
Nume si prenume     14.11.2009

         

I  Puneţi A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmaţii: (câte 2 puncte fiecare)  
 1.   Cartea Matei are 26 capitole.  

 2.   Petru a fost casatorit.   

 3.   "El face sa rasara soarele peste cei drepti si peste cei buni."  

 4.   "Fara plata ati primit, fara pata sa dati."    

 5.   Isus scotea dracii cu ajutorul domnului dracilor, dupa spusele fariseilor.  

         

II  Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 3 puncte fiecare)  

  (doar un răspuns corect)     

 1. “Nu va temeti de cei ce ucid trupul,dar care nu pot ucide”  

  a. familia      

  b. sufletul      

  c. corpul      

 2. Irodiada era nevasta lui :  

  a. Irod     

  b. Filip     

  c. Ioan      

 3. Dupa moartea lui Irod, Maria si Iosif, impreuna cu Isus s-au mutat in: 
  a. Nazaret     

  b. Betleem     

  c. Egipt      

 4. Cand a vrut sa treaca marea cu corabia, Isus……….. pe ucenici sa urce in ea. 
  a. a rugat      

  b. chemat     

  c. a silit     

 5.       Sa nu aruncati margaritarele voastre inaintea..     

  a. porcilor     

  b. cainilor      

  c. batjocoritorilor     

         

III  
Faceţi asocierea:  (câte 1 punct fiecare) 
Ferice de cei ………………...caci …………………….:    

  1 Ce plang a. Vor mosteni pamantul   

  2 Blanzi b. A lor va fi Imparatia cerurilor  

  3 Impaciuitori c. Vor fi mangaiati   

  4 Milostivi d. Vor avea parte de mila   

  5 Saraci in duh e. Vor fi chematii fii ai lui Dumnezeu  

         

IV  Scrie răspunsul corect:  (câte 4 puncte fiecare)   

 1. Mentioneaza una din ispitele pe care Diavolul le-a adus inaintea lui Isus dupa postul de 40 de zile.  

         

         

 2. ”El a luat asupra Lui neputintele noastre si a purtat …………………………………noastre.”  

         

         

 3. Intrebarea:”Tu esti Acela care are sa vina sau sa asteptam pe altul?” apartine :  

         

         

 4. Cu cine este asemanat cel ce aude cuvintele lui Isus si le face, conform textutlui din Matei 7.  

        

         



 5. Ce se va intampla cu cel ce va rabda pana la sfarsit, fiind urat de toti ?   

         

         

         

         

V  Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:  (câte 5 puncte fiecare)  

  (poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)   

 1. Oamenii din tinutul Gadarenilor :   

  a. Au iesit in intampinarea lui Isus    

  b. L-au rugat sa plece din tinutul lor     

  c. Au ascultat predica lui Isus cu bucurie      

 2. Ce a spus Isus ca le va da Fariseilor si carturarilor care au cerut un semn:  

  a. Semnul prorocului Isaia    

  b. Semnul smochinului      

  c. Semnul vestilor de razboaie     

 3. ”Sa nu jurati pe pamant caci este :” 
  a. Scaunul de Domnuie al lui Dumnezeu  

  b. Asternutul picioarelor Lui   

  c. Mostenirea celor sfinti.    

         

VI  Scrie din memorie:  (câte 9 puncte fiecare)   

         

 1. Proverbe 20:19      

         
         
         
         
         

 2. Psalmi 126:5-6      

         

         

         

         

         

 3. Faptele Apostolilor 4:12      

         

         

         

         

         

         

         

  Total punctaj pentru întrebări 92    

  din oficiu  8    

  Total gen  100 puncte   

 


