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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Ghedeon a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână şi a atins carnea şi azimele. Atunci, s-a ridicat 

din stâncă un foc care a mistuit carnea şi azimele. 
 2 Ghedeon a dărâmat noaptea altarul lui Baal. 
 3 Ghedeon a zis: „Dacă Baal este un dumnezeu, să-şi apere el pricina […]” 
 4 Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. 
 5 Oreb şi Zeeb au fost 2 căpetenii ale lui Madian. 
   

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

    
 1 Când Isus învăța pe norod, mulți care Îl auzeau găseau o pricină de poticnire în El, și anume: 
    
  a. cărturarii și fariseii 
  b. norodul din sinagoga din patria Lui 
  c. rudele Lui 
    
 2 Isus a zis: „În toate zilele am fost la voi şi învăţam pe oameni în ..., şi nu M-aţi prins. Dar toate aceste lucruri 

s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile.” 
    
  a. sinagogă 
  b. Templu 
  c. piață 
    
 3 În ce loc a ajuns Isus când oamenii au alergat prin toate împrejurimile şi au început să aducă la El pe 

bolnavi în paturi? 
    
  a. Ghenezaret 
  b. Decapole 
  c. în patria Lui 
    
 4 Cum se numește pârâul unde a avut lupta copiilor lui Israel împotriva oștirii lui Sisera, pe care a nimicit-o? 
    
  a. Harod 
  b. Chison 
  c. Iordan 
    
 5 „Binecuvântată să fie între femei ...” 
    
  a. Debora 
  b. Acsa 
  c. Iael 
   

 
 
 
 
 

    

PARTICIPANT                                   PUNCTAJ                                   CORECTOR                                   DATA Testul 26 
10-11, 18-25, 25+ 



 

© 2022 TesteTN. Toate drepturile rezervate.                                 testetn.com              

III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Isus Și-a ridicat ochii spre cer şi a rostit 

binecuvântarea 
A Ghetsimani 

 2 Isus Şi-a ridicat ochii spre cer, a suspinat şi a 
zis: „Efata” 

B Cina cea de taină 

 3 Isus a luat cele ... pâini; şi, după ce a 
mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt şi le-a dat 
ucenicilor Săi ca să le împartă norodului 

C vindecarea unui surd care vorbea cu anevoie 

 4 Isus a luat o pâine; şi, după ce a 
binecuvântat, a frânt-o şi le-a dat […] 

D a doua înmulțire a pâinilor și peștilor 

 5 Isus a zis: „A venit ceasul! Iată că Fiul omului 
este dat în mâinile păcătoşilor” 

E prima înmulțire a pâinilor și peștilor 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Unii s-au sculat şi au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui Isus şi au zis: „Noi L-am auzit zicând: Eu 

voi strica Templul acesta, făcut de mâini omeneşti, şi în ___ zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de 
mâini omeneşti.” 

 

   

 2 Marele preot L-a întrebat pe Isus şi I-a zis: „Eşti Tu, ___, ___ ___ ___?” 
   

 3 Câți oameni s-au întors acasă înainte de a se lupta împotriva lui Madian, renunțând la luptă din cauza că le 
era frică? (Specificați numărul) 

           

 4 Înainte să bată pe Madian, Ghedeon s-a strecurat în tabăra dușmanului pentru a afla ce gândesc ei despre 
el. Ghedeon a auzit pe un om istorisind tovarășului său un vis. Scrieți în scurte cuvinte ce a visat acel om. 

   

 5 Cetele lui Ghedeon au înconjurat tabăra Madianiților, au sunat din trâmbițe și au strigat: „Sabia ...!” 
   

   

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

   
 1 Care din următoarele afirmații sunt adevărate cu privire la Irod și Ioan Botezătorul? 
     
  a. Irod se temea de Ioan  
  b. Irod îl știa pe Ioan om neprihănit și sfânt 
  c. Irod îl ocrotea pe Ioan 
    
 2 La prăznuirea zilei sale de naștere, Irod a dat un ospăţ: 
    
  a. boierilor săi 
  b. mai marilor oştii 
  c. fruntaşilor Galileii 
    
 3 Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau: 
    
  a. în văgăunile munţilor 
  b. în peşteri 
  c. pe stânci întărite 

 


