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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 „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.” 
 4 Ioan a zis lui Irod: „Nu-ţi este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău!” 
 5 Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda, a luat din lucrurile date spre 

nimicire. 
   

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 Unde a fost Acan ucis cu pietre? 
    
  a. lângă Iordan 
  b. în valea Acor 
  c. în cetatea Ai 
    
 5 Oamenii din Ai au omorât aproape ... de oameni, din copiii lui Israel. 
    
  a. 20 
  b. 36 
  c. 55 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 morman mare de pietre A cetatea Ai 
 2 morman de dărâmături B Acan 
 3 mare grămadă de pietre C împăratul din Ai 
 4 altar de pietre necioplite, peste care nu trecuse 

fierul 
D malurile Iordanului 

 5 altar a cărui mărime izbea privirile E muntele Ebal 
     

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 Ce a luat Acan din lucrurile date spre nimicire? 
  o ___ frumoasă de ___, ___ sute de ___ de argint şi o ___ de aur în greutate de ___ de ___ 

 5 Când Iosua a văzut că oamenii din Ai i-a bătut pe copiii lui Israel, şi-a sfâşiat hainele şi s-a aruncat cu faţa la 
pământ până seara înaintea ___ ___, el şi bătrânii lui Israel, şi şi-au presărat capul cu ___. 

   

   

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” 

 
 
 
 
 
 
 
 


