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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 Cum au ieșit din Ierihon cele 2 iscoade dacă porțile cetății s-au închis? 
    
  a. cu o funie pe fereastră 
  b. au spart zidul cetății 
  c. și-au acoperit fețele  
    
 3 Iordanul se varsă peste toate malurile lui în tot timpul: 
    
  a. anului 
  b. verii 
  c. secerişului 
    
 4 Marea Sărată sau marea: 
    
  a. câmpiei 
  b. de apus 
  c. roșie 
    
 5 Poporul a ieşit din Iordan şi a tăbărât la ..., la marginea de răsărit a Ierihonului. 
    
  a. Ghilgal 
  b. Sitim 
  c. Betel 
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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 Domnul a zis lui Iosua: „___ şi ___, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat 
părinţilor lor că le-o voi da.”  Aceste două cuvinte de încurajare au fost deseori spuse lui Iosua de Domnul, chiar și de popor. 

   

 5 Iosua a zis ___, ___ şi jumătăţii din seminţia lui ___ ca toți bărbații voinici să treacă înarmați înaintea 
fraților lor ca să îi ajute la cucerirea țării Canaanului. 

   

   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


