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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 După ce L-au prins, L-au dus pe Isus la marele preot. 
 2 Simon din Cirena a fost silit să ducă crucea lui Isus.  
 3 În Capernaum, Isus a vindecat un om care avea un duh necurat. 
 4 „Căci oricine crede în Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă”, a zis Isus. 
 5 După ce a vindecat un surd, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui; dar cu cât le poruncea mai mult, 

cu atât Îl vesteau mai mult. 
   

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

    
 1 „După ce au cântat ..., au ieşit pe Muntele Măslinilor.” 
    
  a. cântările Sionului 
  b. cântările de jale 
  c. cântările de laudă 
    
 2 Care era semnul stabilit de Iuda pentru ca cei cu care a ajuns în Ghetsimani, să-L prindă pe Isus? 
    
  a. îi va spune lui Isus: „Rabuni!” 
  b. se va închina înaintea lui Isus 
  c. îl va săruta pe Isus 
    
 3 La cine s-a dus Iuda Iscarioteanul ca să-L vândă pe Isus? 
    
  a. la preoţii cei mai de seamă 
  b. la farisei 
  c. la cărturari 
    
 4 După ce a cântat cocoşul a doua oară, Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: 
    
  a. și s-a mâniat 
  b. și a început să plângă 
  c. și s-a înspăimântat 
    
 5 La fiecare praznic al Paștelor, ___ le slobozea un întemniţat pe care-l cereau ei. 
    
  a. Pilat 
  b. Irod 
  c. marele preot 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 ţinutul gadarenilor A au venit la Isus fariseii ca să-L ispitească 
 2 ţinutul Ghenezaretului B Isus a vindecat pe fiica femeii de obârşie siro-

feniciană 
 3 ţinutul Tirului şi al Sidonului C oamenii au alergat prin toate împrejurimile şi au 

început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni 
pe unde se auzea că era Isus 

 4 ţinutul Iudeii D dracii L-au rugat pe Isus să-i trimită în turma de 
porci 

 5 ţinutul Decapole E pe acolo a trecut Isus, spre Marea Galileii 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Ziua Pregătirii era ziua dinaintea ___.  
   

 2 Referitor la mirul turnat pe capul lui Isus, Acesta a zis că de fapt, cu acel mir i-a fost uns trupul mai 
dinainte, pentru ___. 

   

 3 ___ din ___ a dat jos pe Isus de pe cruce. 
   

 4 Numiți persoana din care Isus a scos 7 draci. 
   

 5 După ce Isus S-a înălţat la cer, a şezut ___ ___ ___ ___. 
   

   

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

   
 1 Ce i-a zis Petru lui Isus, înainte de a merge în Ghetsimani? 
     
  a. „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” 
  b. „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” 
  c. „Chiar dacă toți Te-ar părăsi, eu nu Te voi lăsa.” 
    
 2 „..., ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” 
    
  a. vegheaţi 
  b. rugaţi-vă 
  c. fiți treji 
    
 3 „Cine ... va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” 
    
  a. va crede 
  b. se va boteza 
  c. va păzi poruncile 

 
 
 
 
 

 


