Matei 13
I.
1.__ʼʼDar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud.ʼʼ
2.__ ʼʼSămânța căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest Cuvânt, și ajunge neroditor.ʼʼ
3.__ ʼʼÎmpărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină.ʼʼ
4.__Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina neascultării lor.ʼʼ
5.__Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; și nu le vorbea deloc fără pilde.
II.
	Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în____măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.

	7	b) 3		c) 5

	Dar pe când___oamenii a venit vrășmașul lui a semănat neghină între grâu și a plecat.

	Odihneau 	b) dormeau	c) lucrau

	Grăuntele acesta (de muștar) este cea mai mica dintre toate semințele, dar după ce a crescut este mai mare decât____și se face un copac.

	Grâul		b) zarzavaturile		c) florile

	Oare nu este El fiul____?

	Tâmplarului		b) pescarului		c) vameșului

III. 
	ʼʼAdevărat vă spun că mulți_____și oameni____au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi, și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit.ʼʼ
	ʼʼVoi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la ______ _____.
	Atunci cei neprihăniți vor străluci ca___în împărăția Tatălui lor.
	Unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților?
	De aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre Împărăția ceruriloe, se aseamănă cu un___care scoate din visteria lui lucruri___și lucruri____.
	Cine vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni?

IV.
	Împărăția cerurilor se aseamănă cu:

	O comoară ascunsă într-o țarină		b) un năvod aruncat în mare		c) un grăunte de muștar

	Nicăieri nu este prețuit un proroc mai puțin decât în:

	Patria lui	b) casa lui	c) țara lui

	Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul și-l înțelege el aduce rod. Un grăunte dă:

	100		b) 60		c) 30

V. A.
1. celui ce are			a) I se va lua
2. veți auzi			b) nu veți vedea
3. veți privi			c) I se va da
4. grâu				d) neghină
5. celui ce nu are		e) nu veți înțelege
B.
1. cel ce seamănă		a) lumea
2. țarina			b) Fiul omului
3. sămânța bună		c) diavolul
4. neghină			d) fiii celui rău
5.vrășmașul			e) fiii împărăție
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