Matei 5
I.
1.__Domnul Isus spune că oricine se mânie pe fratele lui va cădea sub pedeapsa judecății.
2.__Domnul Isus spune că oricine va spune fratelui lui: ʼʼProstuleʼʼ va cădea sub pedeapsa focului ghenei.
3.__Domnul Isus spune că oricine va spune fratelui lui: ʼʼNebunuleʼʼ va cădea sub pedeapsa Soborului.
4.__Domnul Isus spune că și prorocii dinainte au fost prigoniți.
5.__ʼʼVoi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe stâncă, nu poate să rămână ascunsă.ʼʼ
6.__ ʼʼOamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obrog. ʼʼ
II.
	Ce vor face oamenii din jur când vor vedea faptele bune ale creștinilor?

	Se vor închina lui Dumnezeu	b) vor slăvi pe Dumnezeu 	c) se vor întoarce la Dumnezeu

	Cine spune Domnul Isus că va fi chemat celn mai mic în Împărăția Cerurilor?

	Va strica una din cele mai mici porunci	b) va adăuga la una din cele mai mici porunci	c) va scoate din cele mai mici porunci

	În mâna cui spune Domnul Isus că ar fi cel pârât dacă nu se împacă cu pârâșul lui, de către acesta?

	Temnicierului		b) norodului		c) judecătorului

	În ce caz admite Domnul Isus despărțirea în căsătorie?

	Preacurvie		b) curvie		c) cu carte de despărțire

III. 
	De ce nu se permite juratul pe cer?
	De ce nu se permite juratul pe pământ?
	De ce nu se permite juratul pe Ierusalim?
	De ce nu se permite juratul pe cap?
	Ce se spunea în vechime să facă acel care își va lăsa nevasta?
	Unde trebuie să lase creștinul darul dacă cineva are ceva împotriva lui?

IV.
	Ce spune Domnul Isus că au venit să strice?

	Datina		b) Legea		c) Prorocii

	Cine va fi chemat mai mare în Împărăția Cerurilor?

	Cine va păzi poruncile		b) cine va învăța pe alții să păzească poruncile		c) Ioan Botezătorul

	Neprigănirea cui trebuie să o întreacă cea a creștinilor?

	Fățarnicilor		b) fariseilor		c) cărturarilor
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