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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Toţi cei ce aveau boli se înghesuiau spre Isus ca să se atingă de El. 
 2 Dacă Satana se răscoală împotriva lui însuşi este dezbinat şi nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. 
 3 Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El; şi, întorcându-Se spre mulţime, a zis: „Cine s-a atins de 

hainele Mele?” 
 4 Ucenicii lui Isus scoteau mulţi draci şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau. 
 5 O altă parte din sămânță a căzut în pământ bun: a dat rod, care se înălţa şi creştea; şi a adus: una 

treizeci, alta cincizeci, şi alta o sută." 
   

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

    
 1 A avut Isus frați și surori? 
    
  a. Da 
  b. Nu 
  c. Nu se specifică 
    
 2 Isus a chemat la Sine pe cei 12 şi a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor 

necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât: 
    
  a. niște pâine 
  b. un toiag 
  c. o traistă 
    
 3 La prima înmulțire a pâinilor, erau așa de mulți oameni adunați încât nici măcar ... lei (dinari) nu le-ar fi 

ajuns ca să hrănească mulțimea, motiv pentru care Isus a făcut atunci o minune, înmulțind pâinile și peștii. 
    
  a. 100  
  b. 200  
  c. 300  
    
 4 La câte zile după încheierea legământului de pace, copiii lui Israel au aflat că locuitorii din Gabaon erau de 

fapt vecini cu ei şi că locuiau în mijlocul lor? 
    
  a. 1 
  b. 3 
  c. 8 
    
 5 Câți inși (oameni) au fost uciși în cetatea Ai, în lupta împotriva copiilor lui Israel? 
    
  a. 5000 
  b. 10000 
  c. 12000 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Rudele lui Isus au zis: A „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu” 
 2 Cărturarii au zis:  B „Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi nu-Ţi pasă de 

nimeni; căci nu cauţi la faţa oamenilor […]” 
 3 Duhurile necurate strigau: C „Învăţătorule, iată ce ne-a scris Moise: […]” 
 4 Unii din farisei şi din irodieni au zis: D „Şi-a ieşit din minţi” 
 5 Saducheii au zis: E „Este stăpânit de Beelzebul” 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Lui Iacov și Ioan, Isus le-a pus numele: (Atenție la întrebările cu nume, orice literă în minus sau în plus face ca răspunsul să fie greșit)  
   

 2 Oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de un păcat veşnic. 
Aceasta pentru că ei ziceau despre Isus: „___ ___ ___ ___.” 

   

 3 Unde stătea zi și noapte omul din ținutul gadarenilor, stăpânit de un duh necurat? (Atenție la răspuns) 
           

 4 Care erau cele 3 contexte în care oamenii își băteau joc de Isus? (Menționați în scurte cuvinte cele 3 ocazii/situații) 
   

 5 Iosua a zis: „Opreşte-te, soare, asupra ___, şi tu, lună, asupra văii ___!” 
   

   

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

   
 1 Care din cei de mai jos era printre cei 12 ucenici pe care Isus i-a rânduit? 
     
  a. Tadeu 
  b. Bartolomeu 
  c. Matei 
    
 2 Isaia a prorocit astfel:  
    
  a. „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.” 
  b. „Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.” 
  c. „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.” 
    
 3 Ce a certat Isus, într-un anumit context? 
    
  a. pe ucenici 
  b. un duh necurat 
  c. vântul 

 
 
 
 
 
 
 
 


