Matei 27 b
I.
1.__Ostașii dregătorului au adus pe Isus în curtea marelui preot și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor.
2.__L-au dezbrăcat pe Isus de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie.
3.__Pe Simon din Cirene l-au silit să ducă crucea lui Isus.
4.__Când l-au răstignit pe Isus i-au scris deasupra capului vina: Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor.
5.__Preoții cei mai de seamă își băteau joc de Isus zicând: Tu, care strici Templul și îl zidești la loc în 3 zile, miluiește-le pe tine însuți.
II.
	Ce i-au dat să bea lui Isus când au ajuns la Golgota?

	Oțet		b) oțet amestecat cu fiere		c) vin amestecat cu fiere

	Când au tras la sorț pentru haina lui Isus?

	Înainte să-L răstignească 		b) după ce L-au răstignit		c) după ce Și-a dat duhul

	Când a strigat Isus: Eli, Eli, Lama Sabactani?

	La ceasul al treilea		b) la ceasul al șaselea		c) la ceasul al nouălea

	Pe cine credeau că striga Isus, când a strigat: Eli, Eli, Lama Sabactani?

	Moise 			b) Ilie		c) unul din proroci

	Ce I-au dat să bea lui Isus înainte de a-Și da duhul?

	Oțet		b) oțet amestecat cu fiere		c) vin amestecat cu fiere

III. 
	De câte ori a strigat Isus cu glas tare înainte să-Și dea duhul?
	De când și până când s-a făcut întuneric, înainte ca Isus să-Și dea duhul?
	Ce înseamnă Golgota?
	Ce au făcut sfinții înviați la moartea Domnului Isus după ce au ieșit din cetate? (două elemente)
	De unde L-au urmat femeile pe Isus ca să-I slujească și au fost prezente la răstignire?
	De la cine a cerut Iosif din Arimateea trupul lui Isus?

În ce zi au mers oamenii la Pilat ca să îi ceară pază pentru mormântul lui Isus?
IV.
	Ce a făcut Pilat: 

	A pus să-L bată cu nuiele pe Isus		b) L-a dat pe Isus în mâinile norodului ca să fie răstignit		c) L-a slobozit pe Baraba

	Ostașii dregătorului:

	I-au pus lui Isus o trestie în mâna dreaptă		b) L-au dezbrăcat pe Isus de hainele Lui		c) au împletit o cunună de spini și au pus-o pe capul lui Isus

	Ostașii dregătorului:

	Îl scuipau pe Isus	b) Îl băteau pe Isus cu trestia în cap		c) L-au dus pe Isus în pretoriu

	Cine și-a bătut joc de Isus zicând: Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu se poate mântui?

	Ostașii dregătorului		b) preoții cei mai de seamă		c) cărturarii și bătrânii

	La moartea Domnului Isus:

	S-a rupt în două perdeaua dinăuntrul Templului		b) s-au despicat stâncile		c) s-a cutremurat pământul

	Cine a zis: Cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu! Când au văzut cele întâmplate la moartea Domnului Isus.

	Sutașul		b) Ostașii dregătorului		c) cei ce păzeau pe Isus

	Care dintre femei au fost prezente la răstignirea lui Isus:

	Maria, mama lui Iose		b) Maria Magdalena		c) mama fiilor lui Zebedei

	Care dintre femei ședeau în fața mormântului, după ce au pus trupul lui Isus acolo?

	Cealaltă Marie		b) Maria Magdalena		c) mama fiilor lui Zebedei

	Cine a cerut pază la mormântul lui Isus?

	Cărturarii		b) fariseii		c) preoții cei mai de seamă
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