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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Isus a zis: „Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”  
 2 Simon și Andrei erau pescari.  
 3 A venit la Isus un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-i zicea: „Dacă poți, Te rog să 

mă cureţi.” 
 4 Omul din ținutul gadarenilor, stăpânit de un duh necurat îşi avea locuinţa într-o peșteră. 
 5 Isus a vindecat o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. 
   

II        Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  
       (doar un răspuns corect) 

    
 1 Ioan propovăduia botezul: 
    
  a. credinței 
  b. pocăinței 
  c. neprihănirii 
    
 2 Isus a zis: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui ...” 
    
  a. „este plină de fărădelege” 
  b. „este departe de Mine” 
  c. „este necredincioasă” 
    
 3 Isus a poruncit ucenicilor să-i ţină la îndemână ..., ca să nu fie îmbulzit de norod. 
    
  a. un gard 
  b. o corăbioară 
  c. un scut 
    
 4 Cine zăcea în pat prinsă de friguri? 
    
  a. fiica lui Petru 
  b. mama lui Petru 
  c. soacra lui Simon 
    
 5 Unde era Levi când Isus l-a chemat să meargă după El? 
    
  a. la vamă 
  b. sub un copac 
  c. în sinagogă 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Simon A fiul lui Alfeu 
 2 Iuda B Fiul lui David 
 3 Ioan C Petru 
 4 Isus D Iscarioteanul 
 5 Levi E fratele lui Iacov 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Duhul necurat a zis: „Numele meu este ..., pentru că suntem mulţi.”  
   

 2 Fiul omului este Domn chiar şi al ... 
   

 3 Cine se temea de Ioan Botezătorul? 
   

 4 Isus i-a întrebat pe ucenici: „Cine ziceţi că sunt Eu?”, iar ... a răspuns: „Tu eşti Hristosul!” Menționați numele. 
   

 5 Duhul a mânat pe Isus în pustiu, unde a stat ... de zile, fiind ispitit de ... 
   

   

V        Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 
       (poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

   
 1 Isus a zis: „Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este ...” 
     
  a. frate 
  b. soră 
  c. mamă 
    
 2 Ucenicii lui Isus au zis: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi ...?” 
    
  a. vântul 
  b. marea 
  c. ploaia 
    
 3 Isus a zis: „Un proroc nu este dispreţuit decât ... Lui.” 
    
  a. în patria  
  b. între rudele 
  c. în casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


