Matei 25
I.
1.__Fecioarele nechibzuite când și-au luat uleiul n-au luat cu ele și candelele.
2.__La miezul nopții s-a auzit sunetul de trâmbiță și un glas care zicea: Iată Mirele, ieșiți-i în întâmpinare.
3.__În odaia de nuntă, au intrat împreună cu mirele doar fecioarele care au fost înțelepte.
4.__După ce a intrat în odaia de nuntă, Mirele a încuiat ușa.
5.__Robul care a primit un talant, l-a ascuns într-o groapă în pământ.
II.
	După cât timp le-a cerut socoteală stăpânul robilor cărora le-a încredințat talanții?

	După o vreme		b) după multă vreme		c) după 10 ani

	Cui i-a dat stăpânul talantul luat de la robul căruia i l-a încredințat?

	Nimănui 		b) celui ce avea 2 talanți			c) celui care avea 10 talanți

	Cu cine va veni Fiul omului pentru judecată în slavă?

	Cei 24 de bătrâni		b) Tatăl		c) sfinții îngeri

III. 
	Unde vor merge cei care nu au ajutat pe cei mai neînsemnați frați ai Domnului?
	Unde vor merge cei care au ajutat pe cei mai neînsemnați frați ai Domnului?
	Cu ce exemplu din viața de zi cu zi compară Domnul Isus separarea de la judecata viitoare?
	Cui s-ar fi așteptat stăpânul să dea robul talantul ca să primească dobândă?

IV.
	Câți talanți a împărțit stăpânul robilor?

	5	b) 2		c) 1

	Cum a spus stăpânul că este robul care nu și-a pus în negoț talantul?

	Necredincios		b) viclean		c) leneș

	Ce spune robul care nu și-a pus în negoț talantul despre stăpân?

	Este un om aspru		b) seceră de unde n-a vânturat		c) strânge de unde nu a semănat

	Unde spune stăpânul că va fi aruncat robul care nu și-a pus în negoț talantul?

	În întunericul de afară		b) în pedeapsa veșnică		c) acolo unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților

	Pentru cine a fost pregătit focul cel veșnic?

	Diavolul 		b) îngerii diavolului		c) cei răi

	Ce spune Domnul Isus că i-au făcut oamenii care i-au ajutat pe cei mai neînsemnați frați ai Lui?

	I-au dat de băut			b) L-au îmbrăcat		c) L-au primit
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