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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 Înțelepciunea zice: „am fost născută înainte de ...” 
    
  a. a fi pământul 
  b. întărirea munţilor 
  c. orice început 
    
 3 „Cine are o inimă înţeleaptă ...” 
    
  a. primeşte învăţăturile 
  b. umblă fără teamă 
  c. este un om chibzuit 
    
 4 Ce este argint ales? 
    
  a. gura celui neprihănit 
  b. știința 
  c. limba celui neprihănit 
    
 5 „Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, dar cel ce seamănă ... are o adevărată plată.” 
    
  a. neprihănirea 
  b. bunătatea 
  c. pacea 
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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 Tânărul ademenit de străină a mers după aceasta ca ___ care se duce la măcelărie, ca un ___ care aleargă 
spre cursă, ca ___ care dă buzna în laţ. 

   

 5 Înțelepciunea zice: „Eu umblu pe calea ___, pe mijlocul cărărilor ___” 
   

   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


