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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 „Pământul rodeşte singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic.” 
 2 După ce a înviat-o pe fiica lui Iair, Isus le-a poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucrul acesta; şi a zis să 

dea puțină apă de băut fetiţei. 
 3 Irod a zis fetei Irodiadei: „Orice-mi vei cere, îţi voi da, fie şi toată împărăţia mea.” 
 4 La prima înmulțire a pâinilor, oamenii au şezut jos pe iarba verde, în cete de câte 100 şi de câte 50. 
 5 Isus a zis: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, şi a treia zi după ce-L vor omorî, va 

învia.”  Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea şi se temeau să-L întrebe. 
   

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

    
 1 Isus a ajuns în ţinutul gadarenilor, și când a ieşit din corabie, L-a întâmpinat îndată: 
    
  a. un lepros 
  b. unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair 
  c. un om care ieşea din morminte, stăpânit de un duh necurat 
    
 2 Cine a zis lui Isus: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău; şi l-am oprit, pentru 

că nu venea după noi.”  ? 
    
  a. Petru  
  b. Ioan  
  c. Levi 
    
 3 „Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui 

Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi, ...” 
    
  a. și să mergi în gheenă 
  b. şi să fii aruncat în focul gheenei 
  c. şi să fii aruncat în gheenă 
    
 4 Cu câți oameni a bătut Ghedeon pe Madian? 
    
  a. 22.000 
  b. 10.000 
  c. 300 
    
 5 Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel şi n-a mai ridicat capul. Şi ţara a avut odihnă ... de ani, în 

timpul vieţii lui Ghedeon. 
    
  a. 7 
  b. 10 
  c. 40 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 „Şi-a ridicat ochii spre cer şi a rostit 

binecuvântarea.” 
A a doua înmulțire a pâinilor 

 2 „Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe 
oamenii aceştia, aici într-un loc pustiu?” 

B prima înmulțire a pâinilor 

 3 „Daţi-le voi să mănânce.” C a doua înmulțire a pâinilor 
 4 „Mi-e milă de norodul acesta; căci iată că 

de trei zile stau lângă Mine şi n-au ce 
mânca.” 

D prima înmulțire a pâinilor 
 

 5 „…după ce a mulţumit lui Dumnezeu, le-a 
frânt şi le-a dat ucenicilor Săi ca să le 
împartă; şi ei le-au împărţit norodului.” 

E a doua înmulțire a pâinilor 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Semănătorul a ieşit să semene. Pe când semăna, o parte din sămânţă a căzut: (Menționați cu exactitate doar locurile)  
   

 2 Evanghelistul Marcu spunea că pe Isus Îl ascultă: (Atenție la întrebare) 
   

 3 Isus a apucat-o de mână pe fiica lui Iair, şi i-a zis: „___, ___”, care tălmăcit înseamnă: „___, ___ ___ ___!” 
           

 4 Ce făcea Ghedeon când i s-a arătat Îngerul Domnului sub stejarul din Ofra? De reținut că în acea perioadă 
copiii lui Israel erau în mâinile lui Madian. 

   

 5 Ce nume a pus Ghedeon altarului pe care l-a zidit la Ofra, în locul unde i s-a arătat Îngerul Domnului? 
   

   

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

   
 1 Cine a venit de s-a aruncat la picioarele lui Isus, într-un anumit context? 
     
  a. Iair, unul din fruntașii sinagogii 
  b. femeia cu scurgere de sânge 
  c. femeia, a cărei fetiţă era stăpânită de un duh necurat 
    
 2 Ce știm despre grăuntele de muștar? 
    
  a. este cea mai mică dintre toate seminţele de pe pământ 
  b. după ce a fost semănat, creşte şi se face mai mare decât toate zarzavaturile 
  c. după ce a fost semănat, face ramuri mari 
    
 3 Pe drum, spre satele Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenici: 
    
  a. „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 
  b. „Cine ziceţi că sunt Eu?” 
  c. „Cine zic cărturarii că sunt Eu?” 

 
 
 
 


