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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Ucenicii au zis lui Isus: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.” 
 2 Ucenicii s-au dus în satul dinaintea lor și au găsit măgăruşul legat afară lângă un gard. 
 3 „Şi, când staţi pe genunchi să vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru 

care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre.” 
 4 „Comoara pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului […]” 
 5 Isus a zis: „Daţi, dar, preotului ce este al preotului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” 
   

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

    
 1 Isus a zis ___: „Cum poate Satana să scoată afară pe Satana?” 
    
  a. fariseilor  
  b. cărturarilor 
  c. norodului 
    
 2 „Şi, dacă în vreun loc nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo ..., ca mărturie pentru ei.” 
    
  a. și să ridicați un altar 
  b. şi să scuturaţi îndată praful de sub picioarele voastre 
  c. și să aruncați cu țărână 
    
 3 Irod îl legase pe Ioan Botezătorul în temniță, din pricina: 
    
  a. Irodiadei 
  b. norodului 
  c. fariseilor și cărturarilor 
    
 4 Prorocul Isaia a zis: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu ..., dar inima lui este departe de Mine.” 
    
  a. buzele 
  b. vorbele 
  c. gura 
    
 5 „Iată, trimit înaintea Ta pe ... Meu, care Îţi va pregăti calea… glasul celui ce strigă în pustiu: Pregătiţi calea 

Domnului, neteziţi-I cărările.” 
    
  a. robul 
  b. solul 
  c. alesul 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 prima înmulțire a pâinilor A 4000 de bărbați 
 2 a doua înmulțire a pâinilor B 5000 de bărbați 
 3 „Cine zic oamenii că sunt Eu?”  i-a întrebat 

Isus pe ucenici 
C pe drum spre satele Cezareii lui Filip  

 4 „Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină 
întâi Ilie?”  L-au întrebat ucenicii pe Isus 

D la ieșirea din Ierihon 

 5 „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” 
striga orbul Bartimeu 

E la coborârea de pe muntele schimbării la față 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 David a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele marelui preot ___, şi a mâncat pâinile pentru punerea 

înaintea Domnului. 
 

   

 2 „Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va ___ ___ ___.” 
   

 3 „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când ___ un ___ ___ în ___” 
   

 4 Din ___, Iosua a trimis ___ iscoade ca să cerceteze cetatea ___.  
(Menționați numele celor 2 locuri, și numărul de iscoade trimise) 

   

 5 Ucenicii nu înţeleseseră minunea cu ___, fiindcă le era inima împietrită. 
   

   

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

   
 1 La vindecarea cui a folosit Isus în cuvintele Sale și expresia „îți poruncesc”  ? 
     
  a. orbului Bartimeu 
  b. slăbănogului 
  c. copilului stăpânit de un duh mut și surd 
    
 2 Pe cine a vindecat Isus în sinagogă? 
    
  a. pe omul care avea un duh necurat 
  b. pe omul cu mâna uscată 
  c. pe omul slăbănog  
    
 3 Isus S-a dus în patria Lui și a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi 

ziceau: 
    
  a. „De unde are El această putere?” 
  b. „Ce fel de putere este aceasta care I-a fost dată?” 
  c. „Nu sunt frații Lui aici între noi?” 

 
 
 
 

 


