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I.
1.__Isus le-a arătat ucenicilor clădirile Templului de pe muntele Măslinilor.
2.__Isus a fost întrebat de ucenici pe muntele Măslinilor despre sfârșitul veacului acestuia.
3.__Din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci.
4.__Prorocul Isaia vorbește despre urâciunea pustiirii așezată în locul sfânt.
5.__Isus spune că atunci când vor vedea urâciunea pustiirii așezată în locul sfânt, cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munți.
6.__Din pricina fărădelegii zilele din urmă au fost scurtate.
II.
	Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna_______.

	Păsările		b) corbii	c) vulturii

	Ce spune Domnul Isus că se va întuneca în zilele de necaz din urmă?

	Luna		b) soarele		c) stelele

	Ce spune Domnul Isus că nu-și va da lumina în zilele de necaz din urmă?

	Luna		b) soarele		c) stelele

	Ce spune Domnul Isus că va cădea din cer în zilele de necaz din urmă?

	Soarele		b) puterile cerului		c) stelele

	Ce spune Domnul Isus că vor fi clătinate în zilele de necaz din urmă?

	Munții		b) puterile cerului		c) stelele

	De unde vor aduna îngerii lui Dumnezeu pe cei aleși când vor suna din trâmbiță?

	De pe tot pământul		b) din cele patru zări		c) din cele patru vânturi

III. 
	De la ce copac spune Domnul Isus să învățăm pilda lui?
	În zilele cărui om din Vechiul Testament s-a întâmplat așa cum se va întâmpla la venirea Fiului omului?
	Unde vor fi cei doi bărbați dintre care unul va fi luat iar altul va fi lăsat, din exemplul Domnului Isus?
	Unde vor fi cele două femei dintre care una va fi luată iar alt ava fi lăsată, din exemplul Domnului Isus?
	Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să __ __  ______la vremea hotărâtă.

IV.
	De ce anume nu trenuie să se sperie creștinii în zilele din urmă?

	Războaie		b) vești de războaie		c) prigoniri

	Ce spune Isus că vor fi pe alocurea în zilele din urmă?

	Ciumi		b) cutremure de pământ		c) foamete

	Ce spune Isus că vor face creștinii în zilele din urmă?

	Vor fi urâți	b) vor fi chinuiți		c) vor fi omorâți

	De ce fel de femei va fi ʼʼvaiʼʼ în zilele din urmă?

	Cele cu prunci		b) însărcinate		c) cele ce vo da țâță

	Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie:

	Iarna		b) vara		c) într-o zi de Sabat

	Cum va veni Fiul omului pe norii cerului?

	Cu trosnete		b) cu mare slavă		c) cu putere

	Cine nu știe despre ceasul în care va veni Fiul omului?

	Fiul		b) Tatăl		c) îngerii

	Ce făceau oamenii înainte de potop?

	Se măritau		b) mâncau		c) beau
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