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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 Mâhnit de împietrirea inimii lor, Isus a zis omului cu mâna uscată: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi 

mâna i s-a făcut sănătoasă. 
 4 Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El. A rânduit dintre ei 12, ca să-i 

aibă cu Sine şi să-i trimită să propovăduiască. 
 5 Oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic. 
   

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 „Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, 

pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi ...” 
    
  a. credincioșii 
  b. frații 
  c. sfinţii 
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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 „Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin ___, care să dea la iveală tot ___ ce se face între 
noi în ___.” 

   

 5 „De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-
ţi fac o rugăminte în numele ___, eu, aşa cum sunt, ___ Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.” 

   

   

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 „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa în pământ; fie că ..., sămânţa 

încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum.” 
    
  a. doarme noaptea 
  b. stă treaz ziua 
  c. merge în călătorie 

 
 
 
 
 


