Matei 3 și 4
I.
1.__Ioan Botezătorul propovăduia în pustia Galileii.
2.__Ioan a fost vestit prin prorocul Ieremia.
3.__Ioan îndemna poporul să facă fapte vrednice de pocaința lor.
4.__Ioan spunea că Dumnezeu poate să ridice din pietre fii ai lui Avraam.
5.__Isus a venit din Iudeea la Ioan ca să fie botezat.
II.
	Care a fost prima ispită cu care a venit satana la Isus în pustie?

	Aruncarea de pe Templu	b) pâinile	c) închinarea înaintea lui

	Care a fost a doua ispită cu care a venit satana la Isus în pustie?

	Aruncarea de pe Templu	b) pâinile	c) închinarea înaintea lui

	Care a fost a treia ispită cu care a venit satana la Isus în pustie?

	Aruncarea de pe Templu	b) pâinile	c) închinarea înaintea lui

	De ce au venit îngerii la Isus după ispitire?

	Să-L întărească		b) să-I slujească 	c) să-L hrănească

	Unde a plecat Isus când a auzit că Ioan a fost închis?

	Iudeea		b) Capernaum		c) Galileea

III. 
	Prin ce proroc a fost vestit faptulbcă Isus va locui în Capernaum?
	Ce făceau fiii lui Zebedei când i-a chemat Isus să vină după El?
	În ce țară I s-a dus vestea lui Isus că vindeca bolnavii?

IV.
	Despre Ioan Botezătorul se spune că:

	Purta o haină de păr de cămilă		b) era încins cu un brâu de curea	c) se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică

	De unde erau cei care veneau la Ioan ca să fie botezați?

	Ierusalim	b) Iudeea	c) împrejurimile Iordanului

	Pe cine a numit Ioan ʼʼpui de năpârciʼʼ?

	Marii preoți	b) farisei	c) saduchei

	Ce spune Ioan despre Acela care va veni după el?

	Va curăți aria		b) va strange grâul în grânar 		c) va arde pleava în foc

	Care erau condițiile diavolului ca să-i dea împărățiile lumii lui Isus, în contextul ispitirii?

	Să se arunce cu fața la pământ		b) să-i slujească		c) să i se închine

	Unde a locuit Isus după ce a părăsit Nazaretul?

	În Capernaum, lângă mare	b) în ținutul lui Neftali		c) în ținutul lui Zabulon

	Pe care dintre ucenici i-a chemat prima dată?

	Ioan	b) Petru	c) Andrei

	De unde erau noroadele care veneau după Isus, la începutul lucrării Sale?

	Decapole	b) Iudeea	c) de dincolo de Iordan
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