Matei 1 și 2
I.
1.__Sara este menționată în cartea neamului lui Isus Hristos.
2.__Iosif se temea de Dumnezeu și de aceea și-a pus în gând să o lase pe Maria pe ascuns.
3.__Lui Iosif s-a arătat un înger în vedenie și i-a spus că ce a zămislit Maria este de la Duhul Sfânt.
4.__Prorocul a spus în vechime că din Betleemul lui Iuda va ieși lăstarul lui Iacov.
5.__Când au văzut magi că Steaua s-a oprit în locul în care era Pruncul, n-au mai putut de bucurie.
6.__Magii au fost înștiințat de un înger ca să nu mai dea pe la Irod.
II.
	De unde au venit magii la Ierusalim la Irod?

	Egipt		b) Răsărit	c) Apus

	Ce spun magi că au văzut și și-au dat seama că s-a născut un împărat?

	Steauă		b) lumină mare		c) strălucire

	De ce spun magi că au venit la Ierusalim?

	Să vadă Împăratul de curând născut al Iudeilor
	Să se închine Împăratului de curând născut al Iudeilor

Să vadă unde îi conduce Steaua
	Cum a reacționat Irod la spusele magilor despre Prunc?

	S-a mâniat	b) s-a înfricoșat		c) s-a tulburat

	Până când trebuia să stea Iosif, Maria și Isus în Egipt?

	Până va muri Irod	b) până se vor întoarce magii 	c) până îi va spune Dumnezeu

	Cum a reacționat Irod când și-a dat seama că a fost înșelat de magi?

	S-a mâniat	b) s-a înfricoșat		c) s-a tulburat

	Care proroc a vestit omorârea pruncilor poruncită de Irod?

	Isaia	b) Ieremia 	c) Mica

III. 
	De ce îi spune îngerul lui Iosif că trebuie să numească copilul Isus?
	Ce tălmăcire are numele Emanuil?

Cine s-a tulburat împreună cu Irod la auzirea cuvintelor magilor referitoare la Prunc?
	De la ce vârstă în jos a poruncit Irod să fie omorâți pruncii?
Cine a domnit în locul lui Irod?
	Unde s-a dus Iosif când a auzit cine domnește în locul lui Irod?
În care cetate a locuit Iosif cu familia lui după întoarcerea din Egipt?
IV.
	Care dintre următoarele femei sunt menționate în cartea Neamului lui Isus Hristos?

	Tamar		b) Rahab 	c) Rut

	Pe cine a întrebat Irod unde trebuia să se nască Hristosul?

	Magi 	b) preoții cei mai de seamă	c) cărturarii norodului

	Unde a poruncit Irod să fie omorâți pruncii

	Betleem	b) împrejurimile Betleemului	c) Ierusalim
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