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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Când Isus a zis slăbănogului că păcatele îi sunt iertate, unii din cărturari strigau și ziceau:                 

„Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” 
 2 După ce i-a fost tăiat capul, ucenicii lui Isus au venit de i-au ridicat trupul lui Ioan Botezătorul şi l-au 

pus într-un mormânt. 
 3 După ce Şi-a ridicat ochii spre cer şi a rostit binecuvântarea, Isus a frânt pâinile şi le-a împărțit 

norodului. 
 4 Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. 
 5 „Când veţi auzi despre războaie şi veşti de războaie, să nu vă înspăimântaţi, căci lucrurile acestea 

trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul.” 
   

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

    
 1 Isus zicea: „S-a împlinit vremea, şi ... este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” 
    
  a. venirea Domnului 
  b. Împărăția cerurilor 
  c. Împărăţia lui Dumnezeu 
    
 2 Cine erau cei ce au lăsat pe tatăl lor în corabie, și au mers după Isus? 
    
  a. Simon şi Andrei 
  b. Iacov și Ioan 
  c. Levi și Bartolomeu 
    
 3 La botezul lui Isus, din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc 

toată ... Mea.” 
    
  a. bucuria 
  b. plăcerea 
  c. pacea 
    
 4 Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El, atunci când a avut loc vindecarea: 
    
  a. soacrei lui Simon 
  b. femeii cu scurgere de sânge 
  c. îndrăcitului din ținutul gadarenilor 
    
 5 Cine îi va fi folositor lui Filimon? 
    
  a. Pavel 
  b. Onisim 
  c. Epafra 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Ilie A va nimici pe vierii aceia 
 2 Fiul omului B va aşeza din nou toate lucrurile 
 3 stăpânul viei C „Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu 

este altul afară de El [...]” 
 4 Irod D va fi dat în mâinile oamenilor 
 5 cărturarul E „Ioan Botezătorul a înviat din morţi, şi de aceea 

lucrează aceste puteri prin el.” 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Cine îi slujeau lui Isus în pustiu, când era ispitit de Satana?  
   

 2 Ce au făcut cei 4 inși ca să poată să îl ducă pe slăbănog înaintea lui Isus? Completați spațiile libere: 
Au ___ ___ casei unde era Isus şi, după ce l-au ___, au ___ pe acolo ___ în care zăcea slăbănogul.  

   

 3 Isus a zis că ___ a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce 
decât preoţii. 

   

 4 Pavel a zis că ___ ___ au fost înviorate prin Filimon. 
   

 5 Pavel era în lanțuri pentru ___. 
   

   

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

   
 1 Cine mai ședea la masă cu Isus și cu ucenicii Lui, în casa lui Levi? 
     
  a. vameșii 
  b. păcătoșii 
  c. saducheii 
    
 2 Isus a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului ...?” 
    
  a. să faci bine sau să faci rău 
  b. să scapi viaţa cuiva sau s-o pierzi 
  c. să smulgi spicele de grâu sau să le lași uitării 
    
 3 Isus a zis: „Dacă o ... este dezbinată împotriva ei înseşi, ... aceea nu poate dăinui.” 
    
  a. cetate 
  b. împărăţie 
  c. casă 

 
 
 
 
 

 


