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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Piatra de la ușa mormântului lui Isus era foarte mare. 
 2 „Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” 
 3 Împăratul Irod s-a întristat foarte mult când fata Irodiadei i-a cerut capul lui Ioan Botezătorul. 
 4 La prima înmulțire a pâinilor, s-au ridicat 12 coşuri pline cu firimituri de pâine şi cu ce mai rămăsese din 

peşti. 
 5 La a doua înmulțire a pâinilor s-au ridicat 7 coşniţe pline cu rămăşiţele de firimituri. 
   

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

    
 1 „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia ...” 
    
  a. la orice făptură 
  b. tuturor oamenilor 
  c. în toate locurile 
    
 2 După ce Isus S-a înălțat la cer, ucenicii au plecat şi au propovăduit: 
    
  a. mântuirea 
  b. credința 
  c. pretutindeni 
    
 3 „Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin ... care-l însoţeau.” 
    
  a. puterile 
  b. minunile 
  c. semnele 
    
 4 Oamenii din Ierihon trimiși de împărat, au urmărit iscoadele pe drumul care duce la: 
    
  a. vadul Iordanului 
  b. Sitim 
  c. munte 
    
 5 Rahav a zis iscoadelor trimise de Iosua că a auzit ce au făcut copiii lui Israel celor doi împăraţi ai amoriţilor 

dincolo de Iordan, lui ..., pe care i-au nimicit cu desăvârşire. 
    
  a. Sihon și Og 
  b. Acan și Carmi 
  c. Adoni-Ţedec și Hoham 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 „Corban” A „Tată” 
 2 „Efata” B „Dat lui Dumnezeu” 
 3 „Ava” C „Fetiţo, scoală-te îţi zic!” 
 4 Boanerghes D „Deschide-te!” 
 5 „Talita, cumi” E „Fiii tunetului” 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi:  
   

 2 „Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut ...” 
   

 3 Numiți cele 2 persoane, în dreptul cărora apare scris în cartea Iosua, expresia „robul Domnului”. 
           

 4 „Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei ..., căutând să faci tot ce este scris în 
ea; căci atunci vei ... în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu ...” (Completați cele 3 locuri cu spații punctate) 

   

 5 Rahav a suit cele 2 iscoade pe acoperiş şi i-a ascuns sub nişte ___ ___ ___. 
   

   

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

   
 1 Femeile au ieşit afară din mormânt şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de: 
     
  a. tristețe 
  b. cutremur 
  c. spaimă 
    
 2 După ce a înviat, Isus S-a arătat și celor 11 ucenici ai Săi, și i-a mustrat pentru ... inimii lor. 
    
  a. necredinţa 
  b. gândul 
  c. împietrirea 
    
 3 „Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea ..., şi faceţi multe 

alte lucruri de acestea.” 
    
  a. ulcioarelor 
  b. paharelor 
  c. corturilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


