
Evaluare  copii                 Matei cap 20-24                        Nume:  
 

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație: (2p) 

1.           Lucrătorii în vie din ceasul unsprezece au lucrat un ceas și au primit un leu.    Matei 20:9 

2.           Mama fiilor lui Zebedei îi cere lui Isus ca în Împărăția Sa cei doi fii ai să să stea unul la dreapta și altul la 

stânga.          Matei 20:21 

3.           Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi.       Matei 21:22 

4. ____  Cărturarii și fariseii fățarnici de ochii lumii fac rugăciuni lungi        Matei 23:14 

5. ____ Isus le spune ucenicilor despre Templu că nu va mai rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.  24:2  

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:  (doar un răspuns) (3p) 

1. La ieșirea din Ierihon cine ședeau lângă drum și strigau la Isus să aibă milă de ei?                   Matei 16:16 

                     a. doi ologi 

                     b. doi orbi 

                     c. doi leproși 

2. Cine zic că nu este înviere a morților?            Matei 22:23 

                     a. fariseii 

                     b. cărturarii 

                     c. saducheii 

3.Cine sfințește darul?                         Matei 23:19 

                a. aurul 

                b. Templu 

                c. altarul  

4. Pe cine vor să îșele prorocii și hristoșii mincinoși dacă va fi cu putință?       Matei 24:24 

                     a. pe cei chemați                                       

                     b. pe cei buni 

                     c. pe cei aleși  

5. De la cine să învețe pilda lui când înfrunzește mlădița vara este aproape?                Matei 24:32 

                    a. smochin 

                    b. măslin  

                    c. mărăcin 

• Faceți asocierea dintre cele două coloane: (1p) 

         1.  soarele                                         a. nu-și va mai da lumina ei              Matei 24:29, 37                  

         2.  luna                                             b. vor fi clătinate  

         3. stelele                                          c. se va întuneca 

         4. puterile cerurilor                         d. venirea Fiului omului 

         5. zilele lui Noe                                e. vor cădea din cer 
 

• Scrieți răspunsul corect: (4p) 

1  Pe ce munte era Isus cu ucenicii câ Îl întreabă care va fi semnul venirii Sale?                             Matei 24:3 

2.  Dar cine va răbda până la sfârșit va fi                        ?        Matei 24:13 

3. Pe cine va trimite Fiul omului la revenirea Sa ca să adune pe cei aleși                        Matei  24:31 

4 Cu cât s-a învoit gospodarul că le va plăti lucrătorilor în vie?                       Matei 20::2                                                                                                        

5. Cerul și pământul va trece dar                          Mele nu vor trece.        Matei 24:35 

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (5p) (poate fi 1, 2, 3 sau nici un răspuns corect) 

1. Ce strigau noroadele când Isus a intrat în Ierusalim?                            Matei 21:9                              

             a. Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului 

             b. Osana, Fiul lui David 

             c. Osana în cerurile preaînalte 

2. Cum vor fi la înviere?                                     Matei 22:30 

          a. nu se vor mărita 

          b. nu se vor însura  

          c. vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer          

3. Care sunt cele mai însemnate lucruri din lege?            Matei 23:23 

              a. dreptatea 

              b. mila  

              c. credincioșia  



 

Evaluare tineri și adulți           Matei cap 20-24                            Nume:  
 

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.  

1.          Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare 

pentru mulți.   Matei 20:28 

2.          Veghiați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru.         Matei 24:42                                                                                                  

3.          Dați dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.           Matei 22:21.  

4.          Dumnezeu, nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii.          Matei 22:32 

5.           Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău! Aceasta este 

cea dintâi și cea mai mare poruncă.                  Matei  22:37,38 

• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns) 
1 Despre cine apune Isus că șed pe scaunul de domnie a lui Moise?                    Matei 23:2 

                     a. preoții și fariseii 

                     b. preoții și cărturarii  

                     c. cărturarii și fariseii 

2. Care din proroci a fost ucis între Templu și altar?                             Matei 23:35 

                a. Ieremia 

                b. Zaharia 

                c. Barachia 

3. Unde va fi așezată urâciunea pustiirii despre care vorbește prorocul Daniel?                    Matei 24:15 

                 a. Locul Preasfânt  

                 b. Locul Sfânt  

                 c. Locul de cinste 

4. De câte ori îl fac mai rău decât ei (fariseii și cărturarii) pe tovarășul lor de credință?     Matei 23:15  

                     a. de trei ori 

                     b. de două ori 

                     c. de șapte ori  

5. Cine știe despre ziua în care va veni Fiul omului?              Matei  24:36 

                  a.  îngerii 

                  b.  Fiul  

                  c.  Tatăl  

Faceți asocieriile          

      1. mare                                                  a.  peșteră de tâlhari                          Matei 20:26,27   21:13 24:11 

         2. piatra                                                b. slujitorul     

         3. cel dintâi                                          c.  înșela pe mulți           

         4. casă de rugăciune                              d. capul unghiului      

         5. proroci mincinoși                               e. rob          

Scrieți răspunsul corect  

1. Isus le spune cărturarilor și fariseilor că ei strecoară                   și înghit                        .   Matei 23:24 

2. Unde le spune împăratul să arunce pe acel care nu avea haina de nuntă?                                                  22:13   

3. Isus le spune saducheilor că se rătăcesc din cauza că nu cunosc                         nici                                      22:29 

4. Din ce cauză vor fi urâți de toate neamurile ucenicii ?                               Matei 24:9  
  

5 Din ce cauză, dragostea celor mai mulți se va răci?                                                            Matei 24:12 

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (poate fi 1, 2, 3 sau nici unul). 
1. Isus le spune ucenicilor că Fiul omului va fi dat în mâinile neamurilor ca să-L:                Matei 20:19 

       a. răstignească 

       b. bată 

       c. batjocorească  

2. Ce a făcut Isus când a intrat în Templu?              Matei 21:12   

       a. a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în Templu 

       b. a răsturnat mesele schimbătorilor de bani  

       c. a răsturnat scaunele celor ce vindeau porumbei  

3. Ce a făcut gospodarul la via sa?                     Matei 21:33 

       a. a împrejmuit-o cu un gard  

       b. a săpat un teasc în ea 

       c. a zidit un turn 


