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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Cu privire la Isus, Pilat a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 
 2 Isus a zis mării: „Taci! Fără gură!” 
 3 Pe omul din ținutul gadarenilor, stăpânit de un duh necurat, nimeni nu-l putea domoli. 
 4 După ce turma de porci s-a repezit în mare, porcarii au fugit şi au dat de ştire în cetate şi prin satele 

vecine, cu privire la ceea ce s-a întâmplat. 
 5 După ce Isus l-a vindecat pe îndrăcitul din ținutul gadarenilor, acesta a plecat şi a început să vestească 

prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. 
   

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

    
 1 Ce au cumpărat femeile ca să ungă trupul lui Isus? 
    
  a. untdelemn 
  b. miresme 
  c. mir de nard curat 
    
 2 Când Pilat a întrebat norodul cu privire la Isus, zicând: „Dar ce rău a făcut?”, norodul a răspuns: 
    
  a. „Răstigneşte-L!” 
  b. „Să fie pedepsit cu moartea!” 
  c. „A zis că va strica Templul.” 
    
 3 ... sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie; dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la o 

vreme; şi cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el. 
    
  a. Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută între spini 
  b. Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum 
  c. Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută în locurile stâncoase 
    
 4 A auzit vorbindu-se despre Isus: 
    
  a. femeia cu scurgere de sânge 
  b. împăratul Irod 
  c. ambele variante sunt corecte 
    
 5 „Şi ce foloseşte unui om să câştige ..., dacă îşi pierde sufletul?” 
    
  a. toate bogățiile 
  b. toate comorile 
  c. toată lumea 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Iosif din Arimateea A închis în temniță din pricina unui omor 
 2 Iair B unul din fruntaşii sinagogii 
 3 Simon din Cirena C un sfetnic cu vază al soborului 
 4 Baraba D un proroc 
 5 Ioan Botezătorul E un trecător care se întorcea de la câmp 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Care sunt semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede? Enumerați toate cele 5 semne, în detaliu.  
   

 2 Trecătorii îşi băteau joc de Isus, dădeau din cap şi ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei 
zile, mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi ...!”  (Continuați afirmația) 

   

 3 „Toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt ___.” 
           

 4 „Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale: Tu umpli de veselie ___ şi ___ 
îndepărtat.” 

   

 5 „Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat ___ şi nu mi-a îndepărtat ___ Lui!” 
   

   

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

   
 1 După ce Isus a înviat, Maria Magdalena s-a dus şi a dat de ştire celor ce fuseseră împreună cu El, spunându-le: 
     
  a. că Isus este viu 
  b. că Isus a fost văzut de ea 
  c. că a văzut un tinerel la intrarea în mormânt 
    
 2 În ziua dintâi a săptămânii, femeile s-au dus la mormânt: 
    
  a. dis-de-dimineaţă 
  b. pe când răsărea soarele 
  c. după apusul soarelui 
    
 3 Ce a zis slujnica marelui-preot, cu privire la Petru? 
    
  a. „Şi tu erai cu Isus din Nazaret!” 
  b. „Acesta este unul dintre oamenii aceia.” 
  c. „Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia; căci eşti galileean, şi graiul tău seamănă cu al lor.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


