
Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap.11   -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 

1._   Tu ești Acela care are să vină sau să așteptăm pe altul.                   Matei 11:3 
2._   Ferice de acela pentru care Eu voi fi un prilej de poticnire.                Matei 11:6 
3._   Până la Ioan au proorocit toți proorocii și Legea.                 Matei 11:13 
4._   Iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al săracilor.             Matei 11:19 
5._   Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.               Matei 11:28 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 

1. De unde a auzit Ioan despre lucrările lui Hristos?        Matei 11:2 
 

 a. din temniță; 
 b. din pustie; 
 c. din casă; 
 

2. Cui li se propovăduiește Evanghelia?         Matei 11:5 
 

 a. dregătorilor; 
 b. Neamurilor; 
 c. săracilor; 
 
3. Isus a vorbit despre Ioan (Botezătorul)_____ .        Matei 11:7 
 

 a. ucenicilor Săi; 
 b. noroadelor; 
 c. săracilor; 
 
4. De ce a mustrat Isus cetățile în care făcuseră cele mai multe minuni?              Matei 11:20 
 

 a. pentru că nu ajutau pe săraci; 
 b. pentru că nu au primit pe ucenicii Lui; 
 c. pentru că nu se pocăiseră;  
 
5. În ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru ______?                 Matei 11:23-24 
 

 a. Capernaum; 
 b. Horazin; 
 c. Betsaida; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 

1. __  orbii    a. leproșii        Matei 11:5       
2. __  șchiopii    b. capătă vederea       Matei 11:5             
3. __  sunt curățiți    c. înviază        Matei 11:5                   
4. __  morții    d. surzii        Matei 11:5             
5. __  aud    e. umblă        Matei 11:5             
 
 
 

 



Matei cap. 11 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 

1. Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce _______ și ce _______ . (2 cuv.)      Matei 11:4 
2. Împărăția cerurilor se ia cu _____, și cei ce dau ______ pun ____ pe ea. (3 cuv.)             Matei 11:12 
3. Cine are ______ de auzit, să _____ . (2 cuv.)                  Matei 11:15 
4. Eu sunt ________ și _______ cu inima. (2 cuv.)                   Matei 11:29 
5. Căci jugul Meu, este _____, și sarcina Mea este ______ . (2 cuv.)                Matei 11:30 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 

1.Ce s-a scris despre Ioan (Botezătorul)?              Matei 11:10   
 

 a. Iată, trimit înaintea feței Tale pe solul Meu; 
 b. care Îți va pregăti calea înaintea Ta; 
 c. și va cânta din fluier; 
 
2. În ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru:           Matei 11:21-22 
 

 a. Horazin și Capernaum; 
 b. Capernaum și Betsaida; 
 c. Horazin și Betsaida; 
 
3. Isus a luat cuvântul și a zis:                 Matei 11:25 
 

 a. Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului; 
 b. ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți; 
 c. și le-ai descoperit pruncilor; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap.12   -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 

1._  Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului.        Matei 12:8 
2._  Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Prea iubitul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea.     Matei 12:18 
3._  Și Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.                  Matei 12:21 
4._  Omul bun scoate lucruri rele din vistieria bună a inimii lui.                Matei 12:35 
5._  Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri acela îmi este frate, soră și tată.            Matei 12:50 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. Prin ce lan a trecut Isus?           Matei 12:1 
 

 a. ovăz; 
 b. porumb; 
 c. grâu; 
 

2. Când au început să smulgă spice de grâu ucenicii Lui erau:      Matei 12:1 
 

 a. obosiți; 
 b. flămânzi; 
 c. bolnavi; 
 
3. Când a intrat Isus în sinagogă, acolo era un om:       Matei 12:10 
 

 a. cu mâna uscată; 
 b. slăbănog; 
 c. olog; 
 
4. Cine au zis:“Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.”   Matei 12:2 

 a. Saducheii; 
 b. Fariseii; 
 c. Fariseii și Saducheii; 
 
5. Cine au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Isus?     Matei 12:14 
 
 a. preoții cei mai de seamă; 
 b. norodul; 
 c. Fariseii; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 
1. __ pâinile pentru punerea înaintea Domnului a. vorbește gura              Matei 12:4 
2. __ milă voiesc     b. toți bolnavii               Matei 12:7 
3. __ nu va stinge un fitil care fumegă  c. nu jertfe               Matei 12:20 
4. __ a tămăduit     d. Isus Robul Domnului             Matei 12:15 
5. __  prisosul inimii     e. preoții               Matei 12:34 
 
 

 



Matei cap.12 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. Cine a zis: “Oare n-ați citit ce a făcut David, când a flămânzit?” ______________   Matei 12:3 
2. Dar Eu vă spun ca aici este Unul mai mare decât ____________.     Matei 12:6 
3. Cine nu strânge cu Mine ____________ .                    Matei 12:30 
4. După ce se cunoaște pomul? ____________   _____ .                  Matei 12:33 
5. Hula împotriva __________   ____________  nu va fi iertată.                 Matei 12:31  
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Ce a făcut David când a flămânzit?         Matei 12:4 
 

 a. a intrat în casa Domnului; 
 b. a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului; 
 c. a mâncat miere sălbatică și lăcuste; 
 
2.  Biblia spune despre Domnul Isus, că El:              Matei 12:19-20 
 

 a. nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga; 
 b. nimeni nu-I va auzi glasul pe ulițe; 
 c. nu va frânge o trestie ruptă; 
 
3. Isus care cunoștea gândurile Fariseilor le-a zis:       Matei 12:25 
 

 a. orice împărăție desbinată împotriva ei însăș, este pustiită; 
 b. orice cetate sau casă desbinată împotriva ei însăș, nu poate dăinui; 
 c. orice pom care nu aduce roadă va fi tăiat; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap.13   -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 

1._  O parte din sămânță a căzut lângă drum, și au venit păsările și  au mâncat-o.  Matei 13:4 
2._  Celui, ce are, i se va da, și va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Matei 13:12 
3._  Grăuntele de muștar este cea mai mică sămânță dintre toate semințele.   Matei 13:32 
4._  Cei neprihăniți vor străluci ca stelele în Împărăția Tatălui lor.     Matei 13:43 
5._  Împărăția cerurilor se aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de animale. Matei 13:47 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. Unde era Isus când a spus pilda semănătorului?                  Matei 13:1-3 
 

 a. într-o corabie; 
 b. într-o casă; 
 c. pe un munte; 
 

2. O altă parte din sămânță a căzut pe __________ , unde n-avea pământ mult.    Matei 13:5 
 
 a. în locuri stâncoase; 
 b. în locuri secetoase; 
 c. în locuri cu multă apă; 
 
3. Care prooroc a spus: „Veți auzi cu urechile voastre, și nu veți înțelege; veți privi cu ochii voștri,       Matei 13:14 
                                             și nu veți vedea. ” 
 

 a. Iona; 
 b. Ieremia; 
 c. Isaia; 
 
4. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în__________ ,       Matei 13:33  
      până s-a dospit toată plămădeala. 
  

 a. două măsuri de făină de grâu; 
 b. trei măsuri de făină de grâu; 
 c. patru măsuri de făină de grâu; 
 
5. Cine este vrășmașul care a semănat neghina?               Matei 13:39 
 

 a. fiii celui rău; 
 b. diavolul; 
 c. Fariseii; 
 

III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 
1. __  secerișul    a. s-a uscat      Matei 13:39 
2. __  n-avea rădăcini    b. fiii celui rău      Matei 13:6 
3. __  țarina     c. sfârșitul veacului     Matei 13:38 
4. __  cuptorul aprins    d. lumea      Matei 13:42 
5.__   neghina     e. plânsul și scrâșnirea dinților   Matei 13:38 
 



Matei cap.13 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. Voi vorbi în _____  , vă voi spune lucruri ascunse de la _________ lumii.   Matei 13:35 
2. Cine este cel ce seamănă sămânța bună?  ________  ____________    Matei 13:37 
3. Cine sunt sămânța bună?  ____   __________       Matei 13:38 
4. Secerătorii sunt : _____________         Matei 13:39 
5. Nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în ______  și în _____  Lui.                Matei 13:57 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1.  Câtă roadă a dat grăuntele căzut în pământ bun?       Matei 13:8 
 

 a. unul o sută; 
 b. altul șaizeci; 
 c. altul treizeci; 
 
2. După care pildă a spus Isus: „Cine are urechi de auzit să audă.”             Matei 13:9,43 
 

 a. după pilda semănătorului; 
 b. după pilda neghinei; 
 c. după tâlcuirea pildei neghinei; 
 
3. Împărăția cerurilor se aseamănă cu:              Matei 13:24-47 
 

 a. un om care a semănat sămânță bună în țarina lui; 
 b. o comoară ascunsă într-o țarină; 
 c. un negustor care caută mărgăritare frumoase; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap.14-15   -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 

1._ Irod a spus despre Isus că este Ioan Botezătorul de aceea se fac minuni prin el.           Matei 14:1,2  
2._ Norodul îl privea pe Ioan ca pe un prooroc.                Matei 14:5 
3._ Noroadele au auzit că Isus a plecat cu corabia și s-au luat după El pe jos.            Matei 14:13 
4._ În ținutul Ghenezaretului, bolnavii îl rugau pe Isus, să le dea voie să se atingă      Matei 14:34-36 
       de poala hainei Lui. 
5._ După ce a dat drumul noroadelor,Isus s-a suit pe un munte să Se roage împreună cu ucenicii.         Matei 15:23 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. Din pricina cui a prins Irod pe Ioan și l-a aruncat în temniță?     Matei 14:3 
 

 a. Irodiadei; 
 b. Izabelei; 
 c. norodului; 
 

2. Când Isus a săturat mulțimea s-au ridicat ______  coșuri  pline cu rămășițele de fărâmituri. Matei 14:20 
 
 a. cincisprezece; 
 b. nouăsprezece; 
 c. douăsprezece; 
 
3. Cu cinci pâini și doi pești, Isus a săturat o mulțime de aproximativ:    Matei 14:21 
  

 a. cinci mii de bărbați, afară de femei și copii; 

 b. cinci mii de bărbați și femei, afară de copii; 
 c. cinci mii de bărbați, femei și copii; 
 
4. _____, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus,și au zis:“Cu adevărat,Tu ești Fiul lui Dumnezeu!” Matei 14:33 
 
 a. Noroadele; 
 b. Cei ce erau în corabie; 
 c. Ucenicii; 
 
5. Cu șapte pâini și puțini peștișori Isus a săturat o mulțime de:          Matei 15:38 
 
 a. patru mii de bărbați și femei, afară de copii; 
 b. patru mii de bărbați, afară de femei și copii; 
 c. patru mii de bărbați, femei și copii; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 
1. __ Irod    a. cinci pâini și doi pești    Matei 14:1        
2. __ prima înmulțire   b. vine din inimă     Matei 14:16-21                          
3. __ ce iese din gură   c. șapte pâini și puțini peștișori   Matei 15:18     
4. __ a doua înmulțire  d. cârmuitorul      Matei 15:34-39      
5. __ fratele lui Irod   e. Filip       Matei 14:3   
 



Matei cap.14-15 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. De către cine a fost îndemnată fata Irodiadei să ceară capul lui Ioan într-o farfurie?_________ __   Matei 14:8  
2. Ce au spus ucenicii despre Isus când L-au văzut umblând pe mare?______ ________ _________!   Matei 14:26 
3. Care ucenic a început să umble pe ape ca să meargă la Isus?_______               Matei 14:29 
4. “Norodul acesta se apropie de Mine cu _____ și mă cinstește cu ______, dar _____ lui este              Matei 15:8 
       Departe de Mine.”(3 cuv.)             
5. Cine L-au întrebat pe Isus: “Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor?”              Matei 15:1,2 
_________ __ __________ ___ ____________ 
  
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Împăratul s-a întristat când fata Irodiadei a cerut capul lui Ioan într-o farfurie, dar din pricina Matei 14:9 
     ______________  a poruncit să i-l dea. 
 

 a. jurămintelor sale; 
 b. de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el; 
 c. Irodiadei; 
 
2. Care sunt lucrurile care spurcă pe om?                     Matei 15:19,20 
 

 a. gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile; 
 b. furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele; 
 c. dragostea, bunătatea, facerea de bine; 
 
3. Ce a spus Isus când femeia cananeancă a venit la El, pentru că fiica ei, era    Matei 15:24,26,28 
       muncită rău de un drac? 
 

 a. “Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” ; 
 b. “Nu este bine să iei pâinea de pe masa copiilor și s-o arunci la căței. ” ;  
 c. “O, femeie, mare este credința Ta; facă-ți-se cum voiești.” ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania  

Test cap.16-17    -    Matei 

 
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 

1._ Ca să ispitească pe Isus, Fariseii și Saducheii, I-au cerut să le arate un semn din cer.       Matei 16:1 
2._ Oamenii ziceau despre Isus că este unul din prooroci.           Matei 16:13,14 
3._ Dumnezeu i-a descoperit lui Iacov că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.       Matei 16:16,17 
4._ Isus a zis: „... voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.”       Matei 16:18 
5._ „El S-a schimbat la față înaintea lor;..., și hainele I s-au făcut albe ca zăpada.”       Matei 17:2 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. „_____, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi?”        Matei 16:3  
 

 a. Păcătoșilor;  
 b. Fățarnicilor; 
 c. Oameni răi; 
 

2. La schimbarea la față, fața lui Isus strălucea ca:             Matei 17:2 
 

 a. soarele; 
 b. luna;  
 c. stelele; 
 
3. Cine s-a arătat pe munte, la schimbarea la față, stând de vorbă cu Isus?          Matei 17:3 
 

 a. Moise și Isaia; 
 b. Moise și Ieremia; 
 c. Moise și Ilie; 
 
4. Cine a zis: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibi. ”        Matei 17:4 
 

 a. Ioan; 
 b. Iacov; 
 c. Petru; 
 
5. Cine l-a vindecat pe acel băiat lunatic?              Matei 17:15-18 
 

 a. ucenicii lui Isus; 
 b. Isus; 
 c. Ioan; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 
1. __ vreme frumoasă  a. Fariseilor și al Saducheilor     Matei 16:2         
2. __furtună    b. grăunte de muștar      Matei 16:3                        
3. __ aluatul    c. Fariseilor și a Saducheilor     Matei 16:6       
4. __ învățătura   d. cerul este roșu-posomorât     Matei 16:12 
5.__  credință    e. cerul este roșu      Matei 17:20 
 
 

 
 



Matei cap. 16-17 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. „Un neam _______ și prea curvar cere un ______ ;nu i se va da alt semn decât semnul         Matei 16:4  
       proorocului ______ .”(3 cuv.)  
2. Isus a poruncit ucenicilor Săi, să nu spună _________ că El este __________ . (2 cuv.)         Matei 16:20 
3. Când Fiul omului are să vină în Slava Tatălui Său cu îngerii Săi, va răsplăti fiecăruia după:         Matei 16:27 
       ____________  ___ 
4. „Și din nor s-a auzit un ____ care zicea: „Acesta este Fiul Meu ____  _____, în care Îmi          Matei 17: 5                    
 găsesc ________ Mea: de El să _________.”(5 cuv.) 
5. „Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu ___________ și cu ______.”(2 cuv.)          Matei 17:21 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Cine ziceau oamenii că era Isus, Fiul omului?       Matei 16:13,14 
 

 a. Ioan Botezătorul; 
 b. Ilie; 
 c. Ieremia; 
 
2. Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească Matei 16:21 
     din partea: 
 

 a. bătrânilor; 
 b. preoților celor mai de seamă; 
 c. cărturarilor; 
 
3. Cine l-au întrebat pe Petru: „Învățătorul vostru nu plătește darea?”    Matei 17: 24 
 

 a. Fariseii; 
 b. cei ce strângeau darea pentru Templu; 
 c. Saducheii; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap.18-19   -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 

1._ „Oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, care cred în Mine, ar fi mai de folos        Matei 18:6  
          să i se atârne de gât o greutate mare de moară, și să fie înecat în adâncul mării.” 
2._ „Fiul omului a venit să mântuiască ce era păcătos. ”                 Matei 18:11 
3._ „Dacă un om are o sută de oi, și se rătăcește una, lasă pe cele nouăzeci și nouă pe vale și se          Matei 18:12 
        duce să caute pe cea rătăcită. ” 
4._ Isus a zis: „dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare,              Matei 18:19 
        le va fi dat de Tatăl Meu, care este în ceruri.” 
5._ „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.”            Matei 18:20 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 

1. „Oricine se va smeri ca acest ______, va fi cel mai mare în Împărăția cerurilor.”   Matei 18:4 
 

 a. ucenic; 
 b. copilaș; 
 c. micuț; 
 

2. „Acum, dacă _________ te face să cazi în păcat, taie-l şi leapădă-l de la tine. Este mai bine  Matei 18:8  
      pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare şi să  
      fii aruncat în focul veşnic.” 
 

 a. piciorul tău sau urechea ta; 
 b. mâna ta sau ochiul tău; 
 c. mâna ta sau piciorul tău; 
 
3. Când Petru a întrebat: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele Meu când va păcătui        Matei 18:21,22 
     împotriva mea? Până la şapte ori?”, Isus i-a răspuns până la: 
 

 a. șaptezeci de ori câte șapte; 
 b. șapte ori câte șapte; 
 c. șaptesprezece; 
 
4. Cât datora robul care n-avea cu ce plăti, și stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el,        Matei 18:24,25 
        pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria? 
 

 a. 10.000 de galbeni; 
 b.   1 000 de galbeni; 
 c.       100 de galbeni;  
 
5. Cât datora tovarășul robului care a fost iertat de datoria lui?            Matei 18:28 
 

 a. o sută de galbeni; 
 b. o mie de lei; 
 c. o sută de lei; 
 
 
 
 

 



Matei cap.18-19 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 

1. __ vai de lume   a. prin care vine prilejul de păcătuire   Matei 18:7         
2. __ vai de omul acela   b. munți       Matei 18:7                          
3. __ nouăzeci și nouă de oi  c. din pricina prilejurilor de păcătuire   Matei 18:12 
4. __ iartă     d. parte bărbătească și parte femeiască   Matei 18:35       
5. __ Ziditorul a făcut   e. din toată inima      Matei 19:4         

 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. „Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de ________ ; dar vai de _____  acela prin care  Matei 18:7 
       vine prilejul de _________. ”(3 cuv.) 
2. „Tot aşa, nu este ____Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din aceşti_____.”(2 cuv.) Matei 18:14  
3. „Dacă ________ tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el________ .  
      Dacă te ascultă, ai __________ pe fratele tău.”(3 cuv.)      Matei 18:15  
4. Cine a întrebat pe Isus: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru  
     orice pricină?” _____________         Matei 19:3 
5. Cine a întrebat pe Isus: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?”   Matei 19:16 
________  ______ 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Ce a făcut stăpânul cu robul care nu i-a iertat datoria tovarășului lui?       Matei 18:34 
 

 a. l-a aruncat în temniță; 
 b. l-a vândut; 
 c. l-a dat pe mâna chinuitorilor; 
 
2.  Ce a zis Isus ucenicilor, când au certat pe cei ce au adus copilașii la El ca să-Și pună  Matei 19:13,14  
        mâinile peste ei? 
 

 a. lăsaţi copilaşii să vină la Mine;  
 b. nu-i opriţi; 
 c. căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei; 
 
3. „Şi oricine a lăsat ______ pentru Numele Meu va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică.”    Matei 19:29 
 

 a. case sau fraţi, sau surori; 
   b. tată, sau mamă;  
 c. nevastă, sau feciori, sau holde; 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap.19-20   -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 

1._  „Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”      Matei 19:6 
2._ „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o  
          comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”       Matei 19:21 
3._ „Adevărat vă spun că greu  va intra un sărac în Împărăţia cerurilor.”    Matei 19:23 
4._ „...la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.”      Matei 19:26 
5._ „...pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”      Matei 20:16 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. De ce a plecat tânărul întristat când i-a zis Isus să vândă tot ce are și să împartă la săraci? Matei 19:22 
 

 a. avea doar o căsuță; 
 b. avea multe avuții; 
 c. avea mulți bani; 
 

2. Cine a zis: „Iată că noi am lăsat tot şi Te-am urmat. Ce răsplată vom avea?   Matei 19:27 
 

 a. Iacov; 
 b. Petru; 
 c. Ioan; 
 

3. Cu cât s-a învoit gospodarul cu lucrătorii pe care i-a trimis la vie?    Matei 20:2 
 

 a. un leu; 
 b. doi lei; 
 c. trei lei; 
 

4. „Când au venit cei dintâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit şi ei tot câte  
     ___  ____   de fiecare.”          Matei 20:10 
 
 a. doi lei;  
 b. trei lei; 
 c. un leu; 
 

5. „Iată că ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de  
     seamă şi___ . “             Matei 20:18 
 
 a. fariseilor; 
 b. saducheilor; 
 c. cărturarilor; 
 

III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 
1. __  o cămilă    a. i-a făcut o cerere lui Isus    Matei 19:24       
2. __  mama fiilor lui Zebedei  b. Isus       Matei 20:20                        
3. __  fii lui Zebedei   c. să ni se deschidă ochii    Matei 20:21 
4. __  Ce vreți să vă fac?   d. unul la dreapta și altul la stânga   Matei 20:32 
5. __  cei doi orbi   e. prin urechea acului     Matei 20:33  

 



Matei cap. 19-20 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un ___________ care a ieşit dis-de-dimineaţă să-şi  
     tocmească lucrători la ___.”(2 cuv.)        Matei 20:1 
2. „Seara, stăpânul _____a zis ispravnicului său: ‘Cheamă pe lucrători şi dă-le______,  
      începând de la cei de pe _______până la cei_______.”(4 cuv.)     Matei 20:8 
3. „...oricare va vrea să fie mare între voi să fie ___________ vostru;” (1 cuv.)   Matei 20:26 
4. „...oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie ____ .” (1 cuv.)    Matei 20:27 
5. Cei doi orbi de la Ierihon au stigat: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui________ !”(1 cuv.) Matei 20:30 
 
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1.  Pe la cât a ieșit gospodarul și a găsit oameni stând în piață fără lucru?    Matei 20:3-7 
 

 a. pe la ceasul al treilea; 
 b. pe la ceasul al şaselea şi al nouălea; 
 c. pe la ceasul al unsprezecelea; 
 
2.„Ei Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâinile neamurilor,ca să-L:___, dar a treia zi va învia.”  Matei 20:18.19 
 

 a. batjocorească;  
 b. bată; 
 c. răstignească; 
 
3. Ce le-a răspuns Isus fiilor lui Zebedei când au cerut ca în Împărăția Lui, unul să stea la  
      stânga Lui și altul la dreapta Lui?         Matei 20:21,22 
 

 a. nu ştiţi ce cereţi;  
 b. puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu;  
 c. şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


