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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Petru a zis lui Isus: „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” 
 2 Dimineaţa, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. 
 3 Petru a zis lui Isus: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” 
 4 „Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a zidit un turn; apoi a arendat-

o unor vieri şi a plecat din ţară.” 
 5 „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru 

mulţi!” 
   

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

    
 1 Cum i-a găsit Isus pe ucenici după ce S-a rugat în Ghetsimani? 
    
  a. rugându-se 
  b. veghind 
  c. dormind 
    
 2 Unde L-au dus oamenii pe Isus, imediat după ce au pus mâna pe El şi L-au prins în Ghetsimani? 
    
  a. la marele preot 
  b. la Pilat 
  c. la Irod 
    
 3 În Ghetsimani, Isus a zis ucenicilor că Fiul omului este dat în mâinile: 
    
  a. Neamurilor 
  b. păcătoşilor 
  c. oamenilor 
    
 4 „Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de ...” 
    
  a. robi 
  b. viteji 
  c. sfetnici 
    
 5 „Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce ...” 
    
  a. vindecare 
  b. alinare 
  c. mângâiere 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 „Lăsaţi-o în pace; de ce-i faceţi supărare?” A îndrăcitul din ținutul gadarenilor 
 2 „Femeia, înfricoşată şi tremurând ...” B Iair, unul din fruntaşii sinagogii 
 3 Mulţi îl certau să tacă; dar el şi mai tare 

striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 
C femeia cu scurgere de sânge timp de 12 ani 

 4 „Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce 
ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă de 
tine.” 

D femeia cu vasul de alabastru 

 5 I-a făcut lui Isus o rugăminte stăruitoare E orbul Bartimeu 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Cum se numesc cele 2 sărbători, și după câte zile urmau să aibă loc acestea, de la cuvintele spuse de Isus 

ucenicilor cu privire la dărâmarea Ierusalimului și venirea Fiului omului? 
 

   

 2 A venit la Isus un om și L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să fac ca să ___ ___ ___?” 
   

 3 Ce i-a răspuns Isus tatălui copilului stăpânit de un duh mut și surd, când acesta a zis lui Isus: „Dacă poți...” ? 
          Tu zici: "Dacă poţi!"… 

 4 „Rodul celui neprihănit este un ___ de ___, şi cel înţelept câştigă suflete.” 
   

 5 „O femeie cinstită este ___ bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui.” 
   

   

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

   
 1 În Ghetsimani, Isus a început să Se … foarte tare. 
     
  a. înveselească 
  b. înspăimânte 
  c. mâhnească 
    
 2 Căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna: 
    
  a. tot soborul 
  b. aprozii 
  c. preoţii cei mai de seamă 
    
 3 Isus le-a răspuns fiilor lui Zebedei: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteți voi ...” 
    
  a. „să ziceți muntelui acestuia: Ridică-te şi aruncă-te în mare”? 
  b. „să beţi paharul pe care am să-l beau Eu”? 
  c. „să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” 

 
 
 
 
 
 
 


