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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Şi îndată, când ieşea Isus din apă, Ioan a văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-Se peste El ca un 

porumbel. 
 2 Când fata Irodiadei a cerut lui Irod capul lui Ioan Botezătorul, împăratul s-a întristat foarte mult; dar, 

din pricina jurămintelor sale şi din pricina Irodiadei, n-a vrut să zică nu. 
 3 Isus a zis apostolilor să vină într-un loc pustiu, şi să se odihnească puţin, căci erau mulţi care veneau şi 

se duceau, şi ei n-aveau vreme nici să se odihnească. 
 4 La prima înmulțire a pâinilor, cei ce mâncaseră pâinile erau 5000 de bărbaţi. 
 5 Când ucenicii L-au văzut pe Isus umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă, şi au ţipat. 
   

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

    
 1 „El porunceşte ca un stăpân chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!”,  spuneau oamenii din: 
    
  a. Capernaum 
  b. Ierusalim 
  c. ținutul gadarenilor 
    
 2 După ce a vindecat pe lepros, Isus i-a zis să se ducă, să se arate preotului şi să aducă pentru curăţarea sa ce 

a poruncit ..., ca mărturie pentru ei. 
    
  a. Moise 
  b. Dumnezeu 
  c. preotul 
    
 3 Isus a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, şi au lăsat-o frigurile. Este vorba despre: 
    
  a. soacra lui Petru 
  b. fiica lui Iair 
  c. Maria Magdalena 
    
 4 Cui a zis Isus: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”  ? 
    
  a. slăbănogului 
  b. Baraba 
  c. Iuda 
    
 5 Uneori, ca să înțeleagă norodul mesajul Împărăției lui Dumnezeu, Isus asemăna Împărăția cu: 
    
  a. un grăunte de muştar 
  b. o lumină pusă în sfeșnic 
  c. un munte tare 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 tânărul bogat A „Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.” 
 2 Levi, vameșul B Îndată Isus i-a chemat, și ei au mers după El. 
 3 Simon și Andrei C „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.” 
 4 fiii lui Zebedei D „Vino dupa Mine!” 
 5 orbul Bartimeu E „[…] ia-ţi crucea şi urmează-Mă.” 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 „Pe când semăna, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: au venit ___ şi au mâncat-o.”  
   

 2 Când propovăduia Evanghelia, Isus s-a lovit deseori de împietrirea oamenilor. Pentru a-i testa să vadă cine e cu 
adevărat interesat de El, a ales să le vorbească în pilde. Astfel, unii din cei ce au auzit pilda semănătorului, n-au rămas 
indiferenți, ci L-au întrebat de semnificația acesteia. Isus a zis: „Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt 
aceia în care este semănat Cuvântul; dar după ce l-au auzit, ...”  (Completați răspunsul lui Isus din versetul 15) 

   

 3 „Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele ___, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru, 
către ___ ___ şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către ___ din casa ta.” 

           

 4 „De aceea, măcar că am toată ___ în ___ să-ţi poruncesc ce trebuie să faci […]” 
   

 5 Cine erau cei ce au întrebat pe ucenicii lui Isus: „De ce mănâncă El şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii?” 
             ... și ... 

   

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

   
 1 Pe cine menționează evanghelistul Marcu că a îngenuncheat/s-a aruncat în genunchi înaintea lui Isus,  

într-un anumit context? 
     
  a. orbul Bartimeu 
  b. tânărul bogat 
  c. un lepros 
    
 2 Pe cine menționează evanghelistul Marcu că s-a aruncat la picioarele lui Isus, într-un anumit context? 
    
  a. femeia de obârşie siro-feniciană 
  b. femeia cu scurgere de sânge 
  c. Iair, unul din fruntașii sinagogii 
    
 3 Cu privire la Onisim, Pavel a zis lui Filimon: „Şi, dacă ..., pune aceasta în socoteala mea.” 
    
  a. are nevoie de un loc de găzduire 
  b. ţi-a adus vreo vătămare 
  c. îţi este dator cu ceva 

 
 
 
 
 
 


