Matei 19
I.
1.__După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeei, dincolo de Iordan.
2.__Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.
3.__La oameni lucrul acesta este cu neputință dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.
4.__Când a auzit tânărul vorba aceasta a plecat foarte întristat pentru că avea puține avuți.
5.__Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa.
II.
	Fariseii au venit la El și ca să-L____i-au zis: Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină?

	Prindă		b) întristeze		c) ispitească

	Dar dacă vrei să intri în viață păzește______.

	Legile		b) poruncile		c) rânduielie

	Adevărat vă spun că greu va intra un_____în Împărăția cerurilor.

	Fariseu		b) bogat		c) lepros

	Atunci I-au adus niște ____ca să-Și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei, dar ucenicii i-au certat.

	Bolnavi		b) copilași		c) leproși

	Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu____din tinerețea mea, ce-mi mai lipsește?

	Grijă		b) strictețe		c) credincioșie

III. 
	Vă mai spun că este mai ușor să treacă o__prin urechea acului, decât să intre un____în Împărăția lui Dumnezeu.
	Voi care M-ați urmat, veți ședea și voi pe__scaune de domnie și veți judeca pe cele___seminții ale lui Israel.
	Dar mulți din cei____vor fi cei din____și mulți din cei din____vor fi cei____.
	De aceea va lăsa omul pe___său și pe___sa și se va lipi de____sa și cei doi vor fi un singur_______.
	Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci________ _________este a celor ca ei.

IV.
	Oricine a lăsat____pentru Numele Meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică.

	Frați		b) holde	c) mamă
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