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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 După a doua înmulțire a pâinilor și peștilor, Isus a mers în părţile Dalmanutei. 
 2 Isus a mustrat pe Petru şi i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândeşti la lucrurile lui 

Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.” 
 3 Pe muntele înalt unde Isus S-a schimbat la față, hainele Lui s-au făcut strălucitoare şi foarte albe, de o 

albeaţă pe care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate da. 
 4 Pe copilul stăpânit de un duh mut, de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l 

omoare. 
 5 Iair a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!” 
   

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

    
 1 În ţinutul Tirului şi al Sidonului, Isus a vindecat: 
    
  a. un lepros 
  b. un om cu mâna uscată 
  c. o fetiţă stăpânită de un duh necurat 
    
 2 În ce context Isus a suspinat şi a zis: „Efata”  ? 
    
  a. când se ruga în Ghetsimani 
  b. la vindecarea unui surd 
  c. la învierea fiicei lui Iair 
    
 3 Când fariseii i-au cerut un semn din cer, Isus ... şi a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat 

vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.” 
    
  a. a suspinat adânc în duhul Său 
  b. s-a mâniat 
  c. și-a rotit privirile cu mânie peste ei  
    
 4 Câte pâini aveau ucenicii în corabie când Isus i-a mustrat pentru inima lor împietrită?  

Aluatul reprezintă corupția, dar Isus a rămas uimit să vadă că ucenicii încă se îngrijorau de pâine, amintindu-le că El tocmai a hrănit 
din câteva pâini mii de persoane. Deci, ei nu pricepeau că Isus se referea ca ei să se păzească de corupție și ipocrizie. 

    
  a. 1 pâine 
  b. 2 pâini 
  c. niciuna 
    
 5 În apropiere de Betsaida, Isus a vindecat un orb. Ce i-a pus Isus pe ochi? 
    
  a. noroi 
  b. scuipat 
  c. apă 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 cumpăna A înşelătoare 
 2 cântăreala B dreaptă 
 3 când le merge bine celor neprihăniţi C toată cetatea se bucură 
 4 când pier cei răi D toţi strigă de veselie 
 5 când nu este chibzuinţă E poporul cade 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Isus a zis ucenicilor să se păzească bine de aluatul:  
   

 2 Isus a zis: „___ va veni întâi; şi va ___ ___ ___ ___ ___; tot aşa după cum este scris despre Fiul omului că 
trebuie să pătimească mult şi să fie ___.” 

   

 3 Ucenicii au văzut pe un om scoţând draci în Numele lui Isus, şi l-au ___ pentru că nu mergea după ei. 
           

 4 „Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în ... numai cu un ochi, 
decât să ai doi ochi, şi să fii aruncat în focul gheenei, unde ... lor nu moare, şi focul nu se stinge.” 

   

 5 „Pentru că fiecare om va fi sărat cu ..., şi orice ... va fi sărată cu ...” 
              

   

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

   
 1 Isus a zis fariseilor și cărturarilor că aceștia au desființat: 
     
  a. porunca lui Dumnezeu 
  b. Cuvântul lui Dumnezeu 
  c. Legea lui Dumnezeu 
    
 2 „Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies ...”  
    
  a. lăcomiile 
  b. înşelăciunile 
  c. nebunia 
    
 3 Isus a zis tânărului bogat: Cunoşti poruncile: „Să nu ...” 
    
  a. înşeli 
  b. faci o mărturisire mincinoasă 
  c. preacurveşti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


