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Testul 30

PARTICIPANT

PUNCTAJ

CORECTOR

DATA

4-5

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)

I

1

4

„Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi
cutremure de pământ, foamete şi tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor.”
„Când veţi auzi despre războaie şi veşti de războaie, să nu vă înspăimântaţi, căci lucrurile acestea
trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul.”
„Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va
intra în ea!”
Isus a zis ucenicilor: „Ştiţi că cei priviţi drept cârmuitori ai Neamurilor, domnesc peste ele, şi mai marii

5

Bartimeu a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!”

2
3

II

lor le poruncesc cu stăpânire.”

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1

La învinuirile aduse asupra Lui, Isus nu a dat niciun răspuns, lucru care a mirat:
a.
b.
c.

2

Petru L-a urmat de departe pe Isus până în curtea marelui preot; a şezut jos împreună cu ... şi se încălzea la
para focului.
a.
b.
c.

3

cumva, venind fără veste, să vă găsească ...”
nevrednici
dormind
la ospețe

Când a încetat mana pe care o mâncau copiii lui Israel?
a.
b.
c.

5

ceilalți ucenici
mama lui Isus
aprozii

Isus a comparat venirea Fiului omului cu un om plecat în altă țară. El a zis apoi ucenicilor: „Temeţi-vă ca nu
a.
b.
c.

4

pe marele preot
pe Pilat
tot soborul

în ziua a zecea a lunii întâi
prima zi de Paști
a doua zi de Paşti

Ierihonul era ... de teama copiilor lui Israel.
a.
b.
c.

înarmat
înconjurat
închis şi întărit
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Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)

III

1
2
3

Marele preot L-a întrebat pe Isus:
Pilat L-a întrebat pe Isus:
Unul din cărturari L-a întrebat pe Isus:

A
B
C

4
5

Tânărul bogat L-a întrebat pe Isus:
Petru, Iacov, Ioan şi Andrei L-au întrebat pe Isus:

D
E

IV

„Eşti Tu Împăratul iudeilor?”
„Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?”
„Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri
şi care va fi semnul când se vor împlini toate
aceste lucruri?”
„Care este cea dintâi dintre toate poruncile?”
„Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc
viaţa veşnică?”

Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1

Baraba era închis în temniţă din pricina: (se cere răspuns complet)

2

„Luaţi seama la voi înşivă. Au să vă dea pe mâna ___ ___ şi veţi fi bătuţi în ___.”

3

Când au auzit toţi împăraţii ___ de la apusul ___, şi toţi împăraţii ___ de lângă ___ că Domnul secase
apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până au trecut, li s-a tăiat inima şi au rămas îngroziţi înaintea
copiilor lui Israel.

4

Domnul a jurat poporului ieșit din Egipt că nu-i va lăsa să vadă ţara pe care jurase părinţilor lor că le-o va
da, ţară în care curge ___ şi ___.

5

Iosua a zis: „Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a

V

Ierihonului! Cu preţul întâiului său născut îi va pune __ şi cu preţul celui mai tânăr fiu al lui îi va aşeza __!”

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1

… L-a întrebat pe Isus: „Nu răspunzi nimic […]?”
a.
b.
c.

2

La care întrebare Isus a dat un răspuns?
a.
b.
c.

3

Marele preot
Pilat
Petru

„Eşti Tu Împăratul iudeilor?”
„Eşti Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?”
„Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceştia împotriva Ta?”

Ce întrebări a pus Pilat norodului cu privire la Isus?
a.
b.
c.

„Voiţi să vă slobod pe Împăratul iudeilor?”
„Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L numiţi Împăratul iudeilor?”
„Dar ce rău a făcut?”
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