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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Saducheii zic că nu este înviere. 
 2 Ca să-L ispitească, fariseii L-au întrebat pe Isus dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta. 
 3 Isus a intrat în Ierusalim încălecat pe un măgăruș. 
 4 „De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” 
 5 Isus i-a zis unui cărturar că acesta nu este departe de Împărăţia lui Dumnezeu. 
   

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

    
 1 Cine au cerut lui Isus cinstea de a şedea la dreapta sau la stânga Lui, când va fi îmbrăcat în slava Sa? 
    
  a. Iacov și Ioan 
  b. Petru și Andrei 
  c. cărturarii și fariseii 
    
 2 Cine ziceau că trebuie să vină întâi Ilie ? 
    
  a. fariseii 
  b. cărturarii 
  c. irodienii 
    
 3 „Luaţi învăţătură de la ___” 
    
  a. smochin 
  b. păsări 
  c. copilași 
    
 4 Ale cui erau chipul şi slovele scrise pe banul care i-a fost arătat lui Isus? 
    
  a. ale marelui-preot 
  b. ale lui Irod 
  c. ale cezarului 
    
 5 Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului și a văzut o văduvă săracă care a aruncat în vistierie: 
    
  a. 2 bănuți 
  b. 1 ban 
  c. mulți bani 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 piatră mare de moară A în Împărăţia lui Dumnezeu 
 2 mâna B în mare 
 3 piciorul C cu foc 
 4 ochiul D ciung în viaţă 
 5 fiecare om E șchiop în viaţă 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Cine stătea de vorbă cu Isus în fața ucenicilor, pe muntele schimbării la față? (2 persoane)  
   

 2 Numiți persoana care i-a zis lui Isus „Rabuni”. 
   

 3 După ce a coborât de pe muntele schimbării la față, Isus a vindecat un copil stăpânit de un duh ___ și ___. 
   

 4 „[...] căci nu este nimeni care să facă ___ în Numele Meu, şi să Mă poată ___ ___ ___ îndată după aceea.” 
   

 5 Isus S-a uitat ţintă la tânărul bogat, l-a ___ şi i-a zis: „Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la 
săraci, şi vei avea o ___ în ___. Apoi vino, ia-ţi ___ şi urmează-Mă.” 

   

   

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

   
 1 „Căci se vor scula ... mincinoşi […]” 
     
  a. hristoşi 
  b. proroci 
  c. învățători 
    
 2 Pe cine a scos Isus afară din Templul din Ierusalim?  
    
  a. pe cei ce vindeau în Templu 
  b. pe cei ce cumpărau în Templu 
  c. pe preoții cei mai de seamă 
    
 3 „Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori ...” 
    
  a. cu mânie 
  b. cu mare putere 
  c. cu slavă 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


