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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 „Adevărat vă spun că la venirea Fiului omului, va fi mai uşor pentru pământul Sodomei şi Gomorei 

decât pentru cetatea aceea.” 
 2 Împăratul Irod a zis: „Ioan Botezătorul a înviat din morţi, şi de aceea lucrează aceste minuni prin El.” 
 3 „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?” 
 4 Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui 

Iacov.” 
 5 „Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor 

şi-i vor omorî.” 
   

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

    
 1 Duhul necurat a zis că numele lui este „legiune” , „pentru că suntem ...” 
    
  a. puternici 
  b. mulţi 
  c. stăpâni 
    
 2 Pe drum, în timp ce Isus mergea spre casa lui Iair ca s-o vindece pe fiica acestuia, El a mai vindecat: 
    
  a. un lepros 
  b. un orb 
  c. o femeie 
    
 3 Cine a tăiat capul lui Ioan în temniţă? 
    
  a. Irodiada 
  b. Irod 
  c. ostaşul de pază 
    
 4 Isus a zis: „Aţi desfiinţat frumos ... lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.” 
    
  a. Cuvântul 
  b. Legea 
  c. porunca 
    
 5 „O mai mare osândă va veni peste ei”  a zis Isus despre: 
    
  a. locuitorii Sodomei și Gomorei 
  b. cărturari 
  c. bogații acestei lumi 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 ura A este o femeie gălăgioasă, proastă şi care nu ştie 

nimic 
 2 dragostea B acoperă toate greşelile 
 3 frica de Domnul C stârneşte certuri 
 4 nebunia D izbăveşte de la moarte 
 5 neprihănirea E este urârea răului 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Isus a văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Şi, într-a ___ ___ din noapte, 

a mers la ei, umblând pe mare, şi voia să ___ ___ ___ ___. 
 

   

 2 ___ şi câţiva ___, veniţi din ___, s-au adunat la Isus. Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile 
necurate, adică nespălate.  

   

 3 În vistieria Templului, toți aruncau din prisosul lor, dar văduva a aruncat din ___ ei, motiv pentru care Isus 
considera că ea a aruncat de fapt cei mai mulți  bani. 

           

 4 „Când veţi vedea urâciunea pustiirii  stând acolo unde nu se cade să fie - cine citeşte să înţeleagă - atunci 
cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi. Cine va fi pe ___ ___ să nu se coboare şi să nu intre în casă ca să-şi 
ia ceva din ea. Şi cine va fi la ___ să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia ___.” 

   

 5 „Căci se vor scula ___ mincinoşi şi ___ mincinoşi. Ei vor face ___ şi ___, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi 
pe cei aleşi.” 

              

   

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

   
 1 Îndrăcitul din ținutul gadarenilor, zi şi noapte stătea în morminte şi pe munţi: 
     
  a. ţipând 
  b. aruncând cu pietre 
  c. tăindu-se cu pietre 
    
 2 „Şi, dacă în vreun loc nu vă vor ..., să plecaţi de acolo şi să scuturaţi îndată praful de sub picioarele voastre, 

ca mărturie pentru ei.” 
    
  a. binecuvânta 
  b. primi 
  c. asculta 
    
 3 „Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum: spălarea ...” 
    
  a. paharelor și a ulcioarelor 
  b. căldărilor 
  c. paturilor 

 
 
 


