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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Isus a zis fariseilor și cărturarilor: „[…] aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră.” 
 2 În Capernaum, Isus a intrat într-o casă, dorind să nu ştie nimeni că este acolo; dar n-a putut să rămână 

ascuns. 
 3 „A doua zi, după ce au ieşit din Ierusalim, Isus a flămânzit.” 
 4 David a fost fiul lui Isai. 
 5 „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni!” 
   

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

    
 1 Isus a luat cuvântul şi a zis lui ___: „Ce vrei să-ţi fac?” 
    
  a. Zebedei 
  b. Petru 
  c. Bartimeu 
    
 2 Pe când Isus se apropia de Ierusalim, mulți oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri 

pe care le tăiaseră: 
    
  a. din copaci 
  b. de pe câmp 
  c. de la marginea drumului 
    
 3 Unde erau Isus și ucenicii când El a zis: „Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: "Ridică-

te şi aruncă-te în mare", şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul 
cerut.”  ? 

    
  a. în drum spre Ierusalim 
  b. în drum spre Betania 
  c. în drum spre Ierihon  
    
 4 După ce Samson a fost prins și legat, poporul filistean l-a văzut și a zis: „Dumnezeul nostru a dat în mâinile 

noastre pe vrăjmaşul nostru, pe acela care ne pustia ţara şi ne înmulţea ...” 
    
  a. vrăjmașii 
  b. necazurile 
  c. morţii 
    
 5 Cine erau cei care au venit și au ridicat trupul lui Samson, după ce acesta a murit? 
    
  a. fiii lui și toată casa tatălui său 
  b. prietenii lui și toată casa tatălui său 
  c. fraţii lui şi toată casa tatălui său 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 vindecarea unui surd care vorbea cu 

anevoie (surdomut) 
A Betsaida 

 2 vindecarea unui orb B ţinutul gadarenilor 
 3 vindecarea unui slăbănog C Ierihon 
 4 vindecarea lui Bartimeu D ţinutul Decapole 
 5 vindecarea unui om stăpânit de un duh 

necurat 
E Capernaum 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Isus a plecat cu ucenicii Săi în ___ ___ lui ___. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: „Cine zic oamenii că 

sunt Eu?”  Ei I-au răspuns: „...; alţii: ...; alţii: ...”  (Completați cele 6 spații libere reprezentate de linii și puncte) 
 

   

 2 „Dacă ___ ta/tău te face să cazi în păcat […]” 
   

 3 „Ştiţi că cei priviţi drept ___ ai ___, domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între 
voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie ___ vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi 
între voi să fie ___ tuturor.” 

           

 4 Ce a pus Samson pe umeri şi le-a dus pe vârful muntelui din faţa Hebronului? 
   

 5 De câte ori a rostit Dalila afirmația: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!”  ? 
              

   

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

   
 1 Fiul omului va fi dat în mâinile: 
     
  a. preoților celor mai de seamă și cărturarilor 
  b. Neamurilor 
  c. oamenilor 
    
 2 Ce a făcut Isus cu acei copilași care au venit la El? 
    
  a. i-a luat în braţe 
  b. i-a binecuvântat 
  c. Și-a pus mâinile peste ei 
    
 3 Cui a zis Isus, printre altele și afirmația: „credința ta te-a mântuit”  ? 
    
  a. orbului Bartimeu 
  b. femeii cu scurgere de sânge 
  c. soacrei lui Petru 

 
 
 
 
 
 


