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I        Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)  
   
 1 Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu 

nuiele, L-a dat să fie răstignit. 
 2 Ucenicii ziceau: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?” 
 3 Când îndrăcitul a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat şi a strigat cu glas tare: „Ce am eu a 

face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu, să nu mă 
chinuieşti!” 

 4 „Talita, cumi”, tălmăcit înseamnă: „Fetiţo, scoală-te îţi zic!” 
 5 Isus n-a putut să facă nicio minune în patria Lui, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a 

vindecat. 
   

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

    
 1 Ce s-a întâmplat la ceasul al șaselea, în ziua răstignirii lui Isus? 
    
  a. perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos 
  b. Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani” 
  c. s-a făcut întuneric peste toată ţara 
    
 2 ... au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le sloboadă mai bine pe Baraba. 
    
  a. Fariseii 
  b. Preoţii cei mai de seamă 
  c. Preoții cei mai de seamă și bătrânii 
    
 3 De unde avea Iosif din Arimateea pânza subţire de in cu care a înfășurat trupul lui Isus? 
    
  a. a adus-o de acasă 
  b. a cumpărat-o 
  c. a primit-o de la ucenici 
    
 4 Când copiii lui Israel au ajuns la Marea Roșie și au strigat către Domnul, El a pus ... între aceștia şi egipteni. 
    
  a. un zid 
  b. un nor 
  c. întuneric 
    
 5 Al cui nume ajunsese vestit? 
    
  a. Irod 
  b. Isus 
  c. Baraba 
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III        Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)  
     
 1 ostașii A „A fost pus în numărul celor fărădelege.” 
 2 norodul B „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” 
 3 Scriptura C „Răstigneşte-L!” 
 4 sutașul D „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” 
 5 preoţii cei mai de seamă și cărturarii E „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine însuşi nu Se poate 

mântui!” 
     

IV        Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)  
      1 La locul răstignirii lui Isus erau şi nişte femei care priveau de departe. Printre ele erau ___ ___, Maria, 

mama lui ___ ___ ___ şi a lui ___, şi ___. 
 

   

 2 Pe cine au văzut femeile în mormânt, îmbrăcat într-un veşmânt alb? 
   

 3 „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde 
Îl puseseră. Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui ___, că merge înaintea voastră în ___: acolo Îl veţi 
vedea, cum v-a spus.” 

           

 4 „Unul singur dintre voi urmărea ... din ei, căci Domnul Dumnezeul vostru lupta pentru voi, cum v-a spus.” 
   

 5 „Dacă vă veţi abate şi vă veţi alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veţi uni cu ele 
prin ___ şi dacă veţi intra în legături cu ele, să fiţi încredinţaţi că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai 
izgoni aceste neamuri dinaintea voastră [...]” 

   

   

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

   
 1 În ce context a fost Pilat mirat, cu privire la Isus? 
     
  a. când a zis că strică Templul 
  b. când a aflat că Isus murise așa de curând 
  c. când Isus n-a dat niciun răspuns la învinuirile preoților celor mai de seamă 
    
 2 „Am trimis pe ... şi am lovit Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui [...]” 
    
  a. Avraam 
  b. Moise 
  c. Aaron 
    
 3 Ce îneacă Cuvântul şi-l fac astfel neroditor? 
    
  a. grijile lumii 
  b. înşelăciunea bogăţiilor 
  c. poftele altor lucruri 

 
 
 
 
 


