
                                                                    Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 15 

I.Puneți A(adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații. 

1.__ Împreună cu Isus au răstignit doi ucigași, unul la dreapta şi altul la stânga Lui. 

2.__ Pilat a pus să-i dea lui Isus să bea vin amestecat cu smirnă. 

3.__ După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei trăgând la sorţi, ca să ştie ce 

să ia fiecare. 

4.__ Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în trei de sus până jos. 

5.__ Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau. 

 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect(doar un singur răspuns corect). 

1.Isus a strigat cu glas tare: „Eloi , Eloi, Lama Sabactani?”, care, tălmăcit, înseamnă: 

                 a) Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, salvează-Mă! 

                 b) Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? 

                 c) Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, ai milă de ei! 

2. Pilat pricepuse că preoţii cei mai de seamă Îl dăduseră în mâna lui pe Isus din: 

                  a) răutate 

                  b) invidie 

                  c) pizmă 

3.Ce au pus pe capul lui Isus? 

                   a) cunună de spini 

                   b) cunună de flori 

                   c) căciulă 

4.Pe cine credeau uni din cei ce stăteau acolo că cheamă Isus? 

                    a) mama lui 

                    b) Ilie 

                    c) Petru 

5.La ușa mormântului a fost prăvălită o: 

                     a) ușă 

                     b) bucată de beton 

                     c) piatră 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___ Simon                         a) Arimateea 

2.___ Iosif                             b) Cirena 

3.___ Alexandru                   c) Ruf 

4.___ pânză subțire              d) stâncă 

5.___ mormânt                     e) in  

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. În mâinile cui a fost dat Isus? _____________. 

2. Ce înseamnă Golgota? _______________ ______________. 

3. Cine a  zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”? ______________. 

4. Pe cine a slobozit Pilat ca să facă pe placul norodului? ______________. 

5. Deasupra Lui (Isus) era scrisă vina Lui: ________________ ________________. 

 



V. Încercuiți răspunsurile corecte (poate fi niciunul, unul, două sau trei răspunsuri 

corecte). 

1. Cu cine au făcut preoții cei mai de seamă sfat? 

                 a) bătrânii 

                 b) cărturarii 

                 c) tot soborul 

2. Pilat L-a întrebat pe Isus: 

                  a) Ești vinovat? 

                  b) Eşti Tu Împăratul iudeilor? 

                  c) Nu răspunzi nimic? 

3. Iosif din Arimateea: 

                  a) un sfetnic cu vază al soborului 

                  b) aştepta Împărăţia lui Dumnezeu 

                  c) a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus 
 


