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Dedic această carte
fiicei noastre Melinda,

mulțumind Domnului pentru bucuria și binecuvântarea
 pe care ne-a dus-o în familia noastră prin ea,

 dorind în același timp
 să îi arătăm dragostea pe care i-o purtăm.



Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință.
Osea 4:6

Au primit Cuvântul cu toată râvna  
şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca 
să vadă dacă ce li se spunea este aşa.

Faptele Apostolilor 17:11
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Cuvânt-înainte

Ne bucurăm să putem scrie câteva cuvinte despre lucrarea frumoasă, 
pe care o face sora noastră Gatia Szongot din Danemarca, prin 

aceste cărți de întrebări și răspunsuri biblice. Gatia Szongot, născută 
Tămaș în Zărand, jud. Arad, într-o familie de creștini, a fost interesată 
de studierea Cuvântului lui Dumnezeu încă de la vârsta de 12 ani, 
când a luat parte pentru prima dată la un studiu biblic. Visul ei era să 
devină  misionară. Deși Dumnezeu a avut pentru ea un alt drum în 
viață, astăzi încă mai arde în ea dorința ca talantul pe care l-a primit 
din partea Domnului să-l pună în slujba Lui, făcându-L cunoscut 
pe Domnul Isus celor din jur. Meditațiile Una pe săptămână  puse 
pe internet, pe “forumul Desculți,, au fost o binecuvântare pentru 
cei care le-au citit. De aceea, ne bucurăm de apariția acestor cărți și 
sperăm ca ele să fie un început binecuvântat al celor ce vor urma...

Nelu Cintean, pastor, Sacramento, California.
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Nelu și Mihaela Cintean
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Introducere

De ce Creionul?... 
În primul rând, pentru că eu nu sunt decât un creion în mâna lui 

Dumnezeu. Aceasta este lucrarea Lui, nu a mea și Lui I se cuvine 
toată lauda, slava și cinstea pentru această lucrare. În al doilea rând, 
pentru că cineva a spus că diferența dintre a citi Biblia și a o studia 
este doar... un creion. Îi dau dreptate și te sfătuiesc să iei și tu un 
creion în mână și să faci această diferență. 

Această lucrare mi s-a pus pe inimă în toamna anului 2011 și 
a început cu o idee foarte simplă și neînsemnată, pe care nu mi-o 
închipuiam că vine de la Domnul. Totul a început din dorința de a 
găsi o modalitate prin care să pornim o discuție în jurul Cuvântului lui 
Dumnezeu în familie, ceva care să îi antreneze, în egală măsură, atât 
pe părinți, cât și pe copii, ceva care să se poată face acasă, în familie și 
în grupuri de studiu, într-un mod simplu, dar cu efect puternic.  

Pe de altă parte, aveam dorința să cunosc învățătura curată a 
Bibliei, fără ca să fiu influențată de cărți, de predici sau de învățătura 
omenească care pot da o cu totul altă interpretare a adevărului 
Cuvântului lui Dumnezeu. Am fost surprinsă să descopăr lucruri 
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pe care le-am auzit timp de zeci de ani în Biserică, dar care erau 
greșite, precum și alte lucruri care erau cu totul altfel decât le știam 
eu. De asemenea, mi-am dat seama care e diferența între cât știu și 
cât credeam că știu.   

Unele întrebări și răspunsuri sunt foarte simple, altele mai grele, 
dar ele sunt făcute cu scopul de a fi doar puncte de pornire pentru 
discuții în grup. Răspunsul se găsește, de obicei, în capitolul citit. 
Sunt și câteva excepții unde răspunsul se găsește în altă parte a Bibliei 
sau trebuie   să-ți spui tu singur părerea. În cazul anumitor  întrebări, 
răspunsul se găsește întreg în capitolul citit, iar în cazul altora, 
trebuie să se facă apel la adevărul întregii Scripturi. De aceea, e bine 
ca studierea să se facă în grup, pentru ca participanții să completeze 
răspunsul pe baza cunoștințelor lor din toată Scriptura. 

Dorința mea este ca la studierea acestor întrebări în grup toți 
să aibă posibilitatea să crească spiritual în același ritm, prin studiul 
personal. Nu e nevoie de conducători pregătiți special și nu e nevoie 
de lideri ai grupului, pentru că Duhul Sfânt este Învățătorul.  

Prin aceste studii credincioșii învață să se hrănească singuri, 
învață să cunoască Cuvântul curat al lui Dumnezeu și să deosebească 
învățătura Domnului de învățătura oamenilor.  

Dorința mea fierbinte este ca această lucrare să aprindă un foc 
în fiecare creștin, o dorință fierbinte de a cunoaște Cuvântul curat al 
Domnului și de a-L trăi în viața de zi cu zi. 

Gatia Szongot



13

Mulțumiri

În primul rând, doresc să mulțumesc Domnului pentru Harul Lui 
nespus de mare pe care L-a arătat față de mine de a mă alege ca să 

fac această lucrare. Îi mulțumesc că mi-a deschis ochii să văd că asta 
dorește El de la mine și Îi mulțumesc pentru că m-a călăuzit în tot 
acest timp pas cu pas, pînă la sfârșitul lucrării. Este lucrarea Lui și a 
dus-o la bun sfârșit.

Doresc, de asemenea, să mulțumesc unor oameni cu totul deosebiți 
care au lucrat ca o echipă și care au făcut ca acest proiect al meu să 
prindă contur și să devină realitate.

Mulțumesc familiei Nelu și Mihaela Cintean pentru frumoasele 
cuvinte de recomandare și apreciere. Le sunt recunoscătoare pentru 
bunăvoința lor. 

În mod deosebit, îi mulțumesc soțului meu, Albert, pentru răbdarea, 
dragostea și susținerea pe care le-a arătat față de mine în tot acest timp. 
Îi mulțumesc pentru înțelegerea lui și pentru că mi-a acordat timpul 
necesar pentru a lucra. Fie ca Domnul să-ți răsplătească, Albert!

Gatia Szongot
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Marcu
capitolul 1

1) Despre a cui Evanghelie se vorbește în Evanghelia după Marcu, 
capitolul I, versetul1?
(Marcu 1:1) ________________________________________

2) Care proroc a prorocit despre glasul celui ce strigă în pustiu: 
„Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările“?
(Marcu 1:2, 3) ______________________________________

3) Despre cine a prorocit Isaia zicând că strigă în pustiu: „Pregătiți 
calea Domnului, neteziți-I cărările“? 
(Marcu 1:2, 3) ______________________________________

4) Cine a fost solul pe care l-a trimis Dumnezeu ca să-I pregătească 
Domnului Isus calea? 
(Marcu 1:2-4) ______________________________________

5) Ce propovăduia Ioan Botezătorul în pustiu?
(Marcu 1:4) ________________________________________
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6) Cum se numește râul în care boteza Ioan Botezătorul? 
(Marcu 1:5) ________________________________________

7) De unde veneau oamenii la Ioan Botezătorul ca să fie botezați de 
el? 
(Marcu 1:5)
A) ________________________________________________
B) ________________________________________________

8) Când oamenii veneau la Ioan Botezătorul ca să fie botezați, ce 
făceau ei înainte de a fi botezați?  
(Marcu 1:5) ________________________________________

9) Cu ce era îmbrăcat Ioan Botezătorul? 
(Marcu 1:6) ________________________________________
 __________________________________________________

10) Cu ce se hrănea Ioan Botezătorul în pustiu? 
(Marcu 1:6)
A) ________________________________________________
B) ________________________________________________

11) Cu ce era încins Ioan Botezătorul împrejurul mijlocului? 
(Marcu 1:6) ________________________________________
 __________________________________________________

12) Ioan Botezătorul spunea despre el însuși că el i-a botezat pe 
oameni cu apă, dar după el vine Unul care este mai puternic decât 
el, adică Domnul Isus, și El îi va boteza pe oameni cu altceva. Cu 
ce îi va boteza Domnul Isus pe oameni? 
(Marcu 1:7, 8) ______________________________________
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13) Din ce localitate a venit Domnul Isus la Ioan Botezătorul ca să fie 
botezat de el? 
(Marcu 1:9). Citește și (Marcu 16:6) __________________
 __________________________________________________

14) Ce s-a întâmplat imediat după ce Domnul Isus a fost botezat? 
(Marcu 1:10) _______________________________________
 __________________________________________________

15) Cine a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-Se peste 
Domnul Isus ca un porumbel? 
(Marcu 1:9, 10). 
Citește și (Matei 3:16) și (Ioan 1:32-34) _______________
 __________________________________________________

16) Ce spunea glasul din cer, când Duhul lui Dumnezeu a venit peste 
Domnul Isus, imediat după ce a fost botezat? 
(Marcu 1:10, 11) ____________________________________
 __________________________________________________

17) Cui a vorbit Dumnezeu din cer, la botezul Domnului Isus? 
(Marcu 1:10, 11) ____________________________________
 __________________________________________________

18) Cine îi botează pe oameni cu Duhul Sfânt? 
(Marcu 1:7, 8) ______________________________________

19) Unde a fost dus Domnul Isus de Duhul, imediat după ce a fost 
botezat? 
(Marcu 1:10-12)  ____________________________________
 __________________________________________________



Creionul: Întrebări și răspunsuri

18

20) Cât timp a stat Domnul Isus în pustiu după ce a fost botezat? 
(Marcu 1:13) _______________________________________

21) Cine a mai fost în pustiu cu Domnul Isus, când a fost ispitit de 
Satana în acele patruzeci de zile?
(Marcu 1:12, 13)
A) ________________________________________________
B) ________________________________________________
C) ________________________________________________

22) După ce Ioan Botezătorul a fost închis, Domnul Isus a venit în 
Galileea și propovăduia oamenilor. Ce propovăduia El acolo? 
(Marcu 1:14) _______________________________________
 __________________________________________________

23) Cine a propovăduit botezul pocăinței spre iertarea păcatelor? 
(Marcu 1:4) ________________________________________
 __________________________________________________

24) Ce îi îndemna Domnul Isus pe oameni să facă, atunci când le 
propovăduia Evanghelia?
(Marcu 1:14, 15)
A) ________________________________________________
B) ________________________________________________

25) Cine sunt primii doi frați pe care i-a întâlnit Domnul Isus pe 
când trecea pe lângă Marea Galileii și i-a chemat să vină după El? 
(Marcu 1:16, 17) ____________________________________

26) Care era meseria lui Simon și a lui Andrei? 
(Marcu 1:16) _______________________________________



Marcu – capitolul 1

19

27) Ce făceau Simon și Andrei când i-a întâlnit Domnul Isus și i-a 
chemat să vină după El? 
(Marcu 1:16, 17) ____________________________________

28) Ce promisiune le-a făcut Domnul Isus lui Simon și lui Andrei, 
când i-a chemat să vină după El? 
(Marcu 1:17) _______________________________________
 __________________________________________________

29) Cine sunt nu primii, ci următorii doi frați pe care i-a întâlnit 
Domnul Isus la Marea Galileii și i-a chemat să vină după El? 
(Marcu 1:19, 20) ____________________________________

30) Cum îl chema pe tatăl lui Iacov și al lui Ioan?
(Marcu 1:19, 20) ____________________________________

31) Ce făceau Iacov și Ioan când i-a întâlnit Domnul Isus și i-a 
chemat să vină după El? 
(Marcu 1:19, 20) ____________________________________
 __________________________________________________

32) Care era deosebirea dintre învățătura Domnului Isus și învățătura 
cărturarilor?
(Marcu 1:22)
A) ________________________________________________
B) ________________________________________________

33) Când Domnul Isus a venit la Capernaum, El a vindecat pe un 
îndrăcit și a scos afară duhul necurat din el. Unde l-a întâlnit 
Domnul Isus pe acest îndrăcit în Capernaum?
(Marcu 1:21-26) ____________________________________


