Matei 16
I.
1.__Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.
2.__Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în slava Sa.
3.__Fariseii și cărturarii s-au apropiat de Isus ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer.
4.__Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia hrană.
5.__Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine să-și ia crucea și să Mă urmeze.
II.
	Când se înserează voi zeceți: Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este___.

	Senin		b) roșu		c) înstelat

	Și dimineața ziceți: Astăzi are să fie____, căci cerul este roșu, posomorât.

	Ploaie		b) furtună	c) înnorat

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

	Ilie		b) Isaia		c) Iona

III. 
	Luați seama și păziți-vă de aluatul_____și al____.
	Pentru că oricine vrea să-și scape viața o va____dar oricine își va pierde viața pentru mine o va_______.
	Ferice de tine, Simone, fiul lui____fiindcă nu___și____ți-a fost descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri.
	Și Eu îți spun: Tu ești Petru și pe această____voi zidi______Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.
	Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui________, ci gânduri de ale________.

IV.
	Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului? Ei au răspuns: Uni zic că ești

	Ilie	b) Ioan Botezătorul	c) unul din proroci

	De atunci încolo Isus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să:

	Meargă la Ierusalim		b) fie răstignit		c) fie omorât

	Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde:

	Sufletul		b) pacea		c) sănătatea
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