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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Isus a șezut la masă în casa lui Levi, fiul lui Alfeu. 
 2 În Evanghelia după Marcu sunt menționați 4 oameni cu numele Simon. 
 3 Betfaghe era lângă Capernaum. 
 4 Omul care fusese îndrăcit, a plecat și a început să vestească prin ținutul Ghenezaretului tot ce-i făcuse 

Isus. 
 5 Din cele 7 pâini și câțiva pești, au ridicat 7 coşniţe pline cu rămăşiţele de firimituri. 
   

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

    
 1 Unde a mâncat  Isus paștile împreună cu ucenicii Săi? 
    
  a. într-o odaie pentru oaspeți 
  b. în casa lui Simon 
  c. în Ghetsimani 
    
 2 Isus a zis că e vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului: 
    
  a. Ar fi mai bine pentru el să fie vândut rob într-o țară îndepărtată 
  b. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut 
  c. Ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră mare de moară şi să fie aruncat în mare 
    
 3 Cine L-a urmat de departe pe Isus până în curtea marelui preot? 
    
  a. Iuda 
  b. Petru 
  c. un tânăr 
    
 4 „Trimite ... Ta, ca să mă călăuzească şi să mă ducă la muntele Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale!” 
    
  a. îndurarea 
  b. lumina 
  c. lumina şi credincioşia 
    
 5 „Străbateţi Sionul şi ocoliţi-l, număraţi-i turnurile, priviţi-i întăritura şi cercetaţi-i ___, ca să povestiţi celor 

ce vor veni după ei.” 
    
  a. palatele 
  b. înălțimile 
  c. bogățiile 
    

 
    

 
 
 

PARTICIPANT                                   PUNCTAJ                                   CORECTOR                                   DATA Testul 19 
10-11, 18-25, 25+ 



 

© 2022 TesteTN. Toate drepturile rezervate.                                 testetn.com              

III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 un tânăr A şi-a aruncat haina 
 2 Ioan Botezătorul B învelitoare de pânză de in 
 3 Isus C haină de păr de cămilă 
 4 Bartimeu D şi-a rupt hainele 
 5 marele preot E haină de purpură 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Isus a zis că după marele necaz, ___ se va întuneca, ___ nu-şi va mai da lumina ei, ___ vor cădea din cer şi 

___ care sunt în ceruri vor fi clătinate. 
 

   

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

   

 3 „Atunci [Fiul omului] va trimite pe îngerii Săi şi va aduna pe cei aleşi din cele ___ ___, de la marginea ___ 
până la marginea ___.” 

   

 4 În Ghetsimani, ca să-L apere pe Isus, unul din cei ce stăteau lângă El a scos sabia, a lovit pe ___ ___ ___ şi 
i-a tăiat ___. 

   

 5 Cu ___ mă hrănesc zi şi noapte, când mi se zice fără încetare: „Unde este Dumnezeul tău?” 
   

   

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

   
 1 De către cine erau trimiși în Ghetsimani, oamenii cu săbii şi cu ciomege? 
     
  a. preoţii cei mai de seamă 
  b. cărturari 
  c. bătrâni 
    
 2 După ce toţi L-au osândit pe Isus să fie pedepsit cu moartea, unii au început: 
    
  a. să-L scuipe 
  b. să-I acopere capul 
  c. să-L bată cu pumnii 
    
 3 Ce a poruncit Isus slăbănogului? 
    
  a. „scoală-te” 
  b. „ridică-ţi patul” 
  c. „du-te acasă” 

 
 
 
 
 
 
 


