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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Isus a zis lui Irod: „Nu-ţi este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău!” 
 2 Isus a văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Şi, într-a treia strajă din 

noapte, a mers la ei, umblând pe mare. 
 3 În ţinutul Tirului şi al Sidonului, Isus a intrat într-o casă, dorind să nu ştie nimeni că este acolo. 
 4 Fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina 

preoților. 
 5 Isus nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau. 
   

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

    
 1 Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un grăunte de muştar care, după ce a fost semănat, creşte şi se 

face mai mare decât toate zarzavaturile şi face ramuri mari, aşa că păsările cerului îşi pot face cuiburi: 
    
  a. în ramurile lui 
  b. la umbra lui 
  c. în crengile lui 
    
 2 Ce făcea Isus când s-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabia în care era cu ucenicii? 
    
  a. dormea 
  b. certa valurile 
  c. se ruga 
    
 3 Totdeauna, zi şi noapte, omul stăpânit de duhul necurat stătea în morminte şi pe munţi, ţipând şi: 
    
  a. aruncându-se în apă și în foc 
  b. aruncând cu pietre 
  c. tăindu-se cu pietre 
    
 4 Iosua şi-a făcut nişte cuţite de piatră şi a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe: 
    
  a. muntele Ebal 
  b. muntele Hermon 
  c. dealul Aralot 
    
 5 Câți ani au umblat copiii lui Israel prin pustiu, după ieșirea din Egipt? 
    
  a. 2 
  b. 40 
  c. 80 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 peticul de postav nou ... o parte din cel vechi A rupe  
 2 vinul cel nou ... burdufurile B sparge 
 3 într-o zi de Sabat C va huli împotriva Duhului Sfânt 
 4 om tare D spice de grâu 
 5 păcat veșnic E să-i jefuiască gospodăria 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Când ___ și ___ L-au văzut pe Isus mâncând cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis ucenicilor Lui: „De ce 

mănâncă El şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii?” 
 

   

 2 Isus nu a venit să cheme la pocăință pe cei ___, ci pe cei ___. 
   

 3 Cărturarii au zis despre Isus că este stăpânit de: 
   

 4 Cetatea ___ a fost dată Domnului spre nimicire, scăpând doar curva ___ împreună cu tot ce avea ea. 
   

 5 Pe muntele ___, Iosua a scris pe ___ o copie a Legii pe care o scrisese Moise înaintea copiilor lui Israel. 
   

   

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

   
 1 Când slăbănogul şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor, toţi: 
     
  a. au rămas uimiţi 
  b. slăveau pe Dumnezeu 
  c. ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!” 
    
 2 Ce gândeau în inimile lor unii din cărturari când Isus a zis slăbănogului că păcatele îi sunt iertate?  
    
  a. „Cum vorbeşte Omul acesta astfel?” 
  b. „Huleşte!” 
  c. „Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” 
    
 3 Isus i-a zis omului care fusese îndrăcit, să meargă acasă la ai săi și să le povestească: 
    
  a. tot ce i-a făcut Domnul 
  b. cum a avut Domnul milă de el 
  c. tot ce se petrecuse cu el şi cu porcii 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


