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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 La a doua înmulțire a pâinilor, Isus a poruncit norodului să şadă pe iarba verde; a luat cele 7 pâini; şi, 

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. 

 2 Pe când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul 
omului dintre cei morţi. 

 3 Ucenicii se certaseră între ei pe drum, ca să ştie cine este cel mai mare. 
 4 „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!” 
 5 „Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă, în Numele Meu, pentru că sunteţi ucenici ai lui Hristos, 

adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.” 
   

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

    
 1 Unde se afla Isus când fariseii au venit şi au început o ceartă de vorbe cu El, cerându-i un semn din cer? 
    
  a. în Ierusalim 
  b. în satele Cezareii lui Filip 
  c. în părţile Dalmanutei 
    
 2 Cine a început să-L mustre pe Isus? 
    
  a. marele preot 
  b. Pilat 
  c. Petru 
    
 3 De cât timp era stăpânit de un duh mut copilul vindecat de Isus? 
    
  a. din naștere 
  b. din copilărie 
  c. de 12 ani 
    
 4 Ce a dărâmat cortul din tabăra lui Madian, conform visului istorisit de un om din această tabără? 
    
  a. o piatră 
  b. o turtă de orz 
  c. o sabie 
    
 5 Ghedeon a dărâmat turnul din: 
    
  a. Sucot 
  b. Penuel 
  c. tabăra lui Madian 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Tabăra lui Madian A spre dealul More, în vale 
 2 Ghedeon, şi tot poporul care era cu el B la izvorul Harod 
 3 au urmărit pe Madian C oamenii din Sucot 
 4 au pus stăpânire pe trecerea apelor până la 

Bet-Bara şi Iordan 
D bărbaţii lui Efraim 

 5 au fost pedepsiți cu spini din pustiu şi cu 
mărăcini 

E bărbaţii lui Israel: cei din Neftali, din Aşer şi din tot 
Manase 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Ghedeon a împărţit în 3 cete pe cei 300 de oameni şi le-a dat tuturor ___ şi ___ goale, cu nişte ___ în ___.  
   

 2 Ghedeon a făcut din verigile de aur un ___ şi l-a pus în cetatea lui, la ___, unde a ajuns o pricină de curvie 
pentru tot Israelul; şi a fost o cursă pentru Ghedeon şi pentru casa lui. 

   

 3 În timpul vieţii lui Ghedeon, țara a avut odihnă ___ de ani. 
           

 4 Cine a scăpat de la măcelul lui Abimelec asupra celor 70 de fii ai lui Ierubaal (Ghedeon)?  
   

 5 ___ a făcut o promisiune Domnului, spunând că atunci când se va întoarce acasă de la biruința asupra 
amoniților, oricine îi va ieși în cale va fi închinat Domnului (adică va trebui să slujească tot restul vieții în 
cortul întâlnirii de la Șilo, renunțând la feciorie). Cine a făcut promisiunea și cine i-a ieșit înainte?  

   

   

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

   
 1 Ce a binecuvântat Isus? 
     
  a. smochinul  
  b. peștișorii 
  c. copilașii 
    
 2 Când Isus intra în Ierusalim, cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după El strigau: 
    
  a. „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!” 
  b. „Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David!” 
  c. „Osana în cerurile preaînalte!” 
    
 3 Isus a început să-i înveţe pe ucenici că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de: 
    
  a. bătrâni 
  b. preoţii cei mai de seamă 
  c. cărturari 

 
 
 
 
 
 


