
Testi i kungimit të parë 
 

1. Fjala ungjill do të thotë:  
 

a. Fjala e Jezusit 
b. Bibla 
c. Lajm i mirë. 

2. Kush i ka shkruajtur fjalët dhe veprat e Jezu Krishtit? 

a. Pjetri, Mateu, Marku dhe Gjoni. 
b. Mateo, Marku, Luka dhe Gjoni. 
c. Pali, Luka, Marku dhe Gjoni 

3. Në cilin vend ka lindur Jezusi? 

a. Në Nazaret. 
b. Në Betlehem 
c. Në Kana  

4. Në cilin vend ka vdekur Jezusi? 

a. Në Nazaret. 
b. Në Betlehem 
c. Në Jeruzalem  

5. Kush janë prindërit e Gjon Pagëzuesit? 

a. Maria dhe Zakaria 
b. Marta dhe Zakaria 
c. Elisabeta dhe Zakaria  

6. Si quhet Nëna e Jezusit? 

a. Maria  
b. Mariam  
c. Marta 

7. Në cilat kushte lindi Jezusi. 

a. Në një shpellë, i mbështjellë me plena dhe i vendosur në një djep të madh. 
b. Në një shpellë, i mbështjellë me plena dhe i vendosur në krevat 
c. Në një shpellë, i mbështjellë më plena dhe i vendosur në një grazhd. 

 
 



8. Kush ishte perandori i Romës kur lindi Jezusi?  

a. Çesre Agusti 
b. Tiberio 
c. Pilati  

9. Kush kanë qenë të parët që e dinin për lindjen e Jezusit? 

a. Mbretërit 
b. Barinjtë  
c. Apostujt  

 

10. Cila ishte kënga që engjëjt Lavdërojnë Hyjin? 
 

a. Lavdi i qoftë hyjit në lartësinë qiellore... . 
b. Shenjtë, shenjtë është Zoti që vjenë në... . 
c. Magnifikat, 

11. Përveç barinjve, kush ishin disa të tjerë që erdhën për ta adhuruat Jezusin fëmijë? 

a. Disa muzikant 
b. Disa fëmijë 
c. Disa dijetarë  

 

12. Cilat ishin dhuratat që dijetarët i sollën Jezusit? 
 

a. Argjend, Kem dhe Mirrë 
b. Ar, Kem dhe Mirrë 
c. Ar, Argjend dhe Para  

 

13. Kur kthehet Jozefi me Marinë dhe Jezusin në Izrael? 
 

a. Kur vdes Herodi 
b. Kur Jezusi ishte 5 vjeç 
c. Pas 2 muajsh 

 

14. Sa vjeç ishte Jezusi kur Pagëzohet? 
 

a. 30 vjeç 
b. 1 vjeç 
c. 20 vjeç 

 

15. Sipas Jezusit kush duhen të jenë personat e lumtur?  
a. Të pasurit 
b. Të shëndoshët  
c. Skamnorët  

16. Sipas Jezusit, cila është mënyra më e mirë për të dëshmuar se jemi bijtë e Hyjit? 

a. Duke dashur armiqtë tanë 
b. Duke shkuar në kishë vetëm kur munden 
c. Dukë dhënë lëmoshë  

 



17. Cila ishte mrekullia e parë e Jezusit? 

a. Shumimi i bukëve dhe i Peshqve. 
b. Shndërrimi i ujit në verë. 
c. Ringjallja e Vajzës së Xhairos. 

18. Si e quajnë hebrenjtë shtëpinë e Hyjit në të cilën mësonte Jezusi? 

a. Sinagoga. 
b. Xhami 
c. Kishë  

19. Sa vjeç ishte Jezusi kur filloi misionin e vet? 

a. 33 vjeç 
b. 30 vjeç 
c. 15 vjeç 

20 Kush i përgjigjet Jezusit me këto fjalë: “Mësues gjithë natën i kemi hedhur rrjetat dhe s’kemi zënë 
asnjë peshk! Po nëse thua ti, po provoj edhe një herë”? 

a. Simon Pjetri 
b. Gjoni 
c. Andria  

21. Kush tha “Ç’ka shkrova, shkrova”? 

a. Pilati. 
b. Jezusi. 
c. Pjetri. 

22. Cili ishte nxënësi që është afër Jezusit deri në vdekje? 

a. Andrea 
b. Juda  
c. Gjoni 

23. Ç’farë i thotë Jëzusi Gjonit dhe Marisë nën Kryq? 

a. Nëne ky është biri yt dhe Gjon kjo është nëna jote. 
b. Gjon duaje nënën time dhe merre në shtëpinë tënde. 
c. Nënë shko me Gjonin dhe Gjonin, kjo është nëna jote. 

24. Në sa pjese është e ndare mesha e Shenjtë? 

a. 6 pjesë 
b. 2 pjesë 
c. 4 pjesë  

 

 



25. Shkruaje Punën e Pendimit 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
26. Ç’farë është kungimi? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
27. Në sa kohë është i ndarë viti liturgjik? 

a. 8  kohë 
b. 4  kohë 
c.   kohë  

28. Cila është festa më e madhe për të krishterët?  

a. Pashkët 
b. Krishtlindjet 
c. Shën Ndou 

29. Ç’fare do të thotë fjala Eukaristi? 

a. Adhurim  
b. Falënderim 
c. Përshpirteni  

30. Cilët janë 7 sakramentet? 

1)...................................     2)..............................    3)................................    4)................................. 

5)....................................      6)...............................................     7)................................................   

31. Ç’farë është rrëfimi?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

32. Ati ynë 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

33. Cila është trinia e shenjtë 

a. Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë 
b. Zoti, Maria dhe Shpirti Shenjtë 
c. Zoti, Biri dhe Maria 


