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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 „Ori de câte ori se însera, Isus ieşea afară din Templu.” 
 2 Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea pe Isus în mâinile preoților celor mai de seamă. 
 3 Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” 
 4 „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” 
 5 „Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul Lui.” 
   

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

    
 1 „Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni?”  i-a întrebat Isus pe preoţii cei mai de seamă, pe cărturari 

şi pe bătrâni, iar ei au răspuns: 
    
  a. „Din cer” 
  b. „De la oameni” 
  c. „Nu știm” 
    
 2 Cui i-a zis Isus: „Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.”  ? 
    
  a. Petru 
  b. Pilat 
  c. unui cărturar 
    
 3 Isus folosea deseori cuvântul „Ava”, adică: 
    
  a. Viață 
  b. Tată 
  c. Ascultă 
    
 4 Suferise mult de la mulţi doctori, cheltuise tot ce avea, şi nu simţise nicio uşurare: 
    
  a. femeia cu scurgere de sânge 
  b. soacra lui Petru 
  c. văduva din Templu 
    
 5 „Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă ...” 
    
  a. răutate 
  b. războiul 
  c. amărăciunea 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 „Domnul are trebuinţă de el” A munte 
 2 „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din 

tine!” 
B smochin 

 3 „Ridică-te şi aruncă-te în mare” C măgăruș 
 4 doi bănuţi D Templu 
 5 „Învăţătorule, uită-Te ce pietre şi ce zidiri!” E gologan 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 „Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri şi care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri?” 

Numiți persoanele care au pus lui Isus întrebarea de mai sus: 
 

   

 2 Isus a zis: „Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor 
fi cutremure de pământ, ___ şi ___.” 

   

 3 Enumerați cele 4 perioade dintr-o zi când ar putea veni stăpânul casei, veghind astfel mereu. 
   

 4 „În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin ___” 
   

 5 Psalmistul zicea că Dumnezeu este tatăl ___ și apărătorul ___. 
   

   

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

   
 1 În casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard: 
     
  a. curat 
  b. ales 
  c. foarte scump 
    
 2 Cum l-au găsit oamenii pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea de draci? L-au văzut șezând jos: 
    
  a. îmbrăcat 
  b. întreg la minte 
  c. dormind 
    
 3 „În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului şi zideşte zidurile Ierusalimului! Atunci vei primi ...” 
    
  a. jertfe neprihănite 
  b. arderi de tot 
  c. jertfe întregi 

 
 
 
 
 
 
 


