care a fost cel dintâi mare sinod panortodox după căderea 
Constantinopolului? 
           a)cel de la Moscova 
           b)cel de la Iaşi 
           c)cel de la Ierusalim 
8.Congresul panortodox din 1923 a fost convocat la : 
           a)Atena 
           b)Antiohia 
           c)Constantinopol 
9.Comisia de la Vatoped s-a ţinut în anul: 
           a)1930 
           b)1940 
           c)1950 
10.În ce an s-a ţinut prima conferinţă panortodoxă de la Rhodos? 
           a)în 1951 
           b)în 1961 
           c)în 1971 
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CHESTIONAR NR.300 
 
1.La Sf.Taină a Botezului este interzis să fie naşi: 
           a)cei nebotezaţi 
           b)cei cununaţi a două oară 
           c)cei de altă credinţă 
2.Este admis de Sf.Biserică să fie botezaţi cei morţi? 
           a)da 
           b)cu binecuvântarea episcopului 
           c)nu 
3.Romano-catolicii administrează Mirungerea: 
           a)la 14 ani 
           b)la 7 ani în caz de necesitate 
           c)după botez 
4.În Biserica Ortodoxă, Maslul poate fi săvârşit de: 
           a)episcopi 
           b)preoţi 
           c)diaconi 
5.În Biserica Romano-Catolică, Maslul se administrează: 
           a)tuturor credincioşilor 
           b)celor grav bolnavi 
           c)celor cu o viaţă duhovnicească aleasă 
6.Sf. Taină a Maslului se poate repeta? 
           a)nu 
           b)da 
           c)nu se ştie 
7.În Biserica Ortodoxă, Mirungerea se administrează: 
           a)înainte de Botez 
           b)îndată după Botez 
           c)când cel botezat a devenit major 
8. “Duhovnicia” este: 
           a)o nouă hirotonie 
           b)o completare a hirotoniei 
           c)o ierurgie specială 
9.Celui care i se conferă “duhovnicia” i se dă binecuvântarea de a 
săvârşi sau de a administra: 
           a)Sf.Maslu 
           b)Sf. Taină a Nunţii 
           c)Sf.  Taină a Pocăinţei 
10.Biserica Ortodoxă admite a IV-a cununie religioasă? 
           a)da 
           b)nu 
           c)în cazuri excepţionale 
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7-a,b,c 
8-a,b,c 
9-b 
10-a 

1-a 
2-a 
3-a 
4-b 
5-a 
6-c 
7-b 
8-a 
9-b 
10-a 

1-a 
2-b 
3-a 
4-b 
5-a,b 
6-b 
7-c 
8-a 
9-b 
10-a 

1-a,b 
2-c 
3-a,b,c 
4-a,c 
5-a,b 
6-b 
7-a 
8-b 
9-a,b,c 
10-a,b 

1-a 
2-b 
3-a 
4-b 
5-a,b,c 
6-b,c 
7-b 
8-b,c 
9-a 
10-a 

1-a,b,c 
2-a,b,c 
3-b,c 
4-b 
5-c 
6-a 
7-b,c 
8-b 
9-a 
10-a 

1-a,b,c 
2-a 
3-b 
4-b 
5-a,b 
6-c 
7-b 
8-c 
9-c 
10-a 

1-b 
2-b 
3-a,b 
4-a,b,c 
5-a,b,c 
6-a,b,c 
7-a 
8-a,b,c 
9-a,b,c 
10-a 

1-c 
2-b 
3-c 
4-b 
5-a 
6-a,b,c 
7-b,c 
8-b 
9-a 
10-a,c 

1-b 
2-a 
3-b 
4-a 
5-a 
6-a,b,c 
7-a 
8-a,b 
9-a,b 
10-c 

C-121 C-122 C-123 C-124 C-125 C-126 C-127 C-128  C-129 C-130 
1-a 
2-a 
3-b 
4-b 
5-a 
6-a 
7-b 
8-a 
9-c 
10-b 

1-c 
2-a,b,c 
3-b 
4-a 
5-a 
6-c 
7-a,b 
8-b 
9-a 

10-a,b,c 

1-a 
2-a,b 
3-b 
4-c 
5-a,b,c 
6-b 
7-b 
8-b 
9-a 

10-a,b,c 

1-a,b,c 
2-c 
3-b 
4-a,b 
5-c 
6-c 
7-b 
8-c 
9-c 
10-a 

1-b 
2-a 
3-a,b 
4-a,b,c 
5-a,b 
6-a 
7-a,b,c 
8-a 
9-b,c 
10-a 

1-a 
2-a,b,c 
3-a,b 
4-a 
5-a,b 
6-a 
7-c 
8-a 
9-a,b 

10-a,b,c 

1-a,b 
2-a,b,c 
3-a 
4-b 
5-a 
6-b 
7-b 
8-c 
9-a 
10-a 

1-a,b 
2-b,c 
3-a 
4-a 
5-a,b,c 
6-a,b,c 
7-a,c 
8-a 
9-a 
10-b,c 

1-a,b 
2-a 
3-a 
4-a 
5-b,c 
6-a,b,c 
7-a,b,c 
8-a 
9-a 
10-a 

1-a 
2-a 
3-a,b,c 
4-b 
5-a,b 
6-a,c 
7-a,b,c 
8-b 
9-a 
10-a,b 

C-131 C-132 C-133 C-134 C-135 C-136 C-137 C-138 C-139 C-140 
1-b 
2-c 
3-b 
4-a 
5-a 
6-c 
7-a 
8-b 
9-b,c 
10-c 

1-c 
2-a,b,c 
3-a 
4-a,b,c 
5-a,c 
6- 
7-a 
8-a 
9-b 
10-a 

1-c 
2-a,b,c 
3-a 
4-b 
5-c 
6-c 
7-b 
8-a,b,c 
9-c 
10-a 

1-b 
2- 
3-a,b,c 
4-b 
5-a 
6-a 
7-a,b 
8-a 
9-b 
10-a,b 

1-a 
2-a 
3-b 
4-a 
5-a 
6-a 
7-a 
8-b 
9-a,b,c 
10-b 

1-c 
2-a,b 
3-a,b 
4-b,c 
5-a 
6-a,b 
7-c 
8-b 
9-c 
10-b 

1-c 
2-a,b,c 
3-b 
4-a 
5-c 
6-a 
7-a,b,c 
8-a 
9- 
10-c 

1-c 
2-a,b 
3-a,b,c 
4-c 
5-a,b 
6-a,b 
7-b 
8-a 
9-a 
10-a 

1-b 
2-a 
3-b,c 
4-a 
5-a,b,c 
6-a,b 
7-a,b,c 
8-a,c 
9-a,c 
10-b 

1-c 
2-a,b 
3-a 
4-a 
5-b 
6-a 
7-b 
8-a 
9-c 
10-c 

C-141 C-142 C-143 C-144 C-145 C-146 C-147 C-148 C-149 C-150 
1-c 
2-a 
3-a 
4-a 
5-a 
6-b 
7-a,c 
8-a,b,c 
9-a,b 
10-b 

1-a,c 
2-a,b 
3-a 
4-b 
5-a 
6-c 
7-c 
8-b 
9-a 
10-a 

1-a,c 
2-a 
3-b,c 
4-a,b,c 
5-b 
6-b 
7-b,c 
8-a 
9-a 
10-a 

1-b,c 
2-a,b 
3-a 
4-b 
5-b 
6-b 
7-a,b,c 
8-c 
9-a 
10-a,c 

1-a,c 
2-c 
3-a,b 
4-a 
5-a 
6-a,b,c 
7-b 
8-a 
9-b 
10-c 

1-c 
2-a 
3-c 
4-b 
5-c 
6-b 
7-b 
8-a 
9-a,b,c 
10-a 

1-b 
2-c 
3-c 
4-b 
5-b 
6-a,b,c 
7-b 
8-c 
9-a,b,c 
10-a,b 

1-a,b 
2-a 
3-a 
4-a,b 
5-a 
6-a 
7-a,b 
8-a 
9-a,b,c 
10-a,b 

1-a,c 
2-a 
3-b 
4-a 
5-a 
6-a,b,c 
7-a,b,c 
8-a 
9-a 
10-a 

1-c 
2-a,b 
3-a 
4-a 
5-a 
6-a 
7-a 
8-a,b,c 
9-b,c 
10-a 
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C-151 C-152 C-153 C-154 C-155 C-156 C-157 C-158 C-159 C-160 
1-a,b 
2-a 
3-a 
4-a 
5-c 
6-c 
7-a 
8-b 
9-c 
10-a,c 

1-c 
2-b 
3-c 
4-b 
5-b 
6-a,b,c 
7-a,c 
8-a 
9-a,c 
10-c 

1-a 
2-b 
3-c 
4-a 
5-b 
6-a 
7-c 
8-a 
9-b 
10-a 

1-b 
2-b 
3-a 
4-b 
5-c 
6-a 
7-c 
8-a 
9-b 
10-c 

1-a 
2-b 
3-a 
4-b 
5-a 
6-c 
7-b 
8-a 
9-b 
10-c 

1-a 
2-c 
3-c 
4-a 
5-c 
6-a 
7-b 
8-b 
9-c 
10-b 

1-a 
2-b 
3-a,b,c 
4-a 
5-b 
6-c 
7-a 
8-b 
9-a 
10-c 

1-a 
2-b 
3-c 
4-a 
5-c 
6-a 
7-b 
8-a 
9-c 
10-b 

1-c 
2-a 
3-b 
4-a 
5-c 
6-b 
7-a 
8-c 
9-b 
10-a 

1-a 
2-a 
3-b,c 
4-a 
5-c 
6-b 
7-a 
8-b 
9-a 
10-c 

C-161 C-162 C-163 C-164 C-165 C-166 C-167 C-168 C-169 C-170 
1-b 
2-a 
3-c 
4-a 
5-b 
6-a 
7-c 
8-a 
9-b 
10-a 

1-c 
2-b 
3-c 
4-a,b 
5-a 
6-b 
7-c 
8-b 
9-a 
10-b 

1-c 
2-a 
3-c 
4-b 
5-a 
6-b 
7-c 
8-a 
9-c 
10-b 

1-a 
2-c 
3-a 
4-b 
5-a 
6-c 
7-a 
8-b 
9-a 
10-c 

1-a 
2-b 
3-c 
4-c 
5-a 
6-c 
7-a 
8-b 
9-a 
10-c 

1-a 
2-c 
3-b 
4-a 
5-b 
6-c 
7-b 
8-c 
9-a 
10-a 

1-c 
2-a 
3-c 
4-a 
5-b 
6-c 
7-c 
8-a 
9-c 
10-a 

1-c 
2-b 
3-a 
4-c 
5-b 
6-a 
7-c 
8-a 
9-b 
10-c 

1-a 
2-c 
3-b 
4-a 
5-c 
6-a 
7-b 
8-a,c 
9-b 
10-a 

1-c 
2-a 
3-c 
4-a 
5-b 
6-c 
7-a 
8-b 
9-a 
10-c 

C-171 C-172 C-173 C-174 C-175 C-176 C-177 C-178  C-179 C-180 
1-a 
2-a 
3-b 
4-c 
5-a 
6-b 
7-a,b,c 
8-b 
9-a 
10-b 

1-a 
2-c 
3-a 
4-b 
5-c 
6-a,b 
7-a 
8-c 
9-a,b 
10-a 

1-a,b 
2-c 
3-a 
4-c 
5-a 
6-c 
7-a 
8-b 
9-a 
10-b 

1-a 
2-b 
3-c 
4-a 
5-b 
6-a 
7-a,b,c 
8-a 
9-b 
10-a 

1-c 
2-b 
3-a 
4-c 
5-b 
6-a 
7-c 
8-a,b 
9-b,c 
10-a 

1-b 
2-b 
3-c 
4-a,b 
5-c 
6-a 
7-c 
8-a 
9-b 
10-c 

1-a,b,c 
2-a,b,c 
3-a 
4-b,c 
5-a 
6-c 
7-b 
8-a,b 
9-b 
10-a 

1-b 
2-c 
3-a 
4-c 
5-a 
6-b 
7-a 
8-c 
9-a 
10-b 

1-a,b 
2-c 
3-a 
4-b 
5-a 
6-c 
7-a 
8-b,c 
9-a 
10-b 

1-a 
2-c 
3-a 
4-c 
5-b 
6-a,b,c 
7-b,c 
8-a 
9-b 
10-c 

C-181 C-182 C-183 C-184 C-185 C-186 C-187 C-188 C-189 C-190 
1- 
2-c 
3-a,b 
4-a,b,c 
5-a,b 
6-c 
7-a 
8-c 
9-b 
10-a 

1-a 
2-b 
3-a 
4-a 
5-b 
6-a 
7-c 
8-a 
9-a,b,c 
10-a 

1-b 
2-c 
3-a 
4-b,c 
5-a 
6-b 
7-a 
8-b 
9-c 
10-a 

1-a,b 
2-c 
3-a 
4-c 
5-b 
6-c 
7-a 
8-a,b 
9-a,c 
10-b 

1-a 
2-c 
3-a 
4-b 
5-c 
6-a,c 
7-b 
8-a 
9-a,c 
10-b 

1-a 
2-c 
3-b 
4-a 
5-a,b,c 
6-b 
7-a,c 
8-b 
9-c 
10-b 

1-a 
2-a 
3-b 
4-c 
5-a 
6-a 
7-c 
8-b 
9-a,b 
10-c 

1-a 
2-b 
3-a 
4-a,b 
5-c 
6-b 
7-a 
8-a 
9-b 
10-c 

1-a 
2-a,b,c 
3-c 
4-b 
5- 
6-a 
7-c 
8-b 
9-c 
10-a 

1-b 
2-b,c 
3-a 
4-c 
5-a 
6-a 
7-b 
8-c 
9-a 
10-c 

C-191 C-192 C-193 C-194 C-195 C-196 C-197 C-198 C-199 C-200 
1-a 
2-b 
3-a 
4-c 
5-a 
6-b 
7-c 
8-a 
9-b 
10-a 

1-c 
2-a 
3-b 
4-a 
5-c 
6-b 
7-a 
8-b 
9-c 
10-a 

1-a 
2-c 
3-b 
4-a 
5-a 
6-c 
7-a,b 
8-c 
9-a 
10-c 

1-b 
2-a 
3-a 
4- 
5-a 
6-a 
7-a,c 
8-a,b,c 
9-b 
10-c 

1-b 
2-c 
3-c 
4-a 
5-b 
6-a 
7-b 
8-a 
9-c 
10-a 

1-b 
2-c 
3-c 
4-b 
5-c 
6-a 
7-b 
8-c 
9-a 
10-c 

1-b 
2-c 
3-c 
4-b 
5-a 
6-a,c 
7-c 
8-b 
9-c 
10-b 

1-b 
2-c 
3-a 
4-b 
5-c 
6-a 
7-a 
8-a 
9-a,b,c 
10-c 

1-b 
2-a 
3-c 
4-b 
5-a 
6-b,c 
7-b 
8-c 
9-a 
10-c 

1-c 
2-c 
3-b 
4-b 
5-c 
6-b 
7-a 
8-a 
9-a 
10-c 
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C-201 C-202 C-203 C-204 C-205 C-206 C-207 C-208 C-209 C-210 
1-a,c 
2-c 
3-b 
4-b 
5-c 
6-a,b 
7-b 
8-a 
9-c 
10-b 

1-b 
2-c 
3-c 
4-c 
5-b 
6-a,b 
7-b 
8-a 
9-c 
10-a,b 

1-c 
2-c 
3-a,b 
4-a 
5-c 
6-c 
7-a,c 
8-b 
9-c 
10-b 

1-b 
2-c 
3-a,c 
4-b 
5-c 
6-b 
7-b 
8-c 
9-a 
10-b 

1-c 
2-a 
3-c 
4-b 
5-a 
6-b 
7-b 
8-b 
9-b 
10-b 

1-c 
2-b 
3-c 
4-b 
5-b 
6-a 
7-a,b 
8-b 
9-a 
10-c 

1-c 
2-c 
3-b 
4-a,c 
5-b 
6-b 
7-b 
8-b 
9-c 
10-b,c 

1-c 
2-c 
3-b 
4-c 
5-c 
6-a 
7-c 
8-a 
9-c 
10-a 

1-c 
2-b 
3-b 
4-b 
5-a,b 
6-b 
7-c 
8-b 
9-c 
10-b 

1-c 
2-a,b 
3-b,c 
4-b 
5-c 
6-a 
7-c 
8-b 
9-c 
10-a,b 

C-211 C-212 C-213 C-214 C-215 C-216 C-217 C-218 C-219 C-220 
1-c 
2-a 
3-b 
4-b 
5-b 
6-b 
7-a,c 
8-b 
9-b 
10-c 

1-b 
2-b 
3-a,b,c 
4-b,c 
5-c 
6-a,b,c 
7-b 
8-a,b 
9-c 
10-a 

1-b 
2-a,b 
3-c 
4-a 
5-a,c 
6-b 
7-a 
8-b,c 
9-c 
10-b 

1-c 
2-a 
3-a,b,c 
4-a,c 
5-a,c 
6-c 
7-c 
8-a 
9-c 
10-c 

1-c 
2-b 
3-a,c 
4-a,b,c 
5-a,b,c 
6-a 
7-b 
8-b 
9-a,b,c 
10-b,c 

1-b 
2-b,c 
3-b,c 
4-a,b,c 
5-a,b,c 
6-a,c 
7-b 
8-a,b,c 
9-b 
10-c 

1-b 
2-a 
3-b 
4-b 
5-a 
6-b 
7-a 
8-a,b,c 
9-a 

10-a,b,c 

1-b 
2-a,c 
3-a 
4-a 
5-a 
6-a 
7-a,b,c 
8-c 
9-b 
10-b,c 

1-b 
2-b 
3-c 
4-a,b 
5-c 
6- 
7-a 
8-c 
9-a,b,c 
10-a 

1-b 
2-c 
3-a 
4-a,b,c 
5-a 
6-b,c 
7-a 
8-a,b,c 
9-c 
10-b 

C-221 C-222 C-223 C-224 C-225 C-226 C-227 C-228  C-229 C-230 
1-b 
2-b 
3-a 
4-a 
5-a 
6-a 
7-a 
8-a 
9-b 
10-b 

1-a 
2-a,b,c 
3-b 
4-c 
5-a 
6-a 
7-c 
8-b 
9-a 
10-a 

1-a,b,c 
2-a 
3-b 
4-a 
5-a 
6-a,c 
7-a 
8-a,c 
9-b 

10-a,b,c 

1-c 
2-a 
3-b 
4-a,b,c 
5-a 
6-b 
7-b 
8-a 
9-a,c 
10-b 

1-a 
2-a,b 
3-a,c 
4-a 
5-a 
6-a 
7-a 
8-a 
9-b 
10-b 

1-b 
2-b 
3-a 
4-b 
5-a 
6-a 
7-b 
8-a,b,c 
9-a,b,c 
10-c 

1-b,c 
2-a,b,c 
3-a 
4-a,b,c 
5-a,c 
6-a 
7-a,c 
8-b 
9-a 
10-b,c 

1-b 
2-b 
3-a,b 
4-b 
5-a 
6-b 
7-a 
8-c 
9-a 
10-a 

1-b 
2-c 
3-a 
4-a 
5-a 
6-b 
7-a,b 
8-b 
9-a,b,c 
10-b 

1-b 
2-b 
3-b 
4-a 
5-b 
6-a 
7-a 
8-c 
9-a,b,c 
10-a 

C-231 C-232 C-233 C-234 C-235 C-236 C-237 C-238 C-239 C-240 
1-c 
2-a 
3-a 
4-b 
5-a 
6-a 
7-a 
8-b 
9-a 
10-a,c 

1-c 
2-a,c 
3-a 
4-b 
5-a,c 
6-a 
7-b 
8-a,b 
9-a 
10-a,b 

1-a 
2-a,b,c 
3-a,b,c 
4-a 
5-c 
6-c 
7-a,b,c 
8-a 
9-b,c 
10-a 

1-b 
2-b 
3-b 
4-a 
5-b,c 
6-b 
7-a 
8-a 
9-a 
10-b 

1-a 
2- 
3-a 
4-a 
5-a 
6-a,b 
7-a 
8-b 
9-a 
10-c 

1-b 
2-a,b 
3-a 
4-c 
5-b 
6-c 
7-a 
8-a,c 
9-a 
10-c 

1-b 
2-a 
3-b 
4-c 
5-a 
6-a 
7-a 
8-a 
9-a,b 
10-a 

1-b 
2-b 
3-a 
4-b 
5-a,c 
6-c 
7-b 
8-c 
9-a 
10-a 

1-c 
2-b 
3-a,b 
4-a,b,c 
5-a,b,c 
6-b 
7-a 
8-a 
9-b 
10-a,b 

1-c 
2-b 
3-c 
4-b 
5-a,b 
6-c 
7-c 
8-c 
9-c 
10-c 

C-241 C-242 C-243 C-244 C-245 C-246 C-247 C-248 C-249 C-250 
1-c 
2-b 
3-a 
4-b 
5-b 
6-c 
7-b 
8-c 
9-b 
10-a 

1-c 
2-b 
3-a 
4-c 
5-a,b 
6-c 
7-c 
8-c 
9-a 
10-b 

1-b 
2-c 
3-b 
4-a 
5-c 
6-c 
7-b 
8-b 
9-a 
10-b 

1-b 
2-b 
3-c 
4-b 
5-c 
6-c 
7-c 
8-c 
9-c 
10-b 

1-b 
2-c 
3-b 
4-b 
5-a 
6-b 
7-b 
8-b 
9-b 
10-b 

1-c 
2-a 
3-b 
4-a 
5-a 
6-b 
7-a 
8-b 
9-a,c 
10-c 

1-a 
2-a 
3-b 
4-c 
5-a 
6-a 
7-a 
8-a,b,c 
9-b 
10-a 

1-b 
2-a 
3-c 
4-a 
5-a 
6-a 
7-a 
8-a 
9-a,b,c 
10-b 

1-a 
2-b 
3-a,b,c 
4-b,c 
5-a,b 
6-c 
7-b 
8-a 
9-b 
10-c 

1-b 
2-b 
3-b 
4-c 
5-a 
6-b 
7-s 
8-a,b,c 
9-b 
10-c 
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C-251 C-252 C-253 C-254 C-255 C-256 C-257 C-258 C-259 C-260 
1-b 
2-b 
3-a 
4-b 
5-b 
6-b 
7-b 
8-b 
9-b 
10-a,b 

1-b 
2-c 
3-b 
4-a 
5-c 
6-c 
7-a 
8-b 
9-b 
10-c 

1-b 
2-c 
3-c 
4-b 
5-b 
6-b 
7-c 
8-a 
9-a 
10-b 

1-b 
2-c 
3-c 
4-b 
5-c 
6-c 
7-b,c 
8-b 
9-a,b,c 
10-a 

1-c 
2-b 
3-b 
4-a 
5-a 
6-b 
7-b 
8-a 
9-b 
10-c 

1-c 
2-a 
3-a 
4-b 
5-b 
6-b 
7-c 
8-a,b,c 
9-c 
10-a 

1-b 
2-b 
3-b 
4-b 
5-a 
6-b 
7-c 
8-c 
9-b 
10-b,c 

1-b 
2-c 
3-b,c 
4-a,b 
5-b 
6-b,c 
7-a,b 
8-b 
9-c 
10-a 

1-a 
2-a,b,c 
3-b 
4-c 
5-a 
6-a 
7-c 
8-a 
9-c 
10-b 

1-c 
2-a 
3-b 
4-a,b 
5-a 
6-c 
7-a 
8-b 
9-a,b,c 
10-a 

C-261 C-262 C-263 C-264 C-265 C-266 C-267 C-268 C-269 C-270 
1-a,b 
2-a,b 
3-a 
4-c 
5-a 
6-c 
7-a 
8-c 
9-b 
10-a 

1-a,b 
2-b 
3-b 
4-b 
5-b 
6-a 
7-c 
8-b 
9-a 
10-a 

1-b 
2-b 
3-c 
4-c 
5-a,b,c 
6-a,b,c 
7-a,b,c 
8-c 
9-c 
10-b 

1-c 
2-b 
3-a,b 
4-a,c 
5-a 
6-c 
7-b 
8-c 
9-c 
10-b 

1-c 
2-b 
3-b 
4-c 
5-b 
6-b 
7-c 
8-c 
9-c 
10-c 

1-b 
2-a 
3-c 
4-c 
5-c 
6-c 
7-a 
8-b 
9-c 
10-b 

1-c 
2-c 
3-c 
4-c 
5-b 
6-c 
7-c 
8-c 
9-b 
10-b 

1-c 
2-b 
3-c 
4-b 
5-b 
6-a 
7-b 
8-c 
9-c 
10-a 

1-b 
2-c 
3-b 
4-b 
5-c 
6-b 
7-c 
8-c 
9-c 
10-c 

1-c 
2-c 
3-b 
4-a 
5-b 
6-c 
7-c 
8-a 
9-a 
10-c 

C-271 C-272 C-273 C-274 C-275 C-276 C-277 C-278  C-279 C-280 
1-a 
2-b 
3-b 
4-a 
5-a 
6-b 
7-c 
8-c 
9-a 
10-a 

1-a,b 
2-b 
3-a 
4-b 
5-c 
6-a 
7-b 
8-c 
9-c 
10-b 

1-c 
2-b 
3-a 
4-a 
5-a 
6-c 
7-b 
8-c 
9-b 
10-a,b 

1-a 
2-a,c 
3-a 
4-b 
5-a,b 
6-b 
7-b 
8-a 
9-c 
10-c 

1-a 
2-c 
3-c 
4-c 
5-a 
6-c 
7-b 
8-a 
9-c 
10-b 

1-a,b,c 
2-a 
3-b 
4-c 
5-a 
6-c 
7-a 
8-c 
9-b 
10-a 

1-c 
2-a 
3-b 
4-c 
5-b 
6-b 
7-a 
8-c 
9-b 
10-b 

1-b 
2-a 
3-c 
4-b 
5-a 
6-b 
7-b 
8-b 
9-b 
10-c 

1-c 
2-b 
3-a 
4-b 
5-a 
6-c 
7-b 
8-a 
9-c 
10-a 

1-b 
2-c 
3-b 
4-a 
5-c 
6-a 
7-c 
8-b 
9-c 
10-a 

C-281 C-282 C-283 C-284 C-285 C-286 C-287 C-288 C-289 C-290 
1-c 
2-b 
3-c 
4-c 
5-a 
6-b 
7-a 
8-c 
9-b 
10-b 

1-b 
2-a 
3-c 
4-b 
5-a 
6-c 
7-a 
8-b 
9-c 
10-a 

1-b 
2-a 
3-b 
4-c 
5-b 
6-c 
7-a 
8-a 
9-b 
10-c 

1-c 
2-c 
3-b 
4-b 
5-c 
6-a 
7-a 
8-b 
9-a,c 
10-c 

1-b 
2-a 
3-c 
4-b 
5-c 
6-a 
7-c 
8-b 
9-c 
10-c 

1-b 
2-c 
3-b 
4-a 
5-b 
6-a 
7-b 
8-c 
9-b 
10-c 

1-a,c 
2-b 
3-a 
4-b 
5-c 
6-b 
7-c 
8-a 
9-b 
10-c 

1-b 
2-a 
3-c 
4-c 
5-b 
6-b 
7-a 
8-c 
9-c 
10-b 

1-b 
2-a,b 
3-c 
4-c 
5-b 
6-c 
7-b 
8-b 
9-a 
10-b 

1-c 
2-b 
3-a 
4-b 
5-a,b,c 
6-a,c 
7-a,b 
8-a,c 
9-b 
10-b 

C-291 C-292 C-293 C-294 C-295 C-296 C-297 C-298 C-299 C-300 
1-c 
2-a 
3-a,c 
4-b 
5-b 
6-c 
7-b 
8-c 
9-b 
10-c 

1-b 
2-a 
3-c 
4-a 
5-a,c 
6-c 
7-a 
8-c 
9-a,b,c 
10-b 

1-a 
2-b 
3-c 
4-b,c 
5-b 
6-c 
7-c 
8-a,b,c 
9-b 
10-a 

1-b 
2-c 
3-a,b,c 
4-a,c 
5-c 
6-b 
7-a 
8-c 
9-b 
10-a 

1-b 
2-b 
3-a 
4-c 
5-a,b 
6-c 
7-b 
8-c 
9-c 
10-c 

1-c 
2-a 
3-a 
4-a,b 
5-b 
6-b,c 
7-b 
8-a,c 
9-b 
10-c 

1-c 
2-b 
3-c 
4-a,c 
5-b 
6-b 
7-c 
8-b 
9-a 
10-b 

1-b 
2-c 
3-c 
4-a 
5-b 
6-a 
7-b 
8-c 
9-c 
10-b 

1-b,c 
2-b 
3-a 
4-c 
5-b 
6-b 
7-b 
8-c 
9-a 
10-b 

1-a,c 
2-c 
3-a,b 
4-a,b 
5-b 
6-c 
7-b 
8-c 
9-c 
10-b 
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