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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Duhurile necurate, când Îl vedeau pe Isus, cădeau la pământ înaintea Lui şi strigau: „Tu eşti Fiul lui 

Dumnezeu.” 
 2 Isus a zis: „Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.” 
 3 „Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniţă sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeşnic?” 
 4 Turma de porci în care au intrat duhurile necurate a căzut într-o prăpastie. 
 5 Fiica lui Iair pe care Isus a înviat-o din morți avea 12 ani. 
   

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

    
 1 De unde s-a auzit glasul care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi!”  ? 
    
  a. din ceruri 
  b. din nor 
  c. din văzduh 
    
 2 Lui Isus i s-a făcut milă de: 
    
  a. soacra lui Petru 
  b. orbul Bartimeu 
  c. un lepros 
    
 3 În ce cetate a fost vindecat slăbănogul purtat de 4 inși? 
    
  a. Capernaum 
  b. Betania 
  c. Ierusalim 
    
 4 Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de: 
    
  a. 85 de ani 
  b. 110 ani 
  c. 120 de ani 
    
 5 Copiii lui Israel au ajuns într-o mare strâmtorare. Astfel, Domnul a ridicat ..., ca să-i izbăvească din mâna 

celor ce-i prădau. 
    
  a. judecători 
  b. proroci 
  c. viteji 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Isus  A a propovăduit pocăința 
 2 ucenicii B a propovăduit botezul pocăinţei 
 3 Ioan Botezătorul  C a propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu 
 4 Simon din Cirena D se întorcea de la câmp 
 5 stăpânul viei E a plecat din țară 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 După ce a ieșit din sinagoga din Capernaum, Isus a întrat în casa lui ___ și a lui ___, împreună cu ___ și ___.  
   

 2 Numiți persoana căreia Isus i-a zis: „Vino după Mine!”. 
   

 3 Ucenicii lui ___ şi ___ obişnuiau să postească. 
           

 4 Nimeni nu pune vin nou în ___ ___. 
   

 5 ___ fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetatea Chiriat-Sefer, şi Caleb i-a dat de 
nevastă pe fiica sa ___. 

   

   

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

   
 1 Pe cine menționează evanghelistul Marcu că a flămânzit, într-un anumit context? 
     
  a. Isus 
  b. David 
  c. cei ce erau împreună cu David 
    
 2 După ce a vindecat pe omul cu mâna uscată, Isus a plecat la mare, și după El a mers o mare mulţime de 

oameni din: 
    
  a. Galileea 
  b. Iudeea 
  c. Ierusalim 
    
 3 Ce putere a dat Isus celor 12 pe care i-a rânduit? 
    
  a. să ierte păcatele 
  b. să vindece bolile 
  c. să scoată dracii 

 
 
 
 
 
 
 
 


