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I.
1.__Ferice de acela pentru care Eu voi fi un prilej de poticnire.
2.__ʼʼCei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților.ʼʼ
3.__Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da pacea.
4.__Isus a plecat să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor.
5.__Isus a vorbit noroadelor despre Moise.
II.
	Iată trimit înaintea feței tale pe solul Meu care îți va pregăti_______înaintea Ta.

	Dumul		b) calea		c) cărarea

	ʼʼȘi tu Capernaume vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților căci dacă ar fi  fost făcute în________minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi.ʼʼ

	Gomora	b) Egipt		c) Sodoma

	Ioan a auzit din_____despre lucrările lui Hristos.

	Sinagogă	b) temniță	c) cetate

	Și dacă vreți să înțelegeți, El este_______care trebuia să vină.

	Moise		b) Aron		c) Ilie

	Totuși înțelepciunea a fost îndreptățită prin______:

	Semnele Lui		b) minunile Lui		c) lucrările Lui

III. 
	Te laud, Tată, Doamne al_______și al_______pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei___și____și le-ai descoperit_________.
	Căci jugul Meu este____și sarcina Mea este____.
	Căci Eu sunt_____și smerit cu____.
	Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femeie , nu s-a sculat nici unul mai mare decât______.
	Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie______de vânt un om îmbrăcat în haine_____.
	ʼʼV-am cântat din____și n-ați jucat, v-am cântat de_____și nu v-ați tânguit.ʼʼ

IV.
	Vai de tine Horazine! Vai de tine Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în_____minunile care au fost făcute în voi demult s-ar fi pocăit în sac și cenușă.

	Tir	b) Sodoma	c) Sidon

V. 
1. orbii			a) li se propovăduiește Evanghelia
2. șchiopii		b) umblă
3. leproșii		c) aud
4. surzii			d) învie
5. morții		e) sunt curățați
6. săracii		f) capătă vederea
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