
Categoria: IV - V 
Numele: 

Talantul în Negoț 2019 

Test #1 
A doua epistola  a lui Petru 

 

1. Petru ne îndeamnă să ne dăm toate silințele ca să unim cu credința noastră ____. 

 

2. Nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. (A/F) 

 

3. Fiecare este robul lucrului de care este: 

a) Biruit 

b) Ademenit 

c) Robit 

 

4. Din pricina cui va fi vorbită de rău calea adevărului? 

 

5. Pe cine descrie Petru prin cuvintele: “propovăduitor al neprihănirii”? 

 

6. “Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui 

____”. 

 

7. Balac, fiul lui Bosor a iubit plata fărădelegii. (A/F) 

 

8. Ce a făcut Dumnezeu cu îngerii care au păcătuit? 

a) I-a aruncat în Adânc 

b) Nu i-a cruțat 

c) I-a osândit la pieire 

 

9. Ce știa Petru despre dezbrăcarea de cortul său? 

a) Că va fi după cum i-a arătat Domnul Isus Hristos 

b) Că nu va avea loc decât la revenirea Domnului Isus 

c) Că va veni deodată 



Categoria: IV - V 
Numele: 

Talantul în Negoț 2019 

Test #2 
A doua epistola  a lui Petru 

 

1. “Scroafa s-a întors la ce vărsase”. (A/F) 

 

2. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni ____ 

a) Prooroci mincinoși 

b) Învățători mincinoși 

c) Batjocoritori 

 

3. “...odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin ____ din apă şi cu ajutorul ____”. 

 

4. Ce trebuie să unim cu cunoștința, după îndemnul lui Petru? 

 

5. Ziua Domnului va veni ca un hoț. (A/F) 

 

6. Cum se numeau cetățile pe care Dumnezeu le-a prefăcut în cenușă? 

 

7. În ziua Domnului...: 

a) Cerurile vor trece cu troznet 

b) Trupurile cerești se vor topi de mare căldură 

c) Pământul, cu tot ce este pe el, va arde 

 

8. Domnul dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la...: 

a) Mântuire 

b) Pocăință 

c) Credință 

 

9. “De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri (ceruri noi și un pământ nou), 

siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără ____, fără ____ şi în ____”. 



Categoria: IV - V 
Numele: 

Talantul în Negoț 2019 

Test #3 
A doua epistola  a lui Petru 

 

1. Petru ne spune în a doua sa epistolă că Dumnezeu a cruțat lumea veche. (A/F) 

 

2. Cine vor zice: “Unde este făgăduința venirii Lui?”? 

 

3. “Îmi voi da osteneala dar ca, şi după ____, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de 

aceste lucruri”. 

 

4. Lot ...: 

a) Își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit 

b) Era un propovăduitor al neprihănirii 

c) Era foarte întristat de viața destrăbălată a oamenilor stricați 

 

5. Ce este îndelunga răbdare a Domnului nostru? 

 

6. Nicio ____ n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la ____, mânaţi de 

Duhul Sfânt. 

a) Descoperire / Domnul 

b) Proorocie / Dumnezeu 

c) Vedenie / ei înșiși 

 

7. Ce trebuie să unim cu dragostea de frați? 

 

8. Pentru Domnul o zi este ca o sută de ani. (A/F) 

 

9. Petru spune că în epistolele lui Pavel sunt foarte multe lucruri greu de înțeles. (A/F) 
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Test #4 
A doua epistola  a lui Petru 

 

1. Cine răstâlmăcesc Scripturile spre pierzarea lor? 

a) Cei necredincioși 

b) Cei nestatornici 

c) Cei neștiutori 

 

2. Când a auzit Petru glasul venit din cer? 

a) Când era pe muntele cel sfânt 

b) La botezul Domnului Isus 

c) În ziua Cincizecimii 

 

3. Ce trebuie să unim cu răbdarea? 

 

4. Ce zice Petru în epistola sa despre învățătorii mincinoși? 

a) Se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat 

b) Vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică 

c) Vor strecura pe furiș erezii nimicitoare 

 

5. Noe a fost scăpat de apele potopului împreună cu alți ____ inși. 

 

6. Cetățile Sodoma și Gomora au fost prefăcute în cenușă ca să slujească de pildă 

celor ce vor trăi în nelegiuire. (A/F) 

 

7. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ____ noi şi un ____ nou. 

 

8. Petru spune în epistola sa că în norod s-au ridicat hristoși mincinoși. (A/F) 

 

9. Cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate pentru ____ din ziua de judecată 

şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. 
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Test #5 
A doua epistola  a lui Petru 

 

1. Petru ne spune în epistola sa că îngerii nu aduc înaintea lui Domnului nicio judecată 

batjocoritoare împotriva...: 

a) Dregătoriilor 

b) Celui rău 

c) Învățătorilor mincinoși 

 

2. În zilele din urmă vor veni batjocoritori care vor trăi după ____ lor. 

 

3. Ce trebuie să unim cu evlavia? 

 

4. Îngerii care au păcătuit sunt legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. (A/F) 

 

5. Domnul nu întârzie în împlinirea ____ Lui. 

 

6. Despre care frate prea iubit amintește Petru în epistolă? 

 

7. Pentru Domnul o sută de ani sunt ca o zi. (A/F) 

 

8. Cine a pus frâu nebuniei proorocului Balaam? 

a) Un înger 

b) Domnul Isus 

c) O măgăriță  

 

9. Domnul Isus a primit de la Dumnezeu Tatăl ___ și ___ atunci când s-a auzit 

deasupra Lui un glas venind din cer. 


