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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Cei 2 ucenici trimiși de Isus, au găsit măgăruşul legat afară lângă o uşă, la cotitura drumului. 
 2 Mulţi făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui Isus, dar mărturisirile lor nu se potriveau. 
 3 „Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.” 
 4 „Te voi binecuvânta, dar, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile.” 
 5 „Încununezi omul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul.” 
   

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

    
 1 „Când veţi auzi despre războaie şi veşti de războaie, să nu vă ...” 
    
  a. temeți 
  b. înspăimântaţi 
  c. întristați 
    
 2 Pe cine menționează, într-un anumit context, evanghelistul Marcu că a flămânzit?  
    
  a. Isus 
  b. Pilat 
  c. Irod 
    
 3 În Templu, Isus a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau: 
    
  a. oi 
  b. tauri 
  c. porumbei 
    
 4 Saducheii i-au povestit lui Isus că erau, dar, ... frați. Cel dintâi s-a însurat şi a murit fără să lase urmaş […] 
    
  a. 2 
  b. 5 
  c. 7 
    
 5 Isus a zis că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia 

aceasta, spre pomenirea ei. Este vorba despre femeia: 
    
  a. cu vasul de alabastru 
  b. de obârşie siro-feniciană 
  c. cu scurgere de sânge 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Efraim A ligheanul în care Mă spăl 
 2 Iuda B tăria capului Meu 
 3 Moab C toiagul Meu de cârmuire 
 4 Edom D strigă de bucurie din pricina Mea 
 5 ţara filistenilor E peste ... Îmi arunc încălţămintea 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 După ce Isus a zis cu privire la Templu că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, a șezut 

jos pe ___ ___ în fața ___ și a început să le spună ucenicilor când se vor întâmpla aceste lucruri. 
 

   

 2 Isus a zis: „De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să ___ ___ ___ ___ ___, şi-l veţi avea.” 
   

 3 Isus a zis: „Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să ___ ___ ___ ___ ___, pentru ca şi Tatăl vostru care este 
în ceruri să vă ierte greşelile voastre.” 

   

 4 „În ce priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit în ___ lui ___, în locul unde se vorbeşte despre "___", ce i-a 
spus Dumnezeu, când a zis: "Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov"? 
Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciţi!” 

   

 5 „Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia; căci eşti ___, şi graiul tău seamănă cu al lor.” 
   

   

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

   
 1 Ce întrebări i-au pus lui Isus preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii în Templu? 
     
  a. „Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni?” 
  b. „Cu ce putere faci Tu aceste lucruri?” 
  c. „Cine Ţi-a dat puterea aceasta ca să le faci?” 
    
 2 „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău ...” 
    
  a. cu toată inima ta 
  b. cu tot sufletul tău 
  c. cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta 
    
 3 Moise a zis: 
    
  a. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” 
  b. „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.” 
  c. „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie dat pe mâna soborului.” 

 
 
 
 
 
 


