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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 „Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri.” 
 2 Isus a întrebat pe unul din cărturari: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” 
 3 „Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” 
 4 „Şi cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia traista.” 
 5 „Să aveţi sare în voi înşivă şi să trăiţi în pace unii cu alţii.” 
   

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

    
 1 Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor: 
    
  a. morţi 
  b. păcătoși 
  c. răi 
    
 2 La ospățul dat de împărat întregului popor, se găseau și paturi de aur şi de argint ce stăteau pe o podea de 

porfir, de marmură, de sidef şi de pietre: 
    
  a. scumpe 
  b. negre 
  c. cioplite 
    
 3 Împărăteasa Vasti a dat şi ea un ospăţ ..., în casa împărătească a împăratului Ahaşveroş. 
    
  a. întregului popor 
  b. femeilor 
  c. slujitorilor ei 
    
 4 În a câta zi a ospățului, împăratul Ahașveroș a poruncit famenilor săi să aducă în faţa lui pe împărăteasa 

Vasti? 
    
  a. prima zi 
  b. a treia zi 
  c. a șaptea zi 
    
 5 Care din cei de mai jos era unul din cei 7 domnitori ai Persiei și Mediei, care vedeau faţa împăratului şi care 

aveau locul întâi în împărăţie? 
    
  a. Carcas 
  b. Harbona 
  c. Memucan 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 primul rob trimis la vieri A l-au rănit la cap şi l-au batjocorit 
 2 al doilea rob trimis la vieri B l-au omorât şi i-au aruncat trupul afară din vie 
 3 al treilea rob trimis la vieri C l-au bătut şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale 
 4 după aceea, alți robi trimiși la vieri D pe unii i-au bătut, iar pe alţii i-au omorât 
 5 singurul fiu preaiubit trimis la vieri E l-au omorât 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 I-au adus un ban, şi Isus i-a întrebat: „___ acesta şi ___ scrise pe el, ale cui sunt?” „Ale ___”, I-au răspuns ei.  
   

 2 Unul din cărturari a zis: „[…] a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate ... şi decât toate ...” 
   

 3 Pe cine menționează evanghelistul Marcu că era insuflat de Duhul Sfânt? 
           

 4 Împăratul Ahașveroș a arătat invitaților săi bogăţia ___ a ___ lui şi ___ minunată a ___ lui, în multe zile, 
timp de ___ de zile. 

   

 5 Unde a dat împăratul Ahașveroș un ospăţ întregului popor care se afla în capitala Susa, care a ţinut 7 zile? 
            în ___ ___ ___ ___. 

   

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

   
 1 Pe cine a întrebat Isus dacă botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? 
     
  a. preoţii cei mai de seamă 
  b. cărturarii 
  c. bătrânii  
    
 2 Unii din farisei şi din irodieni, ca să-L prindă cu vorba pe Isus, au venit şi I-au zis: „Învăţătorule, ştim că ...” 
    
  a. spui adevărul 
  b. nu cauţi la faţa oamenilor 
  c. înveţi pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu în adevăr 
    
 3 Isus a zis: „[…] din pricina Mea veţi fi duşi înaintea ..., pentru ca să le slujiţi de mărturie.” 
    
  a. dregătorilor 
  b. preoților  
  c. împăraţilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


