Matei 27 a
I.
1.__Seara s-a ținut sfatul împotriva lui Isus ca să Îl omoare.
2.__Dregătorul din vremea răstignirii lui Isus a fost Pilat din pont.
3.__Când a văzut Iuda că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit de ce a făcut.
4.__Iuda a cumpărat un ogor cu cei 30 de arginți.
5.__Prorocul Ieremia a vestit că se va cumpăra un ogor cu prețul prinderii lui Isus.
II.
	Cine avea obicei să sloboadă un întemnițat la fiecare praznic al Paștelor?

	Împăratul		b) marele preot			c) dregătorul

	Din ce cauză știa Pilat că l-au dat iudeii pe Isus în mâinile lui?

	Răutate			b) pizmă		c) viclenie

	Cine a suferit în vis din pricina lui Isus?

	Nevasta lui Irod		b) nevasta lui Pilat		c) marele preot

	Cine a strâns banii pe care i-a aruncat Iuda în templu?

	Preoții cei mai de seamă	b) bătrânii		c) slujbașii templului

	Pentru ce au folosit țarina cumpărată cu cei 30 de arginți?

	Loc pentru arderea de tot		b) loc pentru izolarea leproșilor	            c) loc pentru îngroparea străinilor

III. 
	De ce nu era îngăduit să pună cei 30 de arginți în visteria templului?
	Cum se numea ogorul cumpărat cu cei 30 de arginți?
	Cum au numit ogorul cumpărat cu cei 30 de arginți?
	De ce anume s-a mirat Pilat când a fost acuzat Isus?
	Ce a făcut Pilat când a văzut că nu ajunge la o înțelegere cu norodul și se face multă zarvă?
	Ce a zis norodul să se întâmple cu sângele lui Isus?

IV.
	Cine a ținut sfat împotriva lui Isus ca să-L omorare, înainte ca să-L trimită la Pilat?

	Preoții cei mai de seamă	b) bătrânii norodului		c) marele preot

	Cui a vrut să-i dea Iuda cei 30 de arginți dar nu i-au primit?

	Preoții cei mai de seamă	b) bătrânii norodului		c) marele preot

	La învinuirile cu nu a răspuns Isus?

	Preoții cei mai de seamă		b) bătrânii norodului		c) Pilat

	Cine a înduplecat norodul să îl ceară pe Baraba, iar pe Isus să îl omoare?

	Fariseii		b) bătrânii		c) preoții cei mai de seamă
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