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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 Fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase au zidit un altar în faţa ţării Canaanului, 

pe malurile Iordanului, nu pentru arderi de tot şi pentru jertfe, ci ca mărturie între ei şi copiii lui Israel. 
 3 Iosua a zis: „[…] eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc.” 
 4 Balac, fiul lui Ţipor a fost împăratul Moabului. 
 5 „Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le 

slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre 
mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” 

   

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 Fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase s-au întors acasă, în ţara ..., care era moşia lor 

şi unde se aşezaseră, cum poruncise lui Moise, Domnul. 
    
  a. Canaanului 
  b. Galaadului 
  c. amoriților 
    
 4 După ce copiii lui Israel au aflat că fiii lui Ruben, fiii lui Gad şi jumătate din seminţia lui Manase au zidit un 

altar lângă Iordan, au trimis la aceștia pe Fineas împreună cu ... căpetenii. 
    
  a. 2 
  b. 5 
  c. 10 
    
 5 Nelegiuirea cui a adus urgia asupra adunării Domnului? 
    
  a. Eleazar 
  b. Peor 
  c. Esau 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 un bici A muntele Seir 
 2 nişte spini B în ochi 
 3 Avraam C în coaste 
 4 Isaac D Isaac 
 5 Esau E Iacov și Esau 
     

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 Căpeteniile de familie ale leviţilor s-au apropiat de ... ca să ceară cetăți de locuit, cum a poruncit Domnul 

prin Moise. 
    
  a. preotul Eleazar 
  b. Iosua, fiul lui Nun 
  c. căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


