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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 „Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi din Egipt.” 
 3 Înțelepciunea zice: „[…] am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile, când nu 

era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.” 
 4 Înțelepciunea zice: „Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte 

pragul uşii mele.” 
 5 „Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept; dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi.” 
   

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 „Stăteam la fereastra casei mele şi mă uitam prin zăbrele. Am zărit printre ..., am văzut printre [...] pe un 

băiat fără minte.” (Bifați răspunsul corect pentru primele spații punctate, cele cu roșu) 
    
  a. oameni 
  b. cei neîncercaţi 
  c. tineri 
    
 4 „Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani şi nu se va 

întoarce acasă decât la ...” 
    
  a. primăvară 
  b. luna nouă 
  c. vremea secerișului 
    
 5 Nebunia îi zice celui fără minte:  
    
  a. „Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii!” 
  b. „Cine este prost, să vină aici!” 
  c. „Apele furate sunt dulci, şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!” 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât ... A argintul 
 2 primiţi  mai degrabă ştiinţa decât ... B aurul scump 
 3 căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât ... C mărgăritarele 
 4 rodul meu este mai bun decât ... D aurul cel mai curat 
 5 venitul meu întrece … E argintul cel mai ales 
     

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 Înțelepciunea zice: „Cu mine este ...” 
    
  a. bogăţia şi slava 
  b. avuţiile trainice 
  c. dreptatea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


