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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.” 
 2 „Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va 

intra în ea!” 
 3 Isus a zis: „[…] oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor.” 
 4 Bartimeu a fost un cerşetor orb. 
 5 Când i-a văzut Isus credinţa slăbănogului purtat de 4 inși, a zis: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!” 
   

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

    
 1 Unde n-a putut Isus să facă nicio minune, fiind mirat de necredinţa celor de acolo? 
    
  a. în patria Lui 
  b. Tir și Sidon 
  c. Capernaum 
    
 2 „Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte ...” 
    
  a. porunci omeneşti 
  b. datini strămoșești 
  c. legi moarte 
    
 3 Cum a murit Ioan Botezătorul? 
    
  a. înecat în râu 
  b. i s-a tăiat capul 
  c. omorât cu pietre 
    
 4 Pe cine a luat Isus cu El pe un munte înalt, unde S-a schimbat la față înaintea lor? 
    
  a. Iacov și Ioan 
  b. Petru și Iacov 
  c. Petru, Iacov și Ioan 
    
 5 Ce vârstă avea fetița lui Iair, pe care Isus a înviat-o din morți? 
    
  a. 7 
  b. 10 
  c. 12 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Duhul A Iacov și Ioan 
 2 îşi dregeau mrejele B Simon și Andrei 
 3 aruncau o mreajă în mare C o nălucă 
 4 ucenicilor li s-a părut că văd pe mare D un porumbel 
 5 pâinea copiilor E căței 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 La prima înmulțire a pâinilor, s-au ridicat ___ coşuri pline cu firimituri de pâine şi cu ce mai rămăsese din 

peşti. Cei ce mâncaseră pâinile erau ___de bărbaţi. (Specificați numărul) 
 

   

 2 „Pregătiţi ___ ___, neteziţi-i ___” 
   

 3 Isus a zis că Împărăţia lui Dumnezeu se aseamănă cu un ___ de ___ care, când este semănat în pământ, 
este cea mai mică dintre toate seminţele de pe pământ […] 

   

 4 La a doua înmulțire a pâinilor, ucenicii nu aveau decât ___ peștișori și ___ pâini. 
   

 5 Înainte ca Isus să îi spună să se uite țintă, orbul a zis: „Văd nişte oameni umblând, dar mi se par ca nişte __” 
   

   

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

   
 1 Isus a zis: „Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub ...? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeşnic?” 
     
  a. baniţă 
  b. pat 
  c. masă 
    
 2 Se spune despre ei că obişnuiau să postească: 
    
  a. ucenicii lui Ioan 
  b. ucenicii Domnului 
  c. fariseii 
    
 3 Ce știm despre Ioan Botezătorul? 
    
  a. se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică 
  b. era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă 
  c. împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea 

 
 
 
 
 
 
 

 


