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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Dacă vă va zice cineva atunci: "Iată, Hristosul este aici" sau: "Iată-L acolo", să mergeți după el. 
 2 Când L-au prins pe Isus, toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit, în afară de Petru. 
 3 Moise a zis: „Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: Ori cu ce te-aş putea ajuta este 

"Corban", adică dat lui Dumnezeu, face bine”. 
 4 La a doua înmulțire a pâinilor, s-au ridicat 7 coşniţe pline cu rămăşiţele de firimituri. 
 5 Isus a zis că oricine îşi va pierde viaţa din pricina Lui şi din pricina Evangheliei, o va găsi. 
   

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

    
 1 Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis să se ducă în cetate pentru că acolo vor întâlni un om ..., și să 

meargă după el. 
    
  a. păscând oile 
  b. ținând un măgăruș 
  c. ducând un ulcior cu apă 
    
 2 Referitor la zilele din urmă, Isus le-a zis ucenicilor că atunci se va vedea ... venind pe nori cu mare putere şi 

cu slavă. 
    
  a. Fiul lui Dumnezeu 
  b. Fiul omului 
  c. Fiul lui David 
    
 3 Unde era Isus când le-a vorbit ucenicilor despre începutul durerilor  și necazul cel mare ? 
    
  a. în Templul din Ierusalim 
  b. într-o corabie 
  c. pe Muntele Măslinilor 
    
 4 Unii ziceau că mirul turnat pe capul lui Isus s-ar fi putut vinde cu mai mult de ... de lei  şi să se dea săracilor. 
    
  a. 300 
  b. 500 
  c. 600 
    
 5 În Ghetsimani, Isus i-a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? ... n-ai fost în stare să veghezi?” 
    
  a. O clipă 
  b. Un ceas 
  c. Un pic 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 duhul A neputincios 
 2 trupul B plin de râvnă 
 3 Iuda C canaanitul 
 4 Simon D vânzătorul 
 5 un surd E vorbea cu anevoie 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 În ce cetate era Isus când stătea la masă, în casa lui Simon, leprosul?  
   

 2 Isus a zis: „[…] pe ___ îi aveţi totdeauna cu voi şi le puteţi face bine oricând voiţi, dar pe Mine nu Mă aveţi 
totdeauna.” 

   

 3 „Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei, până în ziua când îl voi bea nou în ...” 
   

 4 Când se întorc din piaţă, fariseii şi toţi iudeii nu mănâncă decât după ce s-au ___. 
   

 5 „Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde ___?” 
   

   

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

   
 1 Când a ieşit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Învăţătorule, uită-Te ce …!” 
     
  a. porți 
  b. pietre 
  c. zidiri 
    
 2 Cât despre ziua aceea  sau ceasul acela, Isus a zis că nu știe nimeni, nici: 
    
  a. îngerii din ceruri 
  b. Fiul 
  c. Tatăl 
    
 3 Ce vor face hristoşii şi prorocii mincinoşi ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi? 
    
  a. vindecări 
  b. semne 
  c. minuni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


