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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Isus a zis că ce iese din om aceea spurcă pe om. 
 2 Ucenicii nu înţeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. 
 3 Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. 
 4 Irod avea un frate pe nume Filip. 
 5 I-au adus la Isus nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. 
   

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

    
 1 Ce problemă avea femeia de obârşie siro-feniciană, care L-a uimit și convins pe Isus prin vorbele ei?                  

Deși era considerată păgână (căței), tânjea după o fărâmă măcar din cuvântul lui Dumnezeu (Pâinea vieții) 
    
  a. avea scurgere de sânge 
  b. fiica ei a murit 
  c. fetiţa ei era stăpânită de un duh necurat 
    
 2 Oamenii din acel ținut au rugat pe Isus să plece de acolo: 
    
  a. gadarenilor 
  b. Ghenezaretului 
  c. Tirului și al Sidonului 
    
 3 Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei. Isus s-a referit la: 
    
  a. ucenicii Săi 
  b. niște copilași 
  c. cei săraci 
    
 4 Pentru că unii cărturari nu puteau înțelege și vedea adevărata minune, aceea de a primi iertarea păcatelor, 

Isus le-a arătat că El are autoritate la rostirea iertării, zicând slăbănogului (paraliticului):  
    
  a. „scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.” 
  b. „scoală-te, ridică-ți patul și du-te de te arată preotului.” 
  c. „scoală-te, ridică-ți patul și adu o jertfă la Templu.” 
    
 5 Cu cine s-au sfătuit Fariseii cum să-L piardă (omoare) pe Isus, după ce El a vindecat un om cu mâna uscată? 
    
  a. preoții 
  b. irodienii 
  c. norodul 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 „Căci nu este nimic ... care nu va fi 

descoperit” 
A ascuns 

 2 „[…] și nimic ... care nu va ieşi la lumină” B tăinuit 
 3 carte de despărţire C dat lui Dumnezeu 
 4 cămilă D urechea unui ac 
 5 „Corban” E Moise 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 La prima înmulțire a pâinilor, ucenicii nu aveau decât ___ pâini și ___ pești.  
   

 2 „Căci oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina 
___, o va mântui.” 

   

 3 Isus a zis că există un soi de draci, care nu poate ieşi din om decât prin ___ şi ___. 
   

 4 Iair a fost unul din ___ ___ (Specificați funcția acestui om) 
   

 5 Isus le-a zis celor 12 că lor le-a fost dat să cunoască taina:  
   

   

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

   
 1 Cărturarii şi fariseii L-au văzut pe Isus mâncând cu: 
     
  a. mâinile nespălate 
  b. vameşii 
  c. păcătoşii 
    
 2 Isus a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine ...” 
    
  a. „să se lepede de sine însuşi” 
  b. „să-şi ia crucea” 
  c. „să Mă urmeze” 
    
 3 Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie: 
    
  a. cel mai mare dintre toți 
  b. cel mai de pe urmă din toţi 
  c. slujitorul tuturor 

 
 
 
 
 
 
 

 


