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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Când Isus le vestea Cuvântul, i-au adus pe ușă un slăbănog, purtat de 4 inși. 
 2 Isus a chemat la Sine pe cei 12 şi a început să-i trimită unul câte unul, dându-le putere asupra 

duhurilor necurate. 
 3 Isus a zis: „Şi ce foloseşte unui om să câştige toate comorile, dacă îşi pierde sufletul?” 
 4 Ioan a zis lui Isus: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău; şi l-am oprit, 

pentru că nu venea după noi.”, iar Isus a răspuns: „Nu-l opriţi […]” 
 5 Isus a fost botezat de Ioan în Iordan. 
   

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

    
 1 Fariseii au zis lui Isus: „Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului?”  Ce anume au făcut 

„greșit” ucenicii Lui? 
    
  a. au stat la masă cu vameșii și cu păcătoșii 
  b. au mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului 
  c. au smuls spice de grâu 
    
 2 După cum este scris în prorocul ___: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea…” 
    
  a. Ieremia 
  b. Maleahi 
  c. Isaia 
    
 3 Cât de mare era turma de porci în care au intrat duhurile necurate?  
    
  a. aproape 200 
  b. aproape 2000 
  c. aproape 5000 
    
 4 „Şi îndată, când ieşea Isus din apă, ___ a văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-Se peste El ca un 

porumbel.” 
    
  a. mulțimea 
  b. Ioan 
  c. Petru 
    
 5 Înainte să fie cunoscut ca propovăduitor și vindecător, Isus era cunoscut ca și: 
    
  a. tâmplar 
  b. corăbier 
  c. cărturar 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 fiecare om va fi sărat A cu vicleşug 
 2 orice jertfă va fi sărată B cu foc 
 3 Ioan a botezat C cu sare 
 4 Isus va boteza  D cu apă 
 5 preoţii cei mai de seamă şi cărturarii 

căutau cum să prindă pe Isus 
E cu Duhul Sfânt 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Cine erau cei care au venit să pună mâna pe Isus, zicând: „Şi-a ieşit din minţi.”  ?  
   

 2 Chiar și atunci când nu mai exista nicio speranță, pentru că deja fiica lui a murit, Isus i-a zis lui Iair:          
„___ ___ ___, ___ ___!” Completați exact cuvintele în ordine spuse de Isus. 

   

 3 „[...] oricine va huli împotriva ___ ___ nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic.” 
   

 4 Pe cine menționează evanghelistul Marcu că și-a prăznuit ziua nașterii? 
   

 5 Fiindcă se strânsese din nou mult norod şi n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: 
„Mi-e milă de norodul acesta; căci iată că de ___ zile stau lângă Mine şi n-au ce mânca.” 

   

   

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

   
 1 Duhurile necurate, când Îl vedeau pe Isus: 
     
  a. cădeau la pământ înaintea Lui 
  b. strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.” 
  c. râdeau de El 
    
 2 Ioan (Botezătorul) se hrănea cu: 
    
  a. fiare sălbatice 
  b. miere sălbatică 
  c. lăcuste 
    
 3 Cui a zis Isus: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”  ? 
    
  a. Simon 
  b. fiilor lui Zebedei 
  c. Andrei 

 
 
 
 
 
 

 


