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I . Alege varianta corectă de răspuns:                                                                          1 punct (0,25p. x 4=1p.) 

1. Locul unde Domnul Iisus Hristos S-a urcat împreună cu Petru, Iacov şi Ioan, pentru a Se ruga înainte de 

Răstignirea Sa se numește: 

  a. muntele Fericirilor; 

  b.  muntele Tabor; 

  c.  muntele Măslinilor. 

2.  În vremea Domnului Iisus, evreii se aflau sub stăpânire: 

 a. babiloniană; 

 b. romană; 

 c. egipteană. 

3.  Fiul lui Dumnezeu S-a născut în: 

 a. Nazaret; 

 b. Galileea; 

 c. Betleem. 

4. Domnul Hristos S-a înălţat la cer la: 

 a. cincizeci de zile de la Înviere; 

 b. zece zile de la Pogorârea Duhului Sfânt; 

 c. la  patruzeci de zile de la Înviere. 

 

 

II. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunţuri:                              1 punct (0,25p. x4=1p.) 

 Ţara Sfântă a fost denumită şi Ţara Făgăduinţei; 

 La Botezul Domnului în apa Iordanului, Sfântul Duh S-a arătat în chip de porumbel. 

 Pe vremea Mântuitorului Ţara Sfântă era împărţită în provinciile: Galileea, Samaria, Capernaum. 

 Pe lângă cei 12 apostoli, Domnul Iisus a trimis la propovăduire alţi 70 de ucenici.



III. Realizează corespondenţa dintre termenii celor două coloane:                         1 punct (0,25p. x4=1p.) 

    1.   smirnă, aur,  tămâie                                     a. Botezul Domnului 

    2.   râul Iordan                                                   b. Ziua Eroilor 

    3.   Sfânta Împărtăşanie                                     c. Cina cea de Taină 

    4.   Înălţarea  Domnului                                     d. Naşterea Domnului    

 

IV. Așează în ordine cronologică următoarele evenimente:                                     1 punct (0,25p. x4=1p.) 

Cina cea de Taină, 

Rugăciunea din Grădina Ghetsimani; 

Intrarea Domnului în Ierusalim; 

Condamnarea lui Iisus. 

 

V.  Făcând referire la cunoştinţele de care dispui, alcătuiește câte  un enunț cu următorii termeni:   

       blasfemie, a propovădui,  pogorâre,  epifanie.                                                        1 punct (0,25p. x4=1p.) 

                                                             

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI. Completează următoarele enunţuri cu termenii corespunzători:                   1 punct (0,25p. x4=1p.) 

a. Iisus Hristos S-a născut în …………………… şi a copilărit în localitatea ……………………………… 

b. Domnul Hristos i-a îndemnat pe oameni spre împlinirea marii  porunci a ………………………………. 

c. Domnul nostru Iisus Hristos a fost botezat de către  ……………………………………………………... 

d. Numele Iisus se tâlcuiește ………………………………………………................................................... 

 

VII. Răspunde în scris la următoarele întrebări:                                                       1 punct (0,25p. x4=1p.) 

a. Cine i-a vestit Fecioarei Maria că ea a fost aleasă să-l nască pe Ful lui Dumnezeu? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

b. Unde a fugit Familia Sfântă ca să scape de furia lui Irod? 

……………………………………………………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………………………………. 

c. La ce vârstă Iisus a mers la Templul din Ierusalim, unde i-a uimit cu înțelepciunea Sa pe învăţătorii de 

lege? ............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

d. Arătarea Sfintei Treimi la Botezul Domnului se mai numește? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

VIII. Subliniază enunţul corect:                                                                               1 punct (0,50p. x4=2p.) 

1. Mântuitorul S-a rugat pentru cei care Îi făceau rău astfel: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac”/ 

/Doamne, să-i pedepseşti pe ei! 

2. Mântuitorul le-a spus apostolilor Săi: Veţi rămâne singuri, după Înălţarea Mea/„alt Mângâietor vă voi 

da ca să fie cu voi în veac…”. 

3. În Rugăciunea din Grădina Ghetsimani Mântuitorul a rostit următoarele cuvinte: „ Părinte, de voieşti, 

treacă de la Mine acest pahar…dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă”/ De ce căutaţi pe Cel viu între 

cei morţi?” 

4. Iisus i-a chemat pe Andrei şi fratele acestuia Simon-Petru, ca să-I fie apostoli, spunându-le: „Veniţi 

după Mine şi vă voi face pescari de oameni/ Fie vouă după Cuvântul Meu.” 

 

 

Total: 10 puncte. 

 Din oficiu: 1 punct. 

 

 


