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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 Împăratul şi-a scos inelul, pe care-l luase înapoi de la Haman, şi l-a dat lui Mardoheu. 
 3 Haman a fost fiul lui Hamedata. 
 4 Iudeii au înjunghiat pe cei 10 fii ai lui Haman și au pus mâna pe averile lor. 
 5 Mardoheu era cu vază între Iudei şi iubit de mulţimea fraţilor săi. 
   

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 Când Haman l-a văzut ... pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mişca înaintea lui, s-a umplut de mânie 

împotriva acestuia. 
    
  a. la poarta împăratului 
  b. la ospățul dat de Estera 
  c. în casa împărătească 
    
 4 Nevasta şi toţi prietenii lui Haman au zis acestuia: „Să se pregătească o spânzurătoare înaltă de ... de coţi, şi 

mâine dimineaţă cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat.” 
    
  a. 10 
  b. 50 
  c. 100 
    
 5 ... au mers acasă la Haman ca să îl ia și să-l ducă la ospățul pe care-l pregătise Estera. 
    
  a. Iudeii 
  b. Slujitorii Esterei 
  c. Famenii împăratului 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Bigtan şi Tereş A păzitorul femeilor 
 2 Carşena, Tarsis și alți 5 B împăratul lui Iuda 
 3 Nebucadneţar C domnitori ai Persiei şi Mediei 
 4 Ieconia D păzitorii pragului 
 5 Hegai E împăratul Babilonului 
     

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 Haman a vorbit prietenilor săi și nevestei sale despre: 
    
  a. strălucirea bogăţiilor lui 
  b. tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie 
  c. locul pe care i-l dăduse mai presus de căpeteniile şi slujitorii împăratului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


