Matei 26 a
I.
1.__După ce a terminat Isus toate cuvântările Sale, le-a spus ucenicilor că va fidat ca să fie răstignit după 3 zile, când urma să fie paștele.
2.__Marele preot din perioada răstignirii lui Isus era Ana.
3.__Casa lui Simon leprosul era în Capernaum.
4.__O femeie a turnat mir pe capul lui Isus în casa lui Simon leprosul.
5.__Iuda a vorbit cu fariseii despre prețul prinderii lui Isus.
6.__Prețul de 30 de arginți pentru prinderea lui Isus a fost plătit de către preoții cei mai de seamă.
II.
	Când l-au întrebat ucenicii pe Isus unde să Îi pregătească Paștele?

	Ziua întâia a săptămânii		b) la cina cea de taină		c) în ziua întâi a praznicului Azimilor

	Când le-a zis Isus ucenicilor că unul din ei Îl va vinde, ei s-au:

	Tulburat		b) mâniat		c) întristat

	Ce a făcut Isus înainte de a frânge pâinea?

	A mulțumit		b) a binecuvântat	c) le-a arătat-o

	Ce a făcut Isus înainte de a da paharul cu rodul viței ucenicilor?

	A mulțumit		b) a binecuvântat	c) le-a arătat

	Până când spune Isus că nu va mai bea din acel rod al viței?

	Până când va veni Fiul omului		b) până când va învia		c) până când îl va bea nou în Împărăția Tatălui Lui

	Unde au plecat Isus și ucenicii după Cina cea de taină?

	Muntele Măslinilor	b) Betania		c) Ghețimani

	Unde spune Isus că va merge înaintea ucenicilor după ce va învia?

	Betania			b) Galileia		c) Ierusalim

	Cine a spus că nu va găsi o pricină de poticnire în Isus chiar dacă toți ucenicii o vor găsi?

	Petru			b) Ioan			c) Iacov

III. 
	De câte ori spune Isus că va cânta cocoșul după ce se va lepăda Petru?
	Ce au făcut Isus și ucenicii înainte de a pleca din locul în care au luat cina cea de taină?

Ce reprezintă rodul viței servit la cina cea de taină?
	Care este semnul după care se recunoștea vânzătorul Domnului Isus; ce făcea el?
	Câți ucenici au fost prezenți la cina cea de taină?
	Pentru ce anume spune Domnul Isus că a făcut gestul femeia care i-a turnat mir pe trupul Lui?
	De ce nu au vrut preoții cei mai de seamă să îl prindă pe Isus în timpul praznicului?
IV.
	Cine s-au sfătuit să-L prindă pe Isus?

	Preoții cei mai de seamă	b) cărturarii		c) bătrânii norodului
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