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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Iuda Iscarioteanul s-a dus la preoţii cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. 
 2 Petru a zis lui Isus: „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.”  Şi toţi ceilalţi au spus 

acelaşi lucru. 
 3 „Seara, dimineaţa şi la amiază oftez şi gem, şi El va auzi glasul meu.” 
 4 „Oamenii setoşi de sânge şi de înşelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor.” 
 5 „Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău: nu sunt ele scrise în cartea 

Ta?” 
   

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

    
 1 Cine i-a zis lui Petru: „Şi tu erai cu Isus din Nazaret!”  ? 
    
  a. Pilat 
  b. cei ce stăteau acolo  
  c. una din slujnicele marelui-preot 
    
 2 După ce au cântat cântările de laudă: 
    
  a. au mers în cetate 
  b. au ieşit pe Muntele Măslinilor 
  c. au mers într-un loc îngrădit 
    
 3 Unde era Petru când s-a lepădat a doua oară de Isus? 
    
  a. în curte 
  b. în Templu 
  c. în pridvor 
    
 4 Pentru că era seară și nu avea unde să doarmă, levitul a fost primit de ... să doarmă în acea noapte în casă. 
    
  a. o femeie 
  b. un bătrân 
  c. niște fii ai lui Belial 
    
 5 Cum se numește cetatea unde a stat peste noapte levitul călător, după ce a fost primit în casă? 
    
  a. Ghibeea 
  b. Iebus 
  c. Mițpa 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 vântul de răsărit A înaintea Lui 
 2 un foc mistuitor B împrejurul Lui 
 3 o furtună puternică C sfărâmă corăbiile din Tarsis 
 4 nişte străini D vor să-mi ia viaţa 
 5 nişte oameni asupritori E s-au sculat împotriva mea 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 Isus a zis marelui-preot: „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând la ... şi venind pe norii cerului.”  
   

 2 Când L-au răstignit pe Isus, erau ceasul al: 
   

 3 Când Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani”, unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, 
ziceau: „Iată, cheamă pe ___!” 

           

 4 „Gura lor este dulce ca ___, dar în inimă poartă ___” 
   

 5 „Sufletul meu este între nişte ___: stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă ___, în mijlocul unor 
oameni ai căror dinţi sunt ___ şi ___, şi a căror limbă este o sabie ascuţită.” 

   

   

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

   
 1 Cine erau cei care căutau cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare? 
     
  a. unii din farisei și din irodieni 
  b. preoţii cei mai de seamă 
  c. cărturarii 
    
 2 Ce a zis Isus în Ghetsimani când Se ruga? 
    
  a. „Ava - adică: Tată - Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă” 
  b. „Depărtează de la Mine paharul acesta!” 
  c. „Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.” 
    
 3 Ce le-a zis Iuda Iscarioteanul oamenilor cu care a venit să-L prindă pe Isus? 
    
  a. „Pe care-L voi săruta, Acela este” 
  b. „Să-L prindeţi şi să-L duceţi sub pază” 
  c. „Cui Îi voi spune ‘Învățătorule!’, Acela este” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


