Matei 9
I.
1.__Când a vindecat Domnul Isus slăbănogul, fariseii au zis în ei înșiși că El hulește.
2.__ Domnul Isus l-a chemat pe Matei să fie pescar de oameni.
3.__Fariseii i-au întrebat pe ucenici de ce Domnul Isus mănâncă cu vameșii și păcătoșii.
4.__Domnul Isus a spus că nu a venit să cheme la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.
5.__Fariseii l-au întrebat pe Isus de ce ucenicii Lui nu postesc.
II.
	Cum credea fruntașul sinagogii că îi va vindeca Isus fiica lui?

	O va ridica din pat 	b) va pune mâinile peste ea 	c) va porunci să învie

	De câți ani avea scurgere de sânge femeia care s-a atins de Domnul Isus?

	12 ani		b) 8 ani		c) 10 ani

	De ce anume s-a atins de Isus, femeia cu scurgere de sânge?

	Haina		b) poala hainei 		c) mână

	Ce a făcut Isus când a vindecat fiica fruntașului sinagogii?

	S-a întins peste ea 	b) i-a poruncit să se ridice	c) a luat-o de mână

	Cum a vindecat Isus pe cei doi orbi?

	S-a atins de ochii lor	b) le-a pus tină pe ochi		c) le-a poruncit să vadă

III. 
	Cu ajutorul cui susțineau fariseii că scotea Domnul Isus dracii?
	Ce spune  Domnul Isus că nu pune nimeni la o haină veche?
	Unde spune Domnul Isus că nu pun oamenii vinul nou?

IV.
	Ce au făcut noroadele când au văzut că Isus a vindecat slăbănogul?

	S-au înspăimântat	b) nu le venea să creadă 	c) au slăvit pe Dumnezeu

	Ce a văzut Isus când a ajuns la casa fruntașului sinagogii?

	Gloata bocind		b) pe cei ce cântau din fluier	c) mama fetei

	Cum a văzut Isus gloatele ca fiind când I s-a făcut milă de ele?

	Ca niște oi care n-au păstor		b) risipite		c) necăjite
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