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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Pe când învăţa pe norod în sinagogă, Isus a zis: „Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David?” 
 2 Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoţii cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. Când au 

auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat şi i-au făgăduit bani. 
 3 Pe când mâncau, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi le-a dat, zicând: „Luaţi, 

mâncaţi, acesta este trupul Meu.” 
 4 S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeţi aici până Mă 

voi ruga.”  A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se mâhnească 
foarte tare. 

 5 Cu privire la sămânța din pilda semănătorului, Isus a zis: „O altă parte a căzut între spini; spinii au 
crescut, au înecat-o şi n-a dat rod.” 

   

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

    
 1 Stăpânul viei a zis despre vieri: „Vor primi cu ... pe fiul meu!” 
    
  a. bucurie 
  b. cinste 
  c. teamă 
    
 2 „Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat Cuvântul; dar după ce l-au 

auzit, vine ... îndată şi ia Cuvântul semănat în ei.” 
    
  a. necazul 
  b. Satana 
  c. îndoiala 
    
 3 „Pământul rodeşte singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea ...” 
    
  a. grâu deplin în spic 
  b. un copac mare 
  c. mai multe ramuri 
    
 4 Pe omul care își avea locuinţa în morminte, nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu: 
    
  a. o frânghie 
  b. un lanţ 
  c. mai multe funii 
    
 5 A venit o zi cu bun prilej, când Irod îşi prăznuia ziua naşterii şi a dat un ospăţ boierilor săi, mai marilor oştii 

şi fruntaşilor: 
    
  a. sinagogii 
  b. Ierusalimului 
  c. Galileii 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 „Rugaţi-vă ca lucrurile acestea să nu se 

întâmple ...” 
A haina 

 2 „urâciunea pustiirii” B stând acolo unde nu se cade să fie 
 3 „Luaţi învăţătură de la smochin prin pilda lui” C iarna 
 4 „un necaz aşa de mare ...” D vara 
 5 la câmp E cum n-a fost de la începutul lumii pe care a 

făcut-o Dumnezeu până azi, şi cum nici nu va mai 
fi vreodată 

     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 „Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o ___ împotriva altei ___; pe alocuri vor fi ___ ___ ___, ___ 

şi ___. Aceste lucruri vor fi ___ ___.” 
 

   

 2 „Luaţi seama la voi înşivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătoreşti şi veţi fi ___ în ___; din pricina 
Mea veţi fi duşi înaintea ___ şi înaintea ___, pentru ca să le slujiţi de mărturie.” 

   

 3 După două zile era praznicul ___ şi al ___. Preoţii cei mai de seamă şi ___ căutau cum să prindă pe Isus cu 
vicleşug şi să-L omoare. Căci ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod.” 

           

 4 „Pe când şedea Isus la masă, în ___, în casa lui Simon, ___, a venit o femeie care avea un vas de alabastru 
cu mir de ___ ___, foarte scump; şi, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus.” 

   

 5 Isus a trimis pe ___ din ucenicii Săi şi le-a zis: „Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un 
___ cu ___: mergeţi după el.” 

              

   

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

   
 1 Pe când Se plimba Isus prin Templu, au venit la El … şi I-au zis: „Cu ce putere faci Tu aceste lucruri? Şi cine 

Ţi-a dat puterea aceasta ca să le faci?” 
     
  a. preoţii cei mai de seamă 
  b. cărturarii 
  c. bătrânii 
    
 2 Unii din farisei şi din irodieni, ca să-L prindă cu vorba, au venit la Isus şi I-au zis: 
    
  a. „Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi nu-Ţi pasă de nimeni” 
  b. „căci nu cauţi la faţa oamenilor şi înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr” 
  c. „Se cade să plătim bir cezarului sau nu?” 
    
 3 Isus zicea: „Păziţi-vă de ...” 
    
  a. cărturari 
  b. farisei 
  c. saduchei 

 


