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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 „Gura celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită.” 
   

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 „... se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană.” 
    
  a. Cetatea 
  b. Zidul 
  c. Altarul 
    
 5 „Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce ...” 
    
  a. cunoștință 
  b. pace 
  c. vindecare 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 o femeie plăcută A capătă bogăţie 
 2 cei asupritori B capătă bunăvoinţa Domnului 
 3 omul de bine C capătă cinste 
 4 o femeie cinstită D îşi ascunde ştiinţa 
 5 omul înţelept E este cununa bărbatului ei 
     

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 celui neprihănit este un ___ de ___, dar gura celor răi ascunde silnicie.” 
   

 5 „Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare, şi cel rău ___ ___ ___.” 
   

   

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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


