
Tabita F.                                                          

 Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap.1   -    Matei 
                                                           

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 
1._  Iosif, bărbatul Mariei, era un om sfânt...        Matei 1:19 
2._  ...și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale .     Matei 1:21 
3._   , de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri de toate; ...  Matei 1:17 
4._   ... de la David până la strămutarea în Babilon sunt treisprezece neamuri;...    Matei 1:17     
5._  ... de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt doisprezece neamuri.   Matei 1:17 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. Cum  se numea bărbatul Mariei din care s-a născut Isus?     Matei 1:16 
 

 a. Iacov; 
 b. Iosif; 
 c. Matan; 
 
2. Cum i s-a arătat îngerul lui Iosif?          Matei 1:20 
 

 a. în somn; 
 b. în biserică; 
 c. în vis; 
 
3. Ce înseamnă „Emanuel”?           Matei 1:23 
 

 a. Dumnezeu este cu noi; 
 b. Dumnezeu este sfânt; 
 c. Dumnezeu este atotputernic; 
 
4. Eleazar era tatăl lui:  Matei 1: 15 
 

 a. Matan; 
 b. Iacov; 
 c. Iosif; 
 
5. Cine era tatăl lui David?           Matei 1: 6 
 

 a. Obed; 
 b. Boaz; 
 c. Iese; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 

1. __  Emanuel                                  a. Iacov        Matei 1: 23     
2. __ Iosif                                           b. în vis                                                                                                Matei 1: 19                         
3. __ bărbatul Mariei                       c. neprihănit                                                                                       Matei 1: 16 
4. __ înger                                         d. Dumnezeu este cu noi                                                                  Matei 1: 20                                 
5. __ Matan                                      e. Iosif                                                                                                   Matei 1: 15 
 

 
 
 



Matei cap.1 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1.  Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif...ea s-a aflat însărcinată de la __________.(2cuv)        Matei 1: 18 
2.  Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise ___________________.(2cuv)            Matei 1: 24 
3.  ...ea a năsut un fiu. Și el i-a pus numele ______________. (1cuv)                                                 Matei 1: 25 
4. - 
5. - 
 
V. Alegeți răspunsul corect: (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1.  Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul   Matei 1: 22-23 
      prin proorocul care  zice: 
  

 a. iată, fecioara va fi însărcinată; 
 b. va naște un fiu; 
 c. și-i vor pune numele Emanuel; 
 
2. Iosif, bărbatul ei (Mariei):           Matei 1: 19 
 
 a. era un om neprihănit; 
 b. nu voia s-o facă de rușine înaintea părinților; 
 c. și-a pus în gând s-o lase pe ascuns; 
                        
3.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabita F.                                     
 Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap.2   -    Matei 
                                                               
I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).  
                                      
1._  Fiindcă i-am văzut steau în Apus și am venit să ne închinăm Lui.     Matei 2:2 
2._  Împăratul Irod s-a tulburat mult și tot norodul s-a tulburat împreună cu el.    Matei 2:3 
3._  Duceți-vă de cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, când Îl veți găsi, dați-mi și mie de știre,  
        ca să vin și eu să mă închin Lui.          Matei 2:8 
4._  Un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și-i zice, că Irod are să caute să omoare Pruncul.           Matei 2:13 
5._  Steaua s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.                                                                                    Matei 2:9 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 

1. Domnul Isus s-a născut în zilele împăratului:         Matei 2: 1 
 

 a. Irod; 
 b. Arhelau; 
 c. Ioram; 
 
2. În ce loc s-a născut Domnul Isus?                                                                                                                       Matei 2:1 
 

 a. în Nazaret; 
 b. în Ierusalim; 
 c. în Betleem; 
 
3. Cine a înștiințat pe magi să nu mai treacă pe la Irod?                   Matei 2: 12 
 

             a.  un înger; 
 b.  Dumnezeu; 
 c.  Iosif; 
 
4. Unde au plecat Iosif, Maria și Pruncul Isus ?                                                                                                     Matei 2:14 
 

 a. în Egipt; 
 b. în Ierusalim; 
 c. în Răsărit; 
 
5. Cum se numește cetatea în care a locuit Domnul Isus?                                                                                   Matei 2:23 
 

 a. Betleem; 
 b. Egipt; 
 c. Nazaret; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 

1. __ Căpetenie                            a. Rama                                                                                                                  Matei 2:6 
2. __ noaptea                               b. daruri                                                                                                                  Matei 2:14              
3. __ Iudeea                                  c. Păstorul poporului Meu                                                                                  Matei 2:22      
4. __ țipăt                                      d. în Egipt                                                                                                               Matei 2:18      
5. __ vistieriile                              e. Arhelau                                                                                                              Matei 2:11 

 
 
 



Matei cap.2 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. Unde este împăratul de curând născut al _____________? (1 cuv)                                                             Matei 2:2 
2. Irod a chemat în ascuns pe_____și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase ____ . (2cuv)   Matei 2:7 
3. Când au văzut ei ________, n-au mai putut de __________ . (2 cuv)                                                          Matei 2:10 
4. Iosif s-a sculat, a luat ______ și pe mama lui,______,și a plecat în _________. (3 cuv)                           Matei 2:14 
5. Prin prooroci a fost vestit, că El va fi chemat __________ . (1 cuv)                                                             Matei 2:23  
 
V. Alegeți răspunsul corect: (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1.  De la cine a căutat Irod să afle unde trebuia să se nască Hristos?                                                                 Matei 2:4 
 

 a.  de la preoții ce mai de seamă; 
 b.  de la bătrânii norodului; 
 c.  de la cărturarii norodului; 
 
2. Ce daruri I-au dat magii  Domnului Isus?                                                                                                            Matei 2:11  
 

 a.  aur, smirnă și tămâie; 
 b.  smirnă, aur și tămâie; 
 c.  aur, tămâie și smirnă; 
 
3. Care prooroc a vestit: „Un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult:Rahela își jelea copiii       Matei 2:17-18                                          
      și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”  
 

 a. Mica; 
 b. Ieremia; 
 c. Isaia; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap. 3  -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).      
                                  
1._  Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.                                                                                     Matei 3:2 
2._  Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare?                                                                    Matei 3:7 
3._  ... orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în apă.                                                               Matei 3:10 
4._  Lasă-Mă acum, căci așa se cade să facem tot ce trebuie făcut.                                                               Matei 3:15 
5._  Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine,și eu nu sunt vrednic să-I duc hainele.            Matei 3:11 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 

1. Ioan Botezătorul propovăduia în:                                                                                                                          Matei 3:1 
 

 a. pustia Galileii; 
 b. pustia Sinai; 
 c. pustia Iudeii; 
 
2. În ce râu boteza Ioan oamenii?                                                                                                                              Matei 3:6 
 

 a. Iordan; 
 b. Abana; 
 c. Parpar; 
 
3. Din ce poate Dumnezeu să ridice fii lui Avraam ?                                                                                               Matei 3:9 
 

 a.  din lemnele acestea; 
 b.  din apa aceasta; 
 c.  din pietrele acestea; 
 
4. Cine a spus: „Eu” zicea el  „am trebuință să fiu botezat de Tine”…                                                               Matei 3:14 
 

 a. Isus; 
 b. Ioan; 
 c. Isaia; 
 
5. Care prooroc a vestit despre Ioan Botezătorul?                                                                                                Matei 3:3 
 

 a. Ieremia; 
 b. Isaia; 
 c. Ioel; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 

1. __ mărturisindu-și                 a. spre pocăință                                                                                                      Matei 3:6   
2. __ vă botez cu apă                b. păcatele                                                                                                               Matei 3:11    
3. __ cu Duhul Sfânt                  c. la Iordan                                                                                                               Matei 3:11 
4. __ din Galileea                       d. chip de porumbel                                                                                               Matei 3:13 
5. __ Duhul lui Dumnezeu        e. cu foc                                                                                                                    Matei 3:16 
 
 

 
 



Matei cap.3 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. Locuitorii din _____,din toată _____și din toate împrejurimile _____au început să iasă la el; (3cuv) Matei 3:5 
2. Faceți dar ________ vrednice de pocăința voastră. (1 cuv)                                                                         Matei 3:8                                                 
3. Acela Își are lopata în______,Își va curăți cu desăvârșire ______ ...  (2 cuv)                                            Matei 3:12 
4. Își va strânge ____ în grânar, dar _______ o va arde într-un foc care nu se stinge. (2 cuv)                   Matei 3:12 
5. Acesta este Fiul Meu _______, în care îmi găsesc plăcerea. (1 cuv)                                                           Matei 3:17 
 
V. Alegeți răspunsul corect: (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Ce s-a întâmplat după ce Domnul Isus a fost botezat?                                                                                    Matei 3:16 
 

 a. Isus a ieșit din apă, cerurile s-au deschis; 
 b. a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel; 
 c. venind peste El; 
 
2. Ioan purta:                                                                                                                                                                 Matei 3:4 
 

 a. o haină de păr de cămilă; 
 b. la mijloc era încins cu un brâu de curea; 
 c. era încălțat cu cizme de piele de cămilă; 
 
3. Ioan se hrănea:                                                                                                                                                         Matei 3:4 
 

 a. cu lăcuste; 
 b. cu pești;  
 c. cu miere sălbatică; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap.4      - Matei 
  

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).  
                                      
1._  Dacă ești Fiul lui Dumnezeu poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.           Matei 4: 2 
2._  Omul nu trăiește numai cu apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.           Matei 4: 4 
3._  Căci este scris: “Domnului, Dumnezeului tău să te rogi și numai Lui să-I slujești.          Matei 4: 10 
4._  …peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit soarele.             Matei 4: 16 
5._  aduceau la El pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri …și El îi ierta.          Matei 4: 24 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. Cât timp a postit Domnul Isus în pustie?                 Matei 4: 2 
 

 a. 40 de zile și 40 de nopți; 
 b. 4 zile și 4 nopți; 
 c. 14 zile și 14 nopți; 
 
2. Cine a venit la Isus ca să-I slujească?                Matei 4: 11 
 

 a. oameni; 
 b. ucenici; 
 c. îngeri; 
 
3. Norodul acesta, care zăcea în întunerec, a văzut ________?             Matei 4: 16 
 

 a. o minune; 
 b. o mreajă; 
 c. o mare lumină; 
 
4. Cine a zis : “Pocăiți-vă căci Împărăția cerurilor este aproape.” ?             Matei 4: 17  
 

 a. Iacov; 
 b. Petru;  
 c. Domnul Isus; 
 
5. Ce meserie aveau primii 4 ucenici ai domnului Isus ?                           Matei 4: 18-21 
 

 a. pescari; 
 b. vameși; 
 c. vânzători; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 

1. __ pietrele    a. lângă mare               Matei 4: 2      
2. __ sfânta cetate   b. Împărăției               Matei 4: 4                          
3. __ Capernaum   c. Zabulon și Neftali                          Matei 4: 13       
4. __ Evanghelia   d. pâini               Matei 4: 23       
5. __ ținutul    e. streașina Templului             Matei 4: 13      

 
 
 
 



Matei cap.4 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. Isus a fost dus de ______ în pustie, ca să fie ______ de _______. (3cuv.)             Matei 4: 1 
2. El va porunci __________ Săi să vegheze asupra Ta. (1cuv.)               Matei 4: 6  
3. Să nu _________ pe Domnul _________ tău. (2cuv.)                Matei 4: 7 
4. Toate aceste _____ Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu ____ la pământ și              
       Te vei ____ mie. (3cuv.)                            Matei 4: 9 
5. Țara lui ______ și țara  lui _____, înspre mare, dincolo de ______, Galilea Neamurilor. (3cuv.)         Matei 4: 15 
 
V. Alegeți răspunsul corect: (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos căci este scris: _________.              Matei 4: 6 
 

 a. ei Te vor lua pe mâini; 
 b. El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta;  
 c. ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră; 
 
2. Ce I-a arătat diavolul Domnului Isus ?                  Matei 4: 8 
 

 a. toate împărățiile lumii; 
 b. toate locurile frumoase; 
 c. și strălucirea lor; 
 
3. Cum se chemau primii 4 ucenici ai Domnului Isus ?                 Matei 4: 18-22  
 

 a. Petru, Andrei, Iacov, Matei; 
 b. Petru, Andrei, Iacov, Iuda;  
 c. Petru, Andrei, Ioan, Iuda; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap. 5     - Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 
1._  Ferice de cei milostivi căci ei vor avea parte de dragoste.     Matei 5: 7 
2._  Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic     
         și luminează tuturor celor din casă.        Matei 5: 15 
3._  … rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc.      Matei 5: 44 
4._  ...El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni.      Matei 5: 45 
5._  ...căci El ... dă ploaie peste cei drepți și peste cei buni.      Matei 5: 45 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ___________?    Matei 5: 14 
 

 a. nevăzută; 
 b. ascunsă; 
 c. negăsită; 
 
2. Scaunul de domnie a lui Dumnezeu este:         Matei 5: 34 
 

 a. cerul; 
 b. pământul; 
 c. norul; 
 

3. Așternutul picioarelor Lui (Dumnezeu) este:       Matei 5: 35 
 

 a. cerul; 
 b. pământul; 
 c. norul; 
 
4. Cetatea marelui Împărat este :         Matei 5: 35 
 

 a. Ierusalimul; 
 b. Ierihonul; 
 c. Iudea; 
 
5. Cum trebuie să fie felul nostru de vorbire?       Matei 5 : 37 
 

 a. da, nu; nu, da; 
 b. nu, da; da, nu; 
 c. da, da; nu, nu; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 

1. __ săraci în duh   a. vor moșteni pământul     Matei 5 : 3       
2. __ cei ce plâng   b. răsplata voastră este mare în ceruri   Matei 5 : 4                          
3. __ cei blânzi   c. fii ai lui Dumnezeu      Matei 5 : 5       
4. __ cei împăciuitori   d. vor fi mângâiați      Matei 5 : 9       
5. __ bucurați-vă și veseliți-vă e. Împărăția cerurilor      Matei 5 : 12      

 
 
 



Matei cap. 5 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. Ferice de cei flămânzi și însetați după _________ căci ei vor fi _________ . (2 cuv.)  Matei 5 : 6  
2. Ferice de cei cu _____ curată, căci ei vor vedea pe _________  . (2 cuv.)   Matei 5 : 8 
3. Ferice de cei prigoniți din pricina _________, căci a lor este ________ cerurilor . (2 cuv.) Matei 5 : 10 
4. Voi sunteți____ pământului. Dar, dacă sarea își pierde______ prin ce își va căpăta    
        iarăși  ______ de a săra. (3cuv.)         Matei 5 : 13 
5. Voi fiți dar _________ după cum și ______ vostru cel ceresc este ________ . (3 cuv.)  Matei 5 : 48 
 
V. Alegeți răspunsul corect: (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea_____.       Matei 5 : 11  
 

 a. oamenii vă vor ocărâ; 
 b. vă vor prigoni; 
 c. vor spune tot felul de lucruri bune și neadevărate împotriva voastră; 
 
2. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor _________.     Matei 5 : 16 
 

 a. ca ei să vadă faptele voastre bune; 
 b. să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri; 
 c. ca ei să vă fie prieteni; 
 
3. Dar Eu vă spun :            Matei 5 : 44 
 

 a. iubiți pe prietenii voștri; 
 b. binecuvântați pe cei ce vă binecuvântă; 
 c. faceți bine celor ce vă urăsc; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabita F. 

Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap. 6   -  Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 
1._  Luați seama să vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor.   Matei 6 : 1 
2._  Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă mâine.     Matei 6 : 11  
3._  dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei 6 : 15 
4._  Păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Matei 6 : 26 
5._  …căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăș.      Matei 6 : 34  
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. Când faci milostenie nu suna cu __________ înaintea ta.      Matei 6 : 2 
 

 a. fluierul; 
 b. în gura mare;  
 c. trâmbița; 
 
2. Trupul este mai mult decât __________ .        Matei 6 : 25 
 

 a. hrana; 
 b. viața; 
 c. îmbrăcămintea; 
 
3. Ce este mai mult decât hrana ?          Matei 6 : 25 
 

 a. viața; 
 b. bogăția; 
 c. milostenia; 
 
4. Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca __________ :     Matei 6 : 28-29  
 

 a. iarba de pe câmp; 
 b. păsările cerului; 
 c. crinii de pe câmp; 
 
5. De care zi nu trebuie să ne îngrijorăm?        Matei 6 : 34 
 

 a. de ieri; 
 b. de mâine; 
 c. de azi; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 

1. __ milostenia    a. în cer       Matei 6 : 4      
2. __ când postești   b. lumina trupului      Matei 6 : 17                         
3. __ Tatăl tău    c. în ascuns       Matei 6 : 4    
4. __ comori    d. vede în ascuns      Matei 6 : 20      
5. __ ochiul    e. unge-ți capul      Matei 6 : 22 
 
     

 



Matei cap.6 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. Când faci __________ să un știe stânga ta, ce face _________ . (2 cuv.)   Matei 6 : 3 
2. ...vie Împărăția Ta, facă-se ____Ta, precum în ___  și pe _________ . (3 cuv.)   Matei 6 : 10 
3. Pentru că unde este _______ voastră, acolo va fi și ________ voastră. (2 cuv.)   Matei 6 : 21 
4. Nu puteți sluji și lui ____________ și lui ____________ . (2 cuv.)    Matei 6 : 24 
5. Nu vă îngrijorați de _____ voastră, gândindu-vă ce veți _____ sau ce veți ____ . (3 cuv.) Matei 6 : 25 
 
V. Alegeți răspunsul corect: (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Ci tu, când te rogi ____________ .         Matei 6 : 6 
 

 a. intră în odăița ta; 
 b. încuie-ți ușa; 
 c. roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; 
 
2. Căci a Ta este ________________ .        Matei 6 : 13 
 

 a. împărăția; 
 b. puterea; 
 c. slava; 
 
3. Ce trebuie să căutăm mai întâi ?         Matei 6 : 33 
 

 a. să avem ce mânca; 
 b. Împărăția lui Dumnezeu; 
 c. neprihănirea Lui; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabita F. 

Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap. 7   -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 
1._  Nu judecați, ca să nu fiți pedepsiți .         Matei 7 : 1 
2._  …cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer. Matei 7 : 11 
3._  Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceti-le și voi la fel .     Matei 7 : 12  
4._  Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.  Matei 7 : 18 
5._  căci El îi învăța ca unul care avea putere .       Matei 7 : 29 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. Cui să nu dați lucrurile sfinte ?         Matei 7 : 6 
 

 a. câinilor; 
 b. porcilor; 
 c. păsărilor; 
 
2. Înaintea cui să nu aruncați margăritarele voastre ?      Matei 7 : 6 
 

 a. câinilor; 
 b. păsărilor;  
 c. porcilor; 
 
3. După ce se cunosc proorocii mincinoși ?        Matei 7 : 16  
 

 a. faptele lor; 
 b. roadele lor; 
 c. milosteniile lor; 
 
4. Ce s-a întâmplat cu casa zidită pe stâncă?       Matei 7 : 25 
 

 a. s-a prăbușit; 
 b. nu s-a prăbușit; 
 c. prăbușirea i-a fost mare;  
 
5. Cu cine va fi asemănat omul care aude și nu face (împlinește) ce a spus Domnul Isus?  Matei 7 : 26 
 

 a. cu un om nechibzuit; 
 b. cu un om cu judecată; 
 c. cu un om înțelept; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 
1. __ cereți    a. vi se va deschide      Matei 7 : 7       
2. __ căutați    b. vi se va da       Matei 7 : 7                          
3. __ bateți     c. veți găsi       Matei 7 : 7      
4. __ calea care duce la pierzare d. puțini sunt cei ce o află     Matei 7 : 13 
5. __ calea care duce la viață  e. mulți sunt cei ce intră pe ea    Matei 7 : 14 

 
 
 



Matei cap.7 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. De ce vezi tu____din____fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la____din ochiul tău? (3cuv.)    Matei 7 : 3  

2. Cine este _____ acela din voi, care, dacă-i cere fiul său o _____ să-i dea o _____ . (2 cuv.)    Matei 7:9 
3. Intrați pe poarta cea ________ . (1 cuv.)                          Matei 7: 13 
4. Paziți-vă de proorocii ________ . Ei vin la voi îmbrăcați în haine de ___,        
      dar pe dinăuntru sunt niște _____ răpitori. (3 cuv.)          Matei 7 : 15 
5. De aceea, pe orișicine aude aceste_______ ale Mele și le face, îl voi asemăna cu un om     
      cu ________ , care și-a zidit _______ pe __________ . (4 cuv.)        Matei 7 : 24 
 
V. Alegeți răspunsul corect: (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Ce se întâmplă cu pomul care nu face roade bune?       Matei 7 : 19  
 

 a. este săpat; 
 b. este tăiat; 
 c. aruncat în foc;  
 
2. Cine va intra în Împărăția cerurilor ?        Matei 7 : 21 
 

 a. cel ce face minuni în Numele Meu; 
 b. cel ce își împarte averea cu săracii; 
 c. cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri; 
 
3. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: “Doamne, Doamne ___________ .”    Matei 7 : 22 
 

 a. n-am proorocit noi în Numele Tău; 
 b. n-am scos noi draci în Numele Tău; 
 c. n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap. 8 -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 
1._  Vezi să nu spui la nimeni; ci du-te de te arată bătrânilor.     Matei 8: 4 
2._  Doamne,robul meu zace în casă bolnav și se chinuiește cumplit.    Matei 8: 6  
3._  Du-te, și facă-ți-se după credința ta.        Matei 8: 13 
4._  El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre.    Matei 8: 17 
5._  Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până și vânturile și marea?    Matei 8: 27 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. Cine s-a apropiat de Isus, când El s-a coborât de pe munte?     Matei 8: 1-2 
 

 a. un levit; 
 b. un lepros; 
 c. un sutaș; 
 
2. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de Isus un _______.     Matei 8: 5 
 

 a. lepros; 
 b. sutaș; 
 c. îndrăcit; 
 
3. Soacra cărui ucenic zăcea în pat prinsă de friguri?      Matei 8: 14 
 

 a. lacov; 
 b. Ioan; 
 c. Petru; 
 
4. Ce făcea Isus când s-a stârnit furtuna pe mare?       Matei 8: 24 
 

 a. dormea; 
 b. se ruga; 
 c. citea; 
 
5. În ce loc L-au întâmpinat pe Isus cei doi îndrăciți?      Matei 8: 28 
 

 a. în ținutul Gadarenilor; 
 b. dincolo de Iordan; 
 c. în Capernaum; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 

1. __ robul    a. credința ta       Matei 8: 6       
2. __ întunericul de afară  b. strașnică       Matei 8: 12 
3. __ o furtună   c. a pierit în ape      Matei 8: 24 
4. __ sutașul    d. zace în casă slăbănog     Matei 8: 13 
5. __ turma de porci   e. plânsul și scrâșnirea dinților    Matei 8: 32 

 
 
 
 



Matei cap. 8 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu: ci zi numai un ____ și ___ meu va fi ____. (3cuv.)   Matei 8: 8 
2. Adevărat vă spun că nici în ______ n-am găsit o ________ așa de mare. (2 cuv.)    Matei 8:10 
3. Vulpile au ______, și păsările cerului au ______,dar Fiul Omului n-are unde-și odihni ____. (3cuv.)     Matei 8: 20 
4. De ce vă este ______, puțin credincioșilor. (1 cuv.)         Matei 8: 26 
5. Apoi s-a sculat, a certat __________ și ______.(2 cuv.)         Matei 8: 26 
 
V. Alegeți răspunsul corect: (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Cine a zis: „Doamne dacă vrei poți să mă curățești.”?       Matei 8: 2 
 

 a. un lepros; 
 b. un sutaș; 
 c. un slăbănog; 
 
2. Cine a zis: „Învățătorule, vreau să Te urmez ori unde vei merge.”?     Matei 8: 19 
 

 a. Petru; 
 b. un cărturar; 
 c. sutașul; 
 
3. Cine L-au rugat pe Isus să plece din ținutul Gadarenilor?       Matei 8: 34 
 

 a. porcarii; 
 b. cei doi oameni pe care i-a tămăduit Isus; 
 c. toată cetatea; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap. 9  -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 
1._  Isus s-a suit într-o corabie, a trecut Iordanul, și avenit în cetatea Sa.     Matei 9:1 
2._  Căci n-am venit să chem la pocăința pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.    Matei 9:13 
3._  Se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei?       Matei 9:15 
4._  Numai să mă pot atinge de haina Lui, și mă voi tămădui.      Matei 9:21 
5._  Mare este secerișul, dar puțini sunt secerătorii.       Matei 9:37 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. Cui I-a zis Isus: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îți sunt iertate!” ?      Matei 9:2 
 

 a. unui slăbănog;  
 b. unui mut îndrăcit; 
 c. unui olog; 
 
2. Ce au spus unii din cărturari?          Matei 9:3 
 

 a. Omul acesta are putere de la Dumnezeu! ; 
 b. Omul acesta poate face minuni! ; 
 c. Omul acesta hulește! ; 
 
3. De cât timp era bolnavă femeia care s-a atins de poala hainei lui Isus?     Matei 9:20 
 

 a.  12 ani; 
 b.  12 luni; 
 c.  12 zile; 
 
4. Dar,după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat în casă, a luat pe fetiță ____, și fetița s-a sculat.   Matei 9:25 
        
 a. în brațe; 
 b. de mână; 
 c. din pat; 
 
5. Cum a văzut Isus gloatele?           Matei 9: 36 
 

 a. risipite și flămânde; 
 b. necăjite și bolnave; 
 c. necăjite și risipite; 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 
1. __ Isus    a. o femeie        Matei 9:4     
2. __ Matei    b. oi care n-au păstor       Matei 9:9 
3. __ s-a atins de poala hainei Lui c. le cunoștea gândurile      Matei 9:20     
4. __ au adus la Isus   d. la vamă        Matei 9:32 
5. __ gloatele    e. un mut îndrăcit       Matei 9:36 

 
 
 



Matei cap. 9 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. Nu cei sănătoși au trebuință de _____ ci cei _______. (2 cuv.)      Matei 9:12 
2. Vor veni zile, când______ va fi luat de la ei, și atunci vor ______. (2 cuv.)    Matei 9:15 
3. Și s-a dus vestea despre această _______ în tot ținutul acela. (1 cuv.)     Matei 9:26 
4. Mare este secerișul dar puțini sunt ________ . (1 cuv.)       Matei 9:37 
5. Rugați dar pe ______ secerișului să scoată _______ la secerișul Lui. (2 cuv.)    Matei 9:38 
 
V. Alegeți răspunsul corect: (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Pe cine au slăvit noroadele, când au văzut că slăbănogul a fost vindecat?    Matei 9:8 
 

 a. pe Isus; 
 b. pe Dumnezeu; 
 c. pe ucenici; 
 
2. Cu cine a stat Isus la masă?          Matei 9:10 
 

 a. cu vameși; 
 b. cu păcătoși; 
 c. cu ucenicii Lui; 
 
3. Cine striga după Isus: „Ai milă de noi Fiul lui David!” ?       Matei 9:27 
 

 a. gloatele; 
 b. doi îndrăciți; 
 c. doi orbi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tabita F. 
Biserica “Philadelphia” Trossingen, Germania 

Test cap.10   -    Matei 
 

I. Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare).                                       
 
1._  Să mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel.        Matei 10:6 
2._  Să nu luați nici aur, nici tămâie, nici smirnă în brâiele voastre.      Matei 10:9 
3._   ... vrednic este lucrătorul de hrana lui.         Matei 10:10 
4._  fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.     Matei 10:20 
5._  Cine vă primește pe voi, Mă primește pe Mine.       Matei 10:40 
 
II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). 
 
1. Cum se numeau primii 4 ucenici ai Domnului Isus?       Matei 10:2 
 

 a. Petru, Andrei, Iacov, Filip; 
 b. Petru, Andrei, Iacov, Iuda; 
 c. Petru, Andrei, Iacov, Ioan; 
 
2. În orice cetate veți intra, să cercetați pe cine este______ și să rămâneți acolo până veți pleca. Matei 10:11 
 

 a. bogat; 
 b. vrednic; 
 c. sărac; 
 
3. Eu vă trimet ca pe niște _______ în mijlocul lupilor.        Matei 10:16 
 

 a. mielușei; 
 b. oițe; 
 c. oi; 
 
4. Păziți-vă de ______ ; căci vă vor da în judecata soboarelor, și vă vor bate în adunările lor.  Matei 10:17 
 

 a. oameni; 
 b. lupi; 
 c. dregători; 
 
5. Cine nu-și ia ________, și nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.    Matei 10:38 
 

 a. haina lui 
 b. crucea lui 
 c. biblia lui 
 
III. Faceți asocierea: (câte 1 punct fiecare). 
 
1. __ Matei    a. Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi   Matei 10:3 
2. __ fără plată ați primit  b. ca șerpii       Matei 10:8 
3. __ înțelepți    c. ca porumbeii      Matei 10:16 
4. __ fără răutate   d. fără plată să dați      Matei 10:16 
5. __ ce veți avea de spus  e. vameșul       Matei 10:19-20 

 
 
 



Matei cap. 10 

IV. Scrie răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare). 
 
1. Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă_______, gândindu-vă cum sau ce veți ____. (2 cuv.) Matei 10:19  
2. Veți fi urâți de toți din pricina _____ __; dar cine va răbda până la sfârșit va fi _____. (3 cuv.)  Matei 10:22 
3. Cât despre voi, până și perii din ____, toți vă sunt ______. (2 cuv.)     Matei 10:30 
4. Cine își va păstra viața, o va ____ , și cine își va pierde viața pentru Mine, o va ____. (2 cuv.)  Matei 10:39 
5. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți, în numele unui ______, 
        adevărat vă spun că nu-și va pierde ________. (2 cuv.)      Matei 10:42 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). 
 
1. Apoi Isus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi, și le-a dat putere să _______ .    Matei 10:1 
 

 a. scoată afară duhurile necurate; 
 b. tămăduiască orice fel de boală; 
 c. și orice fel de neputință; 
 
2. Ce le-a poruncit Isus ucenicilor Lui să zică pe drum?       Matei 10:7  
 

 a. Împărăția cerurilor va veni încurând! ; 
 b. Împărăția cerurilor este aproape! ; 
 c. Împărăția cerurilor este a lui Dumnezeu! ; 
 
3. Din pricina Mea, veți fi duși ______ ca să slujiți ca mărturie.      Matei 10:18 
 

 a. înaintea dregătorilor; 
 b. înaintea împăraților; 
 c. înaintea Neamurilor; 
 


