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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 „Nimeni nu poate să intre în casa unui om bogat şi să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai 

întâi pe omul acela bogat; numai atunci îi va jefui casa.” 
 2 „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa în pământ; fie că doarme 

noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânţa încolţeşte şi creşte fără să facă el ceva.” 
 3 Isus a zis duhului necurat: „Taci! Fără gură!” 
 4 Duhul necurat din ținutul gadarenilor Îl ruga stăruitor pe Isus să nu-i trimită afară din omul acela. 
 5 Când au văzut că Isus a înviat-o pe fiica lui Iair, oamenii au rămas încremeniți. 
   

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

    
 1 Isus a văzut câțiva viitori ucenici ai Săi că își dregeau mrejele într-o corabie. Câți oameni erau în acea 

corabie?  
    
  a. 2 
  b. 3 
  c. mai mult de 3 
    
 2 Isus îi învăța pe oameni ca unul care are ..., nu cum îi învăţau cărturarii. 
    
  a. stăpânire 
  b. putere 
  c. pricepere 
    
 3 La câți din cei 12 ucenici Isus le-a pus un alt nume? 
    
  a. 1  
  b. 2  
  c. 3  
    
 4 Cine şedea jos lângă drum şi cerea de milă? 
    
  a. o văduvă 
  b. Bartimeu 
  c. un lepros 
    
 5 ..., când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. 
    
  a. Dimineaţa 
  b. Seara 
  c. În timpul zilei 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Arba A fiul lui Beor 
 2 Caleb B fiul lui Zerah 
 3 Acan C tatăl lui Anac 
 4 Fineas D fiul lui Iefune 
 5 Balaam E fiul preotului Eleazar 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Continuați versetul: A venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui; şi din nor s-a auzit un glas care zicea: 

„Acesta este Fiul Meu preaiubit: ...!” 
 

   

 2 Tot ţinutul ___ şi toţi locuitorii ___ au început să iasă la Ioan Botezătorul; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau 
botezaţi de el în râul Iordan. 

   

 3 Completați spațiile libere: „Îndată ___ a ___ pe Isus în ___, unde a stat ___ de zile, fiind ispitit de Satana. 
Acolo stătea împreună cu ___ ___, şi-I ___ ___.” 

           

 4 Ce s-a întâmplat după asfințitul soarelui, la ușa casei lui Simon, după ce Isus a vindecat-o pe soacra acestuia?  
Răspuns: Au adus la Isus pe toţi ___ şi ___. Şi toată ___ era adunată la uşă. El a vindecat pe mulţi care pătimeau 
de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L ___. 

   

 5 O mare mulţime de oameni din Iudeea, din ___, din ___, de dincolo de Iordan şi dimprejurul ___ şi ___, 
când a auzit tot ce făcea Isus, a venit la El. (Atenție la nume, orice literă scoasă sau adăugată face ca răspunsul să fie greșit) 

   

   

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

   
 1 Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu, zicând: 
     
  a. „S-a împlinit vremea” 
  b. „Împărăţia lui Dumnezeu este aproape” 
  c. „Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” 
    
 2 Cum îl numeau duhurile necurate pe Isus, când i se adresau Lui? 
    
  a. Sfântul lui Dumnezeu 
  b. Fiul lui Dumnezeu 
  c. Fiul Dumnezeului celui Preaînalt 
    
 3 Care din următoarele porunci le-a amintit Isus în răspunsul Său dat tânărului bogat? 
    
  a. să nu ucizi 
  b. să nu înşeli 
  c. să nu furi 

 
 
 
 
 


