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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 După ce Isus a vindecat într-o sinagogă un om cu mâna uscată, fariseii au ieşit afară şi s-au sfătuit 

îndată cu irodienii cum să-L piardă. 
 2 Într-o zi de Sabat, Isus trecea prin lanurile de grâu și a început să smulgă spice de grâu. 
 3 Cărturarii ziceau despre Isus că scoate dracii cu ajutorul domnului dracilor. 
 4 Ioan Botezătorul propovăduia botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 
 5 După ce a fost omorât Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. 
   

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

    
 1 „Dar Eu vă spun că ... a şi venit, şi ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el.” 
    
  a. Ioan 
  b. Fiul omului 
  c. Ilie 
    
 2 Irodiada a zis fetei sale să ceară de la Irod: 
    
  a. jumătate din împărăţia lui 
  b. capul lui Ioan Botezătorul 
  c. multe avuții 
    
 3 Înțelepciunea zicea: „Toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc ...” 
    
  a. minciuna 
  b. moartea 
  c. batjocura 
    
 4 Isus zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în ...” 
    
  a. Mine 
  b. Dumnezeu 
  c. Evanghelie 
    
 5 Ce suferință avea soacra lui Petru?  
    
  a. friguri 
  b. lepră 
  c. scurgere de sânge 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 leprosul A „Da, Doamne”, [...], „dar şi căţeii de sub masă 

mănâncă din firimiturile copiilor.” 
 2 tatăl copilului stăpânit de un duh mut B „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi 

tămădui.” 
 3 femeia de obârşie siro-feniciană C „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune 

mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să 
trăiască.” 

 4 unul din fruntaşii sinagogii D „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” 
 5 femeia cu scurgere de sânge E „Dacă vrei, poţi să mă cureţi.” 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Isus a zis: „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea ___ ___ 

___ ___ ___ ___.” 
 

   

 2 Pentru cine a vrut Petru să facă 3 colibe, pe muntele schimbării la față?  
   

 3 Pe cine a luat Isus cu El pe muntele schimbării la față? Numiți persoanele. 
   

 4 Isus a chemat la Sine pe cei 12 şi a început să-i trimită doi câte doi. Aceștia au plecat și au propovăduit ___. 
   

 5 Isus a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezând la ___. Şi i-a zis: „Vino după Mine!” 
   

   

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

   
 1 Ce a mărturisit tatăl copilului stăpânit de un duh mut, cu privire la fiul său? 
     
  a. face spumă la gură 
  b. scrâşneşte din dinţi 
  c. duhul îl scutură cu putere 
    
 2 Cine L-a însoțit pe Isus în casa lui Iair, fruntașul sinagogii? 
    
  a. cei 12 ucenicii ai Săi 
  b. mulțimea 
  c. nimeni 
    
 3 Ce urăște Înțelepciunea? 
    
  a. trufia şi mândria 
  b. purtarea rea 
  c. gura mincinoasă 

 
 
 
 
 


