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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 „Voi bate turma, şi oile vor fi risipite.” 
 2 Împreună cu Isus au fost răstigniți doi tâlhari. 
 3 După ce Isus a murit, Iosif din Arimateea L-a dat jos de pe cruce și L-a pus într-un mormânt săpat în 

stâncă. 
 4 „Omul pus în cinste, şi fără pricepere, este ca dobitoacele pe care le tai.” 
 5 „Din Sion, care este întruparea frumuseţii desăvârşite, de acolo Se arată Dumnezeu.” 
   

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

    
 1 Ce n-au putut să facă ucenicii? 
    
  a. să vindece pe omul slăbănog 
  b. să vindece pe îndrăcitul din ținutul gadarenilor 
  c. să vindece un copil stăpânit de un duh mut 
    
 2 Cine a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărţire şi să-și lase nevasta? 
    
  a. Dumnezeu 
  b. Moise 
  c. Irod 
    
 3 I-au cerut lui Isus un semn din cer: 
    
  a. ucenicii Săi 
  b. cărturarii 
  c. fariseii 
    
 4 Isus i-a zis tânărului bogat: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea ...” 
    
  a. viața veșnică 
  b. o comoară în cer 
  c. pace 
    
 5 „Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, ... este turnat pe buzele tale: de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu 

pe vecie.” 
    
  a. harul 
  b. mirul 
  c. untdelemnul 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 îndrăcitul din ţinutul gadarenilor A Isus l-a trimis acasă şi i-a zis: „Să nu intri în sat şi nici 

să nu spui cuiva în sat.” 
 2 leprosul B toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi 

ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!” 
 3 orbul Bartimeu C „Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată 

preotului şi adu pentru curăţarea ta ce a poruncit 
Moise, ca mărturie pentru ei.” 

 4 un orb din Betsaida D a mers pe drum după Isus 
 5 slăbănogul E „Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut 

Domnul şi cum a avut milă de tine.” 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Isus a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu ___ ___ ___ ___ ___ ___, ___ ___ ___ ___.”  
   

 2 „Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar şi păcătos, Se va 
ruşina şi Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu ___ ___.” 

   

 3 „Tu ___ ___, de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.” 
   

 4 „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh ___ şi ___!” 
   

 5 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt ___ ___ ___. 
   

   

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

   
 1 Cine ziceau oamenii că este Isus? 
     
  a. unul din proroci 
  b. Hristosul 
  c. Ilie 
    
 2 Despre Fiul omului este scris că trebuie:  
    
  a. să pătimească mult 
  b. să fie defăimat 
  c. să fie dat în mâinile lui Pilat  
    
 3 Psalmistul zicea: „Sufletul meu este între nişte lei: stau culcat în mijlocul unor oameni ...” 
    
  a. care varsă flăcări 
  b. ai căror dinţi sunt suliţe şi săgeţi 
  c. a căror limbă este o sabie ascuţită 

 
 
 

 


