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I.
1.__Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat.
2.__Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-L închidă pe Isus.
3.__I-au adus un îndrăcit orb și surd
4.__Milă voiesc, iar nu jertfe.
5.__În Sinagogă era un om care avea o mână uscată.
II.
	Neamurile vor nădăjdui în

	Puterea Lui	b) credincioșia Lui	c) numele Lui

	Orice păcat și orice hula vor fi iertate oamenilor. Dar hula împotriva_____nu le va fi iertată.

	Tatălui		b) Fiului		c) Duhului Sfânt

	Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt____pe care-l vor fi rostit.

	Bun		b) nefolositor		c) neadevărat

	Un neam viclean și preacurvar cere un semn dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului___.

	Isaia		b) Iona		c) Ieremia

	Duhul necurat când a ieșit dintr-un om umblă prin locuri fără apă căutând odihnă și n-o găsește atunci când se duce și ia cu el alte____duhuri mai rele decât el.

	12		b) 3		c) 7

III. 
	Cine este domnul dracilor?
	Căci după cum___a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele____tot așa și Fiul____va sta 3 zile și 3 nopți în____.
	Căci din cuvintele tale vei fi scos fără____și din cuvintele tale vei fi_____.
	Cine nu este cu Mine este____Mea și cine nu strange cu Mine______.
	Nu va frânge o___ ___și nici nu vas tinge un___care fumegă.
	Căci din prisosul_____vorbește_____.

IV.
	Căci oricine face Voia Tatălui Meu este în ceruri, acela îmi este

	Frate		b) soră		c) mamă

	Cu cât mai de preț este un____decât o oaie

	Copil		b) popor	c) preot

	Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. Și când cine în ea o găsește

	Plină		b) măturată		c) împodobită

V.
1. pom bun			a) viclean
2. omul bun			b) lucruri rele
3. omul rău			c) rod rău
4. neam			d) rod bun
5. pom rău			e) lucruri bune
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