Tabita F.
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania

Test cap. 21 - Matei
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).
1._ Iată, Împăratul tău vine la tine, smerit și călare pe un măgar, pe un măgăruș,
mânzul unei măgărițe.
2._ Casa Mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.
3._ Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi.
4._ Isus le-a zis: ”Adevărat vă spun că vameșii și păcătoșii merg înaintea voastră în
Împărăția lui Dumnezeu.”
5._ Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, și nu l-ați văzut.

Matei 21:5
Matei 21:13
Matei 21:22
Matei 21:31
Matei 21:32

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).
1. Câți ucenici a trimis Domnul Isus, ca să aducă măgărița și măgărușul?

Matei 21:1,2

a. doi ucenici;
b. trei ucenici;
c. patru ucenici;
2. Când au ajuns la ________ Isus a trimis niște ucenici să-I aducă o măgăriță și măgărușul
care era împreună cu ea.

Matei 21:1,2

a. muntele Măslinilor;
b. Ierusalim;
c. Betfaghe;
3. Când au adus măgărița și măgărușul, ucenicii și-au pus ____ peste ei și El a șezut deasupra. Matei 21:7
a. prosoapele;
b. hainele;
c. păturile;
4. Niște_______ și ______ au venit la El în Templu și El i-a vindecat.

Matei 21:14

a. slăbănogi și orbi;
b. muți și îndrăciți;
c. orbi și șchiopi;
5. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii
strigând în Templu și zicând: „Osana, Fiul lui David!”

Matei 21:15

a. L-au scos afară din Templu;
b. au căutat să-L omoare;
c. s-au umplut de mânie;
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare).
1. __
2. __
3. __
4. __
5. __

măgărița și măgărușul
Tu ai scos laude
Tu ai scos laude
cel dintâi fiu (fecior)
celălalt fiu (fecior)

a. din gura pruncilor
b. „Mă duc, doamne!”
c. în satul dinaintea voastră
d. din gura celor ce sug
e. „Nu vreau”

Matei 21:2
Matei 21:16
Matei 21:16
Matei 21:28
Matei 21:30

Matei cap.21

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare).
1. Cine își așterneau hainele pe drum la intrarea Domnului Isus în Ierusalim?
Matei 21:8
____ ___ ________ ___ _______ .
2. … alții tăiau _______ ___ ________ și le presărau pe drum.
Matei 21:8
3. Cine L-a întrebat pe Isus : „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea, și cine Ți-a dat puterea aceasta?” Matei 21:23
_________ ___ ___ __ ________ și _________ __________ .
4. De ce a blestemat Isus smochinul?
Matei 21:18,19
__ _____ __________ __ ___ __ ______ __ __ ________ ___________ .
5. Cine va cădea peste piatra aceasta, va fi ____________ de ea; iar peste acela peste care
Matei 21:44
va cădea ea, îl va __________ .
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).
1. Ce strigau noroadele la intrarea Domnului Isus în Templu?

Matei 21:9

a. Osana Fiul lui David! ;
b. Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! ;
c. Osana în cerurile prea înalte! ;
2. Când a intrat Isus în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare, și fiecare zicea;
„Cine este acesta?” „____________”, răspundeau noroadele.

Matei 21:10,11

a. „Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii”;
b. „Este Isus, Fiul lui Dumnezeu”;
c. „Este Isus, Fiul lui David”;
3. Ce a făcut Isus când a intrat în Templul lui Dumnezeu?
a. a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în Templu;
b. a răsturnat mesele schimbătorilor de bani;
c. a răsturnat mesele celor ce vindeau porumbei;

Matei 21:12

Tabita F.
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania

Test cap.22 - Matei
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).
1._ Împăratul a zis: „Nunta este gata; dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea”.
Matei 22:8
2._... au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și bogați, și odaia ospățului s-a umplut de oaspeți.
Matei 22:10
3._ Isus a zis Saducheilor: „Vă rătăciți! Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile,
Matei 22:29
nici puterea lui Dumnezeu.”
4._ Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți ci al celor vii.
Matei 22:32
5._ Cea mai mare poruncă din lege este: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta,
cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău. ”
Matei 22:37,38
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).
1. Împăratul a trimis pe _______ __ să cheme pe cei poftiți la nuntă; dar ei n-au vrut să vină.

Matei 22:3

a. fii săi;
b. robii săi;
c. prietenii săi;
2. Unde a fost aruncat omul care a intrat în odaia ospățului fără haină de nuntă?

Matei 22:13

a. în temniță;
b. în întunericul de afară;
c. la o răspântie de drumuri;
3. Cine a întrebat pe Isus: „Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?”

Matei 22:16,17

a. Fariseii;
b. ucenicii fariseilor împreună cu Irodianii;
c. Irodianii;
4. Saducheii au venit la Isus, ei zic că nu este ______ .

Matei 22:23

a. iad;
b. înviere;
c. rai;
5. __________, care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Isus.

Matei 22:33

a. Fariseii;
b. Noroadele;
c. Saducheii;
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare).
1. __ mulți sunt chemați
2. __ Fariseii
3. __ David
4. __ la înviere
5. __ la înviere

a. vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer;
b. Îl numește pe Isus Domn;
c. nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita;
d. s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba;
e. puțini sunt aleși;

Matei 22:14
Matei 22:15
Matei 22:43
Matei 22:30
Matei 22:30

Matei cap.22

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare).
1. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un ___________ care a făcut ________ fiului său.
2. Unde a trimis împăratul să cheme pe toți aceia pe care îi vor găsi?
__ ___________ __________ .
3. Ce a făcut omul care a fost întrebat: „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?”
__ __________ .
4. „Dați dar __________ ce este al ____________, și lui ___________ ce aste al lui ___________ .”
5. În câte porunci a spus Isus că se cuprinde toată Legea și Proorocii?
___________________________ .

Matei 22:2
Matei 22:9
Matei 22:12
Matei 22:21
Matei 22:40

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).
1. Împăratul le-a zis (altor robi): „Spuneți celor poftiți: „Iată că _______________ .”

Matei 22:4

a. am gătit ospățul meu;
b. juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate;
c. toate sunt gata, veniți la nuntă;
2. Cei chemați la nuntă fără să le pese de poftirea lui, au plecat ___________ .

Matei 22:5

a. unul la holda lui;
b. altul la negustoria lui;
c. altul acasă;
3. Ce a făcut împăratul, când a auzit ce au făcut unii din cei poftiți la nuntă cu robii săi?
a. s-a mâniat;
b. a trimis oștile sale;
c. a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea;

Matei 22:7

Tabita F.
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania

Test cap.23 - Matei
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).
1._ Pe când cuvânta Isus gloatelor și ucenicilor Săi,a zis:„Cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise.”Matei 23:1-2
2._ Isus a spus despre cărturari și farisei, că ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat.
Matei 23:1-4
3._ Cine jură pe Templu, jură pe el și pe Cel ce locuiește în el.
Matei 23:21
4._ Fariseu orb! Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și
partea de afară să fie curată.
Matei 23:26
5._ „Ierusalime, Ierusalime!... De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina
puii supt aripi, și n-ați vrut. ”
Matei 23:37
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).
1. Cel mai mare dintre voi să fie_________ _____ .

Matei 23:11

a. dascălul vostru;
b. învățătorul vostru;
c. slujitorul vostru;
2. Unul singur este Dascălul vostru:

Matei 23:10

a. Fariseul;
b. Cărturarul;
c. Hristosul;
3.Cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este ____________ __ .

Matei 23:20

a. deasupra lui;
b. lângă el;
c. aproape de el;
4. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi curățiți partea de afară a paharului
și a blidului, dar înăuntru sunt pline de _________ __ ___________ .

Matei 23:25

a. nedreptate și răutate;
b. răpire și necumpătare;
c. fățărnicie și necredincioșie;
5. Fariseii și cărturarii se arătau pe dinafară neprihăniți, dar pe dinăuntru erau plini de:

Matei 23:28

a. fățărnicie;
b. fărădelege;
c. fățărnicie și de fărădelege;
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare).
1. __ cărturarii și fariseii
2. __ Unul singur este Învățătorul vostru
3. __ Unul singur este Tatăl vostru
4. __ Templul
5. __ altarul

a. sfințește aurul;
b. sfințește darul;
c. zic dar nu fac;
d. Hristos;
e. Acela care este în ceruri;

Matei 23:3
Matei 23:8
Matei 23:9
Matei 23:17
Matei 23:19

Matei cap.23

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare).
1. Oricine se va înălța, va fi _________; și oricine se va ________, va fi ___________ .
2. Cine jură pe cer, jură pe ___________ ___ ___________ al lui Dumnezeu și pe Celce șade pe el.
3. Din ce dădeau zeciuială cărturarii și fariseii? __________ , __________ și _________ .
4. Care sunt lucrurile cele mai însemnate din Lege, pe care cărturarii și fariseii le lăsau nefăcute?
____________ , ____________ și ________________ .
5. Cărturarii și fariseii au omorât pe ____________ fiul lui Barachia între Templu și altar.

Matei 23:12
Matei 23:22
Matei 23:23
Matei 23:23
Matei 23:35

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).
1. Isus a spus despre cărturari și farisei că :

Matei 23:5

a. toate faptele lor le fac pentru ca să fie slăvit Dumnezeu;
b. toate faptele lor le fac pentru ca să împlinească Legea;
c. toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni;
2. Fariseii și cărturarii:

Matei 23:6,7

a. umblă după locurile dintâi la ospețe;
b. umblă după scaunele dintâi în sinagogi;
c. le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe;
3. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi:
a. deschideți oamenilor Împărăția cerurilor;
b. hrăniți casele văduvelor;
c. nu trebuie să înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință;

Matei 23:13-15

Tabita F.
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Test cap.24 - Matei
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).
1._ Când ucenicii I-au arătat lui Isus clădirile Templului, Le-a zis: „Adevărat vă spun că nu va
rămânea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.”
2._ Isus ședea jos pe muntele Carmel, când ucenicii L-au întrebat care va fi semnul venirii Lui
și al sfârșitului veacului acestuia.
3._ Din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți va dispărea.
4._ Cum s-a întâmplat în zilele lui Lot, la fel se va întâmpla și la venirea Fiului omului.
5._ Voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați.

Matei 24:1,2
Matei 24:3
Matei 24:12
Matei 24:37
Matei 24:44

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).
1. Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu, și vor zice; „________!” Și vor înșela pe mulți.

Matei 24:5

a. Eu sunt Hristosul;
b. Eu sunt Ilie;
c. Eu sunt unul din prooroci;
2. Cine va răbda până la sfârșit va fi:

Matei 24:13

a. mântuit;
b. răsplătit;
c. binecuvântat;
3. Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească
de ____ tuturor neamurilor.

Matei 24:14

a. salvare;
b. mântuire;
c. mărturie;
4. Care dintre prooroci a vorbit despre „ urâciunea pustiirii, așezată în locul sfânt”?

Matei 24:15

a. Ieremia;
b. Isaia;
c. Daniel;
5. Care este deci robul_____ și _____, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale,
ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?

Matei 24:45

a. credincios și bun;
b. credincios și înțelept;
c. credincios și milos;
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare).
1. __ cei ce vor fi în Iudeea
2. __ cine va fi pe acoperișul casei
3. __ cine va fi la câmp
4. __ „Iată, Hristosul este aici , sau acolo ”
5. __ „Iată-L în pustie”

a. să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă
b. să fugă la munți
c. să nu vă duceți acolo
d. să nu se întoarcă să-și ia haina
e. să nu-L credeți

Matei 24:16
Matei 24:17
Matei 24:18
Matei 24:23
Matei 24:26

Matei cap.24

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare).
1._________ și __________ vor trece, dar ___________ Mele nu vor trece.
Matei 24:35
2. Din pricina celor _______, zilele acelea de necaz vor fi ___________ .
Matei 24:22
3. Căci cum iese fulgerul de la ________ și se vede pînă la ______, așa va fi și _______ Fiului omului. Matei 24:27
4. _________ dar, pentru că nu știți în ce zi va veni ___________ vostru.
Matei 24:42
5. Ce soartă va avea robul rău, care zice în inima lui: „Stăpânul meu întârzie să vină!” ?
Matei 24:48-51
__________________________________________________________________________
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).
1. Pentru Numele Meu:

Matei 24:9

a. vă vor da să fiți chinuiți;
b. vă vor omorâ;
c. veți fi urâți de toate neamurile;
2. Ce vor face Hristoșii mincinoși și proorocii micinoși?

Matei 24:24

a. vor face semne mari;
b. vor face minuni;
c. vor înșela dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși;
3. Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni:
a. nici îngerii din ceruri,
b. nici Fiul;
c. numai Tatăl;

Matei 24:36

Tabita F.
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Test cap.25 - Matei
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).
1._ Fiindcă mirele zăbovea fecioarele înțelepte și cele nechibzuite au ațipit și au adormit.
2._ Când fecioarele nechibzuite au cerut untdelemn celor înțelepte, acestea nu au vrut să le dea,
ca nu cumva, să nu le ajungă nici lor.
3._ Robul care a primit un talant a zis: „Doamne,am știut că ești un om aspru, care seceri de
unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat, mi-a fost teamă și ți-am ascuns talantul.”
4._ Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de judecată.
5._ Împăratul va zice celor de la stânga Lui:„ Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți
Împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.”

Matei 25:5
Matei 25:8,9
Matei 25:24,25
Matei 25:31
Matei 25.34

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).
1. La miezul nopții s-a auzit o strigare: ___

Matei 25:6

a. „ Iată mirele, treziți-vă!”;
b. „ Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!” ;
c. „ Iată mirele, pregătiți candelele!” ;
2. În ce fel a împărțit omul avuția sa (în pilda talanților)?

Matei 25:15

a. a dat fiecărui rob după credincioșia lui;
b. a dat fiecărui rob după înțelepciunea lui;
c. a dat fiecărui rob după puterea lui;
3. Robul care nu primise decât un talant, l-a ascuns în:

Matei 25:18

a. casă;
b. cort;
c. pământ;
4. Ce a răspuns stăpânul la venirea lui, robului care de teamă nu a pus talantul în negoț?

Matei 25:26

a. „Rob viclean și rău!” ;
b. „Rob viclean și leneș!” ;
c. „Rob rău și leneș!” ;
5. Ce a răspuns stăpânul la venirea lui, robului care a primit cinci, respectiv doi talanți?

Matei 25:21,23

a. „Bine, rob bun și credincios!” ;
b. „Bine, rob bun și înțelept!” ;
c. „Bine, rob bun și harnic!” ;
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare).
1. __ fecioarele nechibzuite
2. __ fecioarele înțelepte
3. __ robul care primise 5 talanți
4. __ robul care primise 2 talanți
5. __ robul care primise un talant

a. i-a pus în negoț și a câștigat încă 5 talanți
b. i-a pus în negoț și a câștigat încă 2 talanți
c. au luat cu ele și untdelemn în vase
d. i-a fost teamă și a ascuns talantul
e. n-au luat cu ele untdelemn

Matei 25:3
Matei 25:4
Matei 25:16,20
Matei 25:17,22
Matei 25:18,24,25

Matei cap.25

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare).
1. Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu _____ fecioare, care și-au luat _________, și au
ieșit în întâmpinarea __________ .
2. Veghiați dar, căci nu știți ______, nici ceasul în care va veni Fiul ___________ .
3. După _______ vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut __________ .
4. Iar pe ________ acela netrebnic, aruncați-l în __________ de _______; acolo va fi
________ și scrâjnirea dinților.
5. Atunci cei ___________ îi vor răspunde:„Doamne, când Te-am văzut noi flămând,
și Ți-am dat să ____________ ? Sau fiindu-Ți sete, și Ți-am dat de ai _________ ?

Matei 25:1
Matei 25:13
Matei 25:19
Matei 25:30
Matei 25:37

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).
1. Cum au fost împărțiți talanții în „pilda talanților” ?

Matei 25:15

a. unuia i-a dat zece talanți;
b. altuia i-a dat patru talanți;
c. și altuia i-a dat un talant;
2. Cui a dat stăpânul talantul, robului, care de frică l-a ascuns?

Matei 25:28

a. celui care are cinci talanți;
b. celui care are patru talanți;
c. celui care are doi talanți;
3. Ce va face Fiul omului când va veni și toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui?
a. va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre;
b. va pune oile la stânga Lui;
c. va pune caprele la dreapta Lui;

Matei 25:31-33

Tabita F.
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Test cap.26 - Matei
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).
1._ Pe când sta Isus la masă în casa lui Simon leprosul, o femeie a adus într-un vas de sticlă un mir
foarte scump și l-a turnat pe capul lui Isus.
2._ Isus a afirmat că femeia a turnat mirul pe trupul Lui, în vederea pregătirii Lui pentru îngropare.
3._ Isus a spus:„Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost
pentru el să nu se fi născut!”
4._ Isus a zis ucenicilor căci după ce va învia va merge înaintea lor în Ierusalim.
5._Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot Soborul căutau o mărturie mincinoasă împotriva
lui Isus, ca să-L poată omorâ.

Matei 26:6,7
Matei 26:12
Matei 26:24
Matei 26:32
Matei 26:59

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).
1. Cum se numea marele preot în curtea căruia s-au strâns preoții cei mai de seamă, cărturarii și
bătrânii norodului ca să se sfătuiască cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare?

Matei 26:3,4

a. Ana;
b. Caiafa;
c. Eli;
2. Cine a zis: „Ce rost are risipa aceasta?”Când femeia a turnat mirul scump pe capul lui Isus:

Matei 26:6-8

a. cărturarii;
b. fariseii;
c. ucenicii;
3. Care dintre ucenici a mers la preoții cei mai de seamă ca să vândă pe Isus?

Matei 26:14-16

a. Ioan;
b. Iacov;
c. Iuda;
4. Pentru câți arginți a fost vândut Isus?

Matei 26:14-16

a. 30 de arginți;
b. 40 de arginți;
c. 50 de arginți;
5. De câte ori i-a spus Isus lui Petru că se va lepăda de El?

Matei 26:34

a. de trei ori;
b. de două ori;
c. de cinci ori;
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare).
1. __ în Betania
2. __ Iuda
3. __ în cetate, în casa unui om
4. __ Pâinea
5. __ înainte să cânte cocoșul

a. simbolizează trupul lui Isus
b. te vei lepăda de Mine de trei ori
c. era casa lui Simon leprosul
d. Iscariotianul
e. au pregătit ucenicii Paștele

Matei 26:6
Matei 26:14
Matei 26:18,19
Matei 26:26
Matei 26:75

Matei cap. 26

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare).
1. Voi bate __________, și oile turmei vor fi ___________ .
Matei 26:31
2. De câte ori S-a rugat Isus în grădina Ghetsimani zicând aceleași cuvinte?__________________ Matei 26:39,42,44
3. Veghiați și rugați-vă, ca să nu cădeți în __________; duhul este plin de __________,
Matei 26:41
dar ___________ este neputincioasă.
4. Dormiți de acum și odihniți-vă!.. Iată că a venit ceasul ca _________ __________ să fie dat
Matei 26:45
în mâinile _____________ .
5. Care era semnul stabilit de Iuda cu cei care au mers să prindă pe Isus?
Matei 26:48
_________________________________________________________________
V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).
1. La cina cea de taină, Isus a luat un pahar, după ce a mulțumit lui Dumnezeu l-a dat
ucenicilor zicând:

Matei 26:27,28

a. beți toți din el;
b. acesta este sângele Meu;
c. acesta este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor;
2. Cine a zis lui Isus:„ Chiar dacă ar fi să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” :

Matei 26:35

a. Petru;
b. Iacov;
c. toți ucenicii au zis ca Petru;
3. Cine era cu Isus când a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte;
rămâneți aici și veghiați împreună cu Mine;
a. Petru;
b. fii lui Zebedei;
c. Andrei fratele lui Petru;

Matei 26:36-38

Tabita F.
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Test cap.26-27 - Matei
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).
1._ Când femeia a turnat mirul pe capul lui Isus, ucenicii au zis că, mirul se putea vinde
scump și banii să se dea orfanilor.
2._ Pe când mâncau, Isus a spus ucenicilor că unul din ei Îl va vinde.
3._ După ce a fost prins Isus, Petru L-a urmat de aproape până în curtea marelui preot.
4._ Când s-a făcut noapte, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat
împotriva lui Isus ca să-L omoare.
5._ Dregătorul se mira foarte mult pentru că Isus nu a răspuns nimic la învinuirile preoților
celor mai de seamă si bătrânilor.

Matei 26:9
Matei 26:21
Matei 26:58
Matei 27:1
Matei 27:12-14

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).
1. Pe cine a lovit unul din cei ce era cu Isus în grădina Ghetsimani și i-a tăiat urechea?

Matei 26:51

a. pe robul marelui preot;
b. pe fiul marelui preot;
c. pe ginerele marelui preot;
2. Câte legiuni de îngeri a spus Isus că ar trimite Tatăl Lui, dacă L-ar ruga?

Matei 26:53

a. 12;
b. 24;
c. 28;
3. Ce a făcut Petru când și-a adus aminte de cuvintele Domnului Isus?

Matei 26:75

a. nu i-a păsat de avertizarea lui Isus;
b. a ieșit afară și a plecat acasă;
c. a ieșit afară și a plâns cu amar;
4. Care prooroc a vestit:„ au luat cei treizeci de arginți, prețul celui prețuit, pe care L-au
prețuit unii din fiii lui Israel; și i-au dat pe Țarina olarului.” ?

Matei 27:9,10

a. Isaia;
b. Ieremia;
c. Daniel;
5. Pe cine au cerut noroadele ca să fie eliberat?

Matei 27:20,21

a. Ioan Botezătorul;
b. Baraba;
c. Isus;
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare).
1. __ Pilat
2. __ ostașii dregătorului
3. __ Simon
4. __ Golgota
5. __ Iosif

a. din Arimatea
b. a pus să bată pe Isus cu nuiele
c. au îmbrăcat pe Isus cu o haină stacojie
d. din Cirene
e. „Locul căpățânii”

Matei 27:26
Matei 27:27,28
Matei 27:32
Matei 27:33
Matei 27:57

Matei cap. 26-27

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare).
1. Cu cine a mers Iuda ca să prindă pe Isus?
___________________________________
2. Cu ce obiecte au mers să prindă pe Isus?
____________________________________
3. De către cine au fost trimiși cei care au prins pe Isus?
_________________________________________
4. Când s-a căit Iuda și a dus arginții de i-a aruncat în Templu?
______________________________________
5. Ce a făcut Iuda după ce a aruncat arginții în Templu?
________________________________________

Matei 26:47
Matei 26:47
Matei 26:47
Matei 27:3
Matei 27:5

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).
1. De câte ori a spus Petru: „Nu cunosc pe omul acesta!” când s-a lepădat de Isus?

Matei 26:69-74

a. o dată;
b. de două ori;
c. de trei ori;

2. Ce au făcut ostașii după ce au îmbrăcat pe Isus cu haina stacojie?

Matei 27:29

a. I-au pus o cunună de spini pe cap;
b. I-au pus o trestie în mâna stângă;
c. își băteau joc de El zicând:„Plecăciune, Împăratul iudeilor!”

3. Ce au făcut cu Isus când au ajuns la locul numit „Golgota”?
a. I-au dat să bea vin amestecat cu oțet;
b. L-au răstignit;
c. I-au împărțit hainele între ei;

Matei 27:34,35

Total = 100 p
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Test cap.27-28 - Matei
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).
1._ Când dregătorul a întrebat ce rău făcuse Isus, norodul a strigat și mai tare:„Să fie răstignit!”.
2._ După ce și-au bătut joc de Isus, L-au dus să-L răstignească.
3._Tâlharii care erau răstigniți împreună cu El, Îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură,
ca și trecătorii.
4._ Iosif din Arimatea era și el ucenic al lui Isus.
5._ Iosif a pus trupul lui Isus într-un mormânt nou, al lui.
6._ Preoții cei mai de seamă și fariseii au cerut lui Pilat să fie păzit mormântul lui Isus, ca să nu
îl fure ucenicii Lui și să zică:„A înviat din morți!”.
7._ La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se întunece Maria Magdalena și cealaltă Marie
au mers să vadă mormântul.

Matei 27:23
Matei 27:31
Matei 27:39-44
Matei 27:57
Matei 27:60
Matei 27:62-64
Matei 28:1

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect).
1. Cât timp a durat întunericul peste toată țara, când a fost răstignit Isus?
a. de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea;
b. de la ceasul al treilea până la ceasul al șaselea;
c. de la ceasul al treilea până la ceasul al nouălea;

Matei 27:45

2. Pe la ce ceas (oră) a strigat Isus cu glas tare:„Eli, Eli, Lama Sabactani?” ?
a. la ceasul al șaselea;
b. la ceasul al treilea;
c. la ceasul al nouălea;

Matei 27:46

3. Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit că Isus strigă: „Eli, Eli, Lama Sabactani?”, au zis: Matei 27:47
a. „Strigă pe Moise!” ;
b. „Strigă pe Ilie!” ;
c. „Strigă pe David!” ;
4. Ce au dat să bea lui Isus când era pe cruce?
a. vin ;
b. fiere ;
c. oțet ;

Matei 27:48

5. Cine a dat la o parte piatra de la ușa mormântului?
a. un înger din cer;
b. ucenicii;
c. Iosif din Arimatea;

Matei 28:2

6. Unde a spus îngerul femeilor că vor vedea pe Isus?
a. Nazaret;
b. Ierusalim;
c. Galilea;

Matei 28:7

7. Ce au primit străjerii de la preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului, când aceștia
le-au spus cele întâmplate la învierea lui Isus?
a. mulți bani;
b. argint;
c. aur;

Matei 28:11,12

Matei cap. 27-28

8. Câți ucenici au mers să se întâlnească cu Isus în Galilea, în muntele unde le poruncise să meargă?
a. 10 ucenici;
b. 11 ucenici;
c. 12 ucenici;
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare).
1. __ Simon
a. au întărit mormântul, pecetluind piatra, punând strajă
2. __ Iosif
b. era ca fugerul
3. __ preoții cei mai de seamă și Fariseii
c. era albă ca zăpada
4. __ înfățișarea îngerului
d. a înfășurat trupul lui Isus într-o pânză curată de in
5.__ îmbrăcămintea îngerului
e. a dus crucea lui Isus

Matei 28:16

Matei 27:32
Matei 27:59
Matei 27:66
Matei 28:3
Matei 28:3

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare).
1. Ce a fost scris deasupra capului lui Isus?___________________________________
Matei 27:37
2. Câți tâlhari au fost răstigniți împreună cu Isus?______________________________
Matei 27:28
3. Cine zicea:„Tu, care strici Templul, și-l zidești la loc în trei zile, mântuiește-Te pe Tine însuți!
Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!” ?_______________________________ Matei 27:39,40
4. Ce înseamnă: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” ?___________________________________________
Matei 27:46
5. Care femei erau acolo când Iosif a pus trupul lui Isus în mormânt?___________________________ Matei 27:61
6. Ce au făcut străjerii când îngerul a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea?
Matei 28:2,4
_________________________________________________________________

7.Cum i-au învățat preoții cei mai de seamă și bătrânii pe străjeri să zică despre învierea lui Isus?
_______________________________________________________________________
8.Isus le-a zis:„ iată că Eu sunt cu voi în _______ ________, până la __________ ______________ .

Matei 28:13
Matei 28:20

V. Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare).
1. Ce s-a întâmplat când Isus și-a dat duhul?
Matei 27:50-52
a. perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos;
b. pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat;
c. s-au deschis mormintele și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat;
2. Când a fost răstignit Isus, erau acolo și multe femei. Pe care le amintește Matei?
a. Maria Magdalena;
b. Maria, mama lui Iacov și a lui Iose;
c. mama fiilor lui Zebedei;

Matei 27:55,56

3. Ce a zis îngerul femeilor care au mers la mormântul lui Isus la sfârșitul zilei Sabatului?
a. nu vă temeți;
b. știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit;
c. nu este aici; a înviat, după cum zisese;

Matei 28:5,6

4. Cum au plecat femeile de la mormânt?
a. cu frică și triste;
b. cu frică și cu mare bucurie;
c. cu frică și speriate;

Matei 28:8

5. Pe când se întorceau femeile de la mormânt le-a întâmpinat Isus, și le-a zis :
a. „Bucurați-vă!” ;
b. „Nu vă temeți!” ;
c. spuneți fraților Mei să meargă în Galilea, acolo mă vor vedea;

Matei 28:9,10

