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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Ioan propovăduia botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 
 2 Femeia cu scurgere de sânge își zicea: „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.” 
 3 „Fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina 

bătrânilor.” 
 4 Ioan a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om propovăduind în Numele Tău; şi l-am oprit, pentru că 

nu venea după noi.” 
 5 Levi a fost vameș și fiul lui Alfeu. 
   

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

    
 1 Isus îi învăța pe oameni ca unul care are putere, nu cum îi învăţau: 
    
  a. preoții 
  b. fariseii 
  c. cărturarii 
    
 2 Ce a făcut Isus după ce a dat drumul norodului, la prima înmulțire a pâinilor? 
    
  a. S-a dus pe munte ca să Se roage 
  b. a luat corabia și a trecut marea spre cealaltă parte 
  c. S-a odihnit împreună cu ucenicii în acel loc 
    
 3 Cine erau cei care au început o ceartă de vorbe cu Isus? 
    
  a. cărturarii 
  b. ucenicii 
  c. fariseii 
    
 4 Duhul a mânat pe Isus în pustiu. Acolo, El stătea împreună cu: 
    
  a. fiarele sălbatice 
  b. ucenicii Săi 
  c. Petru, Iacov și Ioan 
    
 5 Unde era Isus când a vindecat-o pe fiica femeii de obârşie siro-feniciană? 
    
  a. ținutul Iudeii 
  b. ținutul Tirului și al Sidonului 
  c. ținutul Ghenezaretului 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 duhul necurat a zis: A „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi 

marea?” 
 2 Petru a zis: B „Tu eşti Hristosul!” 
 3 leprosul a zis:  C „...eşti Sfântul lui Dumnezeu!” 
 4 duhurile necurate strigau: D „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.” 
 5 ucenicii ziceau: E „Dacă vrei, poţi să mă cureţi.” 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Când Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, credea că ___ ___ a înviat din morți.  
   

 2 Isus propovăduia și zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi 
credeţi în ___.” 

   

 3 Cum se numea tatăl lui Iacov și al lui Ioan? 
   

 4 Câte colibe a vrut să facă Petru pe muntele schimbării la față? 
   

 5 Isus a zis: „Să aveţi ___ în voi înşivă şi să trăiţi în pace unii cu alţii.” 
   

   

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

   
 1 „Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam ___ şi ___, Se va ruşina şi Fiul 

omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri.” 
     
  a. preacurvar 
  b. păcătos 
  c. necredincios 
    
 2 Ce știm despre omul din ținutul gadarenilor, care era stăpânit de un duh necurat? 
    
  a. îşi avea locuinţa în morminte 
  b. de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi şi cu cătuşe la mâini 
  c. totdeauna, zi şi noapte, stătea în morminte şi pe munţi, ţipând şi tăindu-se cu pietre 
    
 3 Cum s-au făcut hainele lui Isus, când S-a schimbat la față? 
    
  a. strălucitoare 
  b. foarte albe 
  c. roșii ca focul 

 
 
 
 
 
 

 


