Matei 18
I.
1.__Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut.
2.__Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu copiii săi.
3.__Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu nici un chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.
4.__Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.
5.__Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți.
II.
	Doamne de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la____ori?

	7	b) 10		c) 5

	Vă mai spun iarăși că dacă_____dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.

	Doi	b) trei		c) mai mulți

	Tot așa vă va face și Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu____din toată inima pe fratele său.

	Ajută		b) iartă		c) iubește

III. 
	Dacă un om are___de oi și se rătăcește___din ele, nu lasă el pe cele___pe munți și se duce să caute pe cea pierdută?
	Dacă____ta sau___tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădă-le de la tine.
	Căci acolo unde sunt__sau___adunați în Numele Meu sunt și Eu în mijlocul lor.
	A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora ___mii de galbeni.
	Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între___și__ singur. Dacă te ascultă ai câștigat pe fratele tău.

IV.
	Este mai bine pentru tine să intri în viață___decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic.

	Schiop		b) olog		c) ciung

	Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat____de la tine.

	Scoate-l		b) leapădă-l	c) aruncă-l

	Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el,_____și tot ce avea și să se plătească datoria.

	Casa lui		b) moșia lui	c) copiii lui

V. 
1. oricine se va smeri ca acest copilaș				a) va fi cel mai mare în Împărăția cerurilor
2. oricine va primi un copilaș ca acesta				b) ar fi de mare folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării
3. oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți	c) Mă primește pe Mine
4. orice veți lega pe pământ					d) dezlegați în cer
5. orice veți dezlega pe pământ					e) legați în cer
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