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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 Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. 
 3 Chivotul legământului Domnului era dus de preoți, care erau din neamul Leviților. 
 4 Cetatea Ierihon a fost arsă împreună cu tot ce se afla în ea; numai argintul, aurul și toate lucrurile de 

aramă și de fier au fost luate și puse pus în vistieria Casei Domnului. 
 5 Când copiii lui Israel au ieșit din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, 

apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat ca mai înainte peste toate malurile 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 Iosua a ridicat la ... cele 12 pietre pe care le luaseră din Iordan. 
    
  a. Sitim 
  b. Ghilgal 
  c. Ierihon 
    
 4 Ce distanță trebuia să fie între copiii lui Israel și chivotul legământului Domnului, în drum spre trecerea 

Iordanului? 
    
  a. de aproape 200 de coți 
  b. de aproape 1000 de coți 
  c. de aproape 2000 de coți 
    
 5 Una din cetățile de scăpare a fost Chiriat-Arba, sau Hebronul: 
    
  a. pe muntele lui Neftali 
  b. pe muntele lui Efraim 
  c. pe muntele lui Iuda 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 Chedeșul A pe muntele lui Efraim 
 2 Sihemul B pe muntele lui Iuda 
 3 Chiriat-Arba, sau Hebronul C în Galileea, pe muntele lui Neftali 
 4 Ramot D în Basan, în seminția lui Manase 
 5 Golan E în Galaad, în seminția lui Gad 
     

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 Iosua a zis ... ca toți bărbații voinici să treacă înarmați înaintea fraților lor și să-i ajute la cucerirea țării. 
    
  a. rubeniților 
  b. gadiților 
  c. jumătății din seminția lui Manase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


