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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Isus a zărit de departe un smochin care era înmugurit şi a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. 
 2 Isus a zis: „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.” 
 3 „De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi spun ce trebuie să faci […]” 
 4 Isus a văzut pe ucenici că se necăjesc cu pescuitul. 
 5 „Mi-e milă de norodul acesta; căci iată că de 2 zile stau lângă Mine şi n-au ce mânca.” 
   

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

    
 1 Cine s-a adresat lui Isus, folosind expresia: „Bunule Învăţător...” ? 
    
  a. tânărul bogat 
  b. Iair 
  c. orbul Bartimeu 
    
 2 „Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ..., cu niciun chip nu va intra în ea!” 
    
  a. „ca un copilaş” 
  b. „ca unul din acești micuți” 
  c. „ca această femeie” 
    
 3 Cui a zis Isus: „Nu ştiţi ce cereţi.”  ? 
    
  a. fiilor lui Zebedei 
  b. fariseilor 
  c. norodului 
    
 4 Stăpânul viei zicea că vierii îl vor primi cu ... pe fiul său. 
    
  a. cinste 
  b. bucurie 
  c. teamă 
    
 5 Chiar ... Îl numește Domn pe Hristos. 
    
  a. David 
  b. Isaia 
  c. Moise 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 obezi şi cătuşe la mâini A Pilat 
 2 închis în temniță B Baraba 
 3 un trecător care se întorcea de la câmp C îndrăcitul din ţinutul gadarenilor 
 4 a vrut să facă pe placul norodului D Irod 
 5 a dat un ospăț boierilor săi E Simon din Cirena 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat [...] pentru Mine şi pentru Evanghelie şi să nu primească 

acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: ___, ___, ___, ___, ___ şi ___, împreună cu prigoniri; iar 
în veacul viitor, viaţa veşnică.” 

 

   

 2 După ce a intrat în Ierusalim și S-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, Isus a 
plecat la ___ cu cei 12. (Specificați numele cetății) 

   

 3 „Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca ___ în ___.” 
   

 4 Pavel a zis despre Onisim că poate el a fost despărţit de Filimon, pentru o vreme, tocmai ca să-l aibă pentru 
veşnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un ___ ___. 

   

 5 „Să aveţi sare în voi înşivă şi să trăiţi în ___ unii cu alţii.” 
   

   

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

   
 1 Care din afirmațiile de mai jos au fost rostite de Isus? 
     
  a. „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!” 
  b. „Cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii să intre în Împărăţia lui Dumnezeu!” 
  c. „Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în Împărăţia lui 

Dumnezeu!” 
    
 2 Ce știm despre Bartimeu? 
    
  a. era fiul lui Timeu 
  b. era un cerșetor orb 
  c. şedea jos lângă drum şi cerea de milă 
    
 3 La a doua înmulțire a pâinilor: 
    
  a. au ridicat şapte coşniţe pline cu rămăşiţele de firimituri  
  b. ucenicii aveau 7 pâini 
  c. ucenicii aveau câţiva peştişori 

 
 
 
 
 


