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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 „Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” 
 2 Isus a zis ucenicilor că după ce va învia, va merge înaintea lor în Iudeea. 
 3 Când a ajuns Isus la casa fruntaşului sinagogii, a văzut o zarvă, şi pe unii care plângeau şi se tânguiau 

mult. 
 4 Irodiada avea necaz pe Ioan şi voia să-l omoare. 
 5 Isus a zis că oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un 

păcat mare. 
   

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

    
 1 Isus a zis către 4 din ucenicii Săi: „Ce vă zic vouă, zic tuturor: ___!” 
    
  a. Credeți 
  b. Vegheaţi 
  c. Rugați-vă neîncetat 
    
 2 Cine a făcut un lucru frumos față de Isus? 
    
  a. femeia de obârşie siro-feniciană 
  b. Iair, unul din fruntașii sinagogii  
  c. femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat 
    
 3 De ce a zis Isus că văduva săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie? 
    
  a. pentru că ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea 
  b. pentru că ea a pus cei mai mulți bani 
  c. pentru că ea a aruncat din prisosul ei 
    
 4 Cine L-a vândut pe Isus preoților celor mai de seamă? 
    
  a. Iuda Iscarioteanul 
  b. Petru 
  c. Ioan 
    
 5 În Ghetsimani, Isus a zis ucenicilor Săi: „Sufletul Meu este cuprins de ___; rămâneţi aici şi vegheaţi!” 
    
  a. o mare durere 
  b. o întristare de moarte 
  c. deznădejde 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 loc îngrădit A botez 
 2 loc pustiu B schimbarea la față 
 3 loc stâncos C pilda semănătorului 
 4 pe un munte înalt D înmulțirea pâinilor 
 5 râul Iordan E Ghetsimani 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Cărturarii umblă după scaunele dintâi în ___ şi după locurile dintâi la ___;  

___ ___ le mănâncă şi fac rugăciuni lungi de ochii lumii. 
 

   

 2 „Când veţi vedea "urâciunea pustiirii" stând acolo unde nu se cade să fie - cine citeşte să înţeleagă - atunci 
cei ce vor fi în ___ să fugă la ___.” 

   

 3 Isus a zis saducheilor: „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici ___, nici ___ lui ___?” 
   

 4 „Cerul şi pământul vor trece, dar ___ Mele nu vor trece.” 
   

 5 Legat de cel care-L va vinde, Isus a zis ucenicilor că e unul din cei 12, și anume, cel ce ___ ___ cu El în ___.  
   

   

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

   
 1 Ce au făcut vierii cu primul rob trimis ca să ia de la ei din roadele viei? 
     
  a. l-au batjocorit 
  b. l-au bătut 
  c. l-au trimis înapoi cu mâinile goale 
    
 2 „Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi ...” 
    
  a. cutremure de pământ 
  b. foamete 
  c. tulburări 
    
 3 „Luaţi învăţătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara 

este aproape. Tot aşa, când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului ...” 
    
  a. vine curând 
  b. este aproape 
  c. este chiar la uşi 

 
 
 
 
 
 

 


