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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Isus a zis că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu. 
 2 Ioan propovăduia şi zicea: „După mine vine Cel ce este mai sfânt decât mine, căruia eu nu sunt vrednic 

să mă plec să-I dezleg curelele încălţămintei.” 
 3 Isus a zis că mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. 
 4 Ioan zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în 

Evanghelie.” 
 5 Isus a zis lui Petru: „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de 

două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” 
   

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

    
 1 Cine striga după Isus, zicând: „Fiul lui David, ai milă de mine!”  ? 
    
  a. un lepros 
  b. Iair 
  c. Bartimeu 
    
 2 Cine a rostit cuvintele următoare, fiind insuflat de Duhul Sfânt: „Domnul a zis Domnului meu: Şezi la 

dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”  ? 
    
  a. David 
  b. Moise 
  c. Isaia 
    
 3 Cine a zis lui Isus: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.”  ? 
    
  a. Ioan 
  b. Petru 
  c. Levi 
    
 4 Domnul a scurtat zilele din necazul cel mare, din pricina celor: 
    
  a. aleși 
  b. credincioși 
  c. săraci 
    
 5 În casa cui era Isus când a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, pe care l-a 

turnat pe capul lui Isus? 
    
  a. Simon, leprosul 
  b. Simon, canaanitul 
  c. Simon din Cirena 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 oricare va vrea să fie mare între voi... A să fie slujitorul vostru 
 2 oricare va vrea să fie cel dintâi între voi... B să fie robul tuturor 
 3 învăţătură de la smochin C iarna 
 4 „Rugaţi-vă ca lucrurile acestea să nu se 

întâmple...” 
D vara 

 5 stăpânul casei E la miezul nopții 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Toţi socoteau că ___ a fost în adevăr un proroc.  
   

 2 După ce Isus i-a zis tânărului bogat să vândă tot ce are și să dea la săraci, acesta a plecat întristat de tot, 
pentru că avea ___ ___. 

   

 3 Isus le-a zis celor din Templu că au făcut din Casa Lui o ___ de ___. 
   

 4 „Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci 
să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela; căci nu voi veţi vorbi, ci ...” 

   

 5 „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau 
nevastă, sau copii, sau holde pentru Mine şi pentru ___ şi să nu primească acum, în veacul acesta, de            
o sută                               de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi holde, împreună cu ___; iar în 
veacul viitor, viaţa veşnică.” (Completați spațiile libere și bifați căsuța cu răspunsul corect) 

   

   

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

   
 1 Cui a zis Isus: „Este adevărat că paharul pe care-l voi bea Eu îl veţi bea, şi cu botezul cu care voi fi botezat 

Eu veţi fi botezaţi [...]”  ? 
     
  a. celor 12 ucenici ai Săi 
  b. fiilor lui Zebedei 
  c. Petru și Andrei 
    
 2 Împreună cu Iuda, a venit o mulţime de oameni cu ... ca să-L prindă pe Isus. 
    
  a. săbii 
  b. sulițe 
  c. ciomege 
    
 3 Cu cine a intrat Isus în casa lui Simon și a lui Andrei, când a vindecat-o pe soacra lui Simon? 
    
  a. singur 
  b. Iacov 
  c. Ioan 
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