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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 „Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răspândeşte bârfele este un nebun.” 
 3 „Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată.” 
 4 „Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu 

pricepere.” 
 5 „Frica de Domnul lungeşte zilele, dar anii celui rău sunt scurtaţi.” 
   

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 „Aşteptarea celor neprihăniţi ...” 
    
  a. este un zid de apărare 
  b. este numai bine 
  c. nu va fi decât bucurie 
    
 5 „Când vine mândria, vine şi ...” 
    
  a. necazul 
  b. căderea 
  c. ruşinea 
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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 Înțelepciunea zice: „Prin mine cârmuiesc ___ şi mai marii, toţi ___ pământului.” 
   

 5 „În ziua ___, bogăţia nu slujeşte la nimic; dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.” 
   

   

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 Cu ce și-a stropit așternutul, străina care a făcut să cadă multe jertfe? 
    
  a. smirnă 
  b. aloe 
  c. scorţişoară 
    
 3 Înțelepciunea zice: 
    
  a. „a mea este puterea” 
  b. „eu umblu pe calea nevinovăţiei” 
  c. „pot născoci cele mai chibzuite planuri” 

 
 
 
 
 
 
 


