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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Împreună cu Isus au fost răstigniți 2 tâlhari, unul la dreapta, şi altul la stânga Lui. 
 2 Samson a fost îngropat între Ţorea şi Eştaol, în mormântul tatălui său Manoah. 
 3 Mama lui Mica a dat 200 de sicli de argint unui argintar, care a făcut un chip cioplit şi un chip turnat. 
 4 Casa lui Mica se afla pe muntele lui Efraim. 
 5 „Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbeşte şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la 

asfinţitul lui.” 
   

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

    
 1 Cine erau cei care Îl învinuiau pe Isus de multe lucruri, aspect remarcat și de Pilat? 
    
  a. ostașii 
  b. aprozii 
  c. preoţii cei mai de seamă 
    
 2 Când Isus Și-a dat duhul pe cruce: 
    
  a. a căzut foc din cer 
  b. Templul s-a prăbușit 
  c. perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos 
    
 3 Câți sicli au promis domnitorii filistenilor că îi vor da fiecare Dalilei, dacă le va spune de unde îi vine 

puterea lui Samson? 
    
  a. 1000 
  b. 1100 
  c. 3000 
    
 4 Câți sicli a zis Mica că îi va da tânărului levit, dacă acesta va accepta să-i fie tată și preot în casa lui? 
    
  a. 10 silci de argint pe lună 
  b. 10 sicli de argint pe an 
  c. 200 de sicli de argint pe an 
    
 5 „Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe ţară, nu braţul lor i-a mântuit, ci dreapta Ta, braţul Tău, ..., pentru că 

îi iubeai.” 
    
  a. dreptatea Ta 
  b. puterea Ta 
  c. lumina feţei Tale 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 ziua ... A cântam laudele Lui  
 2 noaptea ... B Domnul îmi dădea îndurarea Lui 
 3 împărăteasa, mireasa  ta C bucuria întregului pământ 
 4 fata împăratului D aur de Ofir 
 5 muntele Sionului E poartă o haină ţesută cu aur 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Simon din Cirena era tatăl lui:   
   

 2 Deasupra lui Isus, pe cruce, era scrisă vina Lui: „___ ___” 
   

 3 Golgota, tălmăcit înseamnă: 
           

 4 La Golgota, lui Isus i-au dat să bea vin amestecat cu: 
   

 5 „Eloi, Eloi, lama sabactani”  înseamnă:  
   

   

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

   
 1 Ce au făcut ostașii (romani) cu Isus în palat (pretoriu/curte)? 
     
  a. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură 
  b. îngenuncheau şi I se închinau (în batjocură) 
  c. Îl scuipau 
    
 2 Despre Iosif din Arimateea știm următoarele: 
    
  a. aştepta și el Împărăţia lui Dumnezeu 
  b. era un sfetnic cu vază al soborului 
  c. a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus 
    
 3 Dalila l-a întrebat pe Samson cu ce ar trebui să fie legat (ca să afle de unde are puterea), iar el a răspuns: 

„Dacă aș fi legat cu ... aş slăbi şi aş fi ca orice alt om.” 
    
  a. 7 funii noi, care să nu fie uscate încă 
  b. funii noi, care să nu fi fost întrebuinţate niciodată 
  c. 3 funii noi, care să nu fie uscate încă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


