Evaluare copii

Matei cap 25-28

Nume:

•

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

•

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

1.
Isus a zis: „Cel ce a întins cu Mine mâna în blid, acela Mă va vinde.”
Matei 26:23
2.
Isus îi spune lui Petru: „Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de două ori.” Matei 26:34
3.
Au împletit o cunună de spini, pe care au pus-o pe capul lui Isus.
Matei 27:29
4. ____ Pe un om din Cirene, numit Simon, l-au silit să ducă crucea lui Isus.
Matei 27:32
5. ____ I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor.”
Matei 27:37
1. Care din fecioare au luat împreună cu candelele și untdelemn în vase?
Matei 25:4
a. cele chibzuite
b. cele înțelepte
c. cele nechibzuite
2. Câți arginți i-au dat preoții cei mai de seamă lui Iuda Iscarioteanul ca să-l vândă pe Isus?
a. douăzeci
b. treizeci
c. șaizeci
3. Cine îl întrabă pe Isus dacă El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu?
Matei 26:63
a. marele preot
b. Pilat
c. tâlharii
4. Ce le-a dat preoții cei mai de seamă ostașilor ca să spună că ucenicii au furat trupul lui Isus?
a. un nume bun
b. mulți bani
c. multă avere
5. Ce i-au dat să bea lui Isus când era pe cruce?
Matei 27:48
a. apă
b. vin
c. oțet

•

a. la dreapta
b. Locul căpățânii
c. la stânga
d. a binecuvântat
e. a mulțumit lui Dumnezeu

Scrieți răspunsul corect: (4p)

1 Cum se numea marele preot?

Matei 26:3

2. De câte ori S-a rugat Isus zicând aceleași cuvinte?

Matei 26:44

3. Cu ce erau înarmați acei care au veni să-L prindă pe Isus?

și

4 Pe cine au cerut noroadele ca să-l elibereze?

Matei 26:47

Matei 27::21

5. Cine a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului lui Isus ?

•

Matei 28:12

Faceți asocierea dintre cele două coloane: (1p)
1. o pâine
2. caprele
3. un pahar
4. oile
5. Golgota

•

Matei 26:15

Matei 28:2

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

1.Câți talanți a dat omul acela robilor săi?
Matei 25:15
a. unul
b. cinci
c. trei
2. Pentru cine a fost pregătit focul cel veșnic ?
Matei 25:41
a. diavolului
b. îngerilor diavolului
c. celor blestemați
3. Unde era Isus când o femeie i-a turnat mirul pe capul Său?
Matei 26:6
a. în Ierusalim
b. în Betania
c. în casa lui Simon leprosul

Evaluare tineri și adulți

Matei cap 25-28

Nume:

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.
1.
După ce au cântat cântarea, au ieșit în Muntele Măslinilor.
Matei 26:30
2.
Veghiați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.
Matei 25:13
3.
Isus le-a zis ucenicilor: „În noaptea aceasta toți veți găsi în Mine o pricină de poticnire.
Matei 26:31.
4.
Isus S-a rugat zicând: „Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc
Eu, ci cum voiești Tu.”
Matei 26:39
5.
Isus a zis: „veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. 26:64
• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns)
1 Când s-a auzit srigarea: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”?
Matei 25:6
a. noaptea
b. în zorii zilei
c. la miezul nopții
2. Unde le spune Isus că va merge după ce va învia?
Matei 26:32
a. în Ierusalim
b. în Betania
c. în Galileea
3. Cine îl întreabă pe Isus: „Ești Tu Împăratul Iudeilor?
Matei 27:11
a. dregătorul Pilat
b. marele preot Caiafa
c. tâlharii
4. În ce perioadă a zilei s-a făcut întuneric peste toată țara atunci când Isus era răstignit? Matei 27:45
a. de la ceasul al treilea până la ceasul al șaselea
b. de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea
c. de la ceasul al nouălea până la ceasul al unsprezecelea
5. Cine a zis.„Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu” când a murit Isus?
Matei 27:54
a. Pilat
b. sutașul
c. ucenicii

Faceți asocieriile
1. duhul
2. neprihăniți
3. o pâine
4. sângele Meu
5. carnea

a. trupul Meu
b. legământul cel nou
c. neputincioasă
d. plin de râvnă
e. viața veșnică

Scrieți răspunsul corect
1. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în

lucruri, te voi pune peste

2. Cum se numea locul îngrădit unde a mers Isus cu ucenicii ?
3. Cum îl numește stăpânul pe robul care a scuns talantul?

Matei 26:36
și

4. Cine spune că a suferit mult în vis din pricina lui Isus ?
5 Isus a zis lui Petru: „Ce, un
Matei 26:41

lucruri. 25:21

Matei 25:26
Matei 27:19

n-ați putut să veghiați împreună cu Mine! Veghiați și rugați-vă, ca să nu cădeți în

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (poate fi 1, 2, 3 sau nici unul).
1. Care din următoarele erau batjocorile făcute lui Isus când era pe cruce?
a. Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu se poate mântui
b. S-a încrezut în Dumnezeu,: să-L scape acum Dumnezeu
c. Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce
2. Ce s-a întâmplat când Isus Și-a dat Duhul?
a. perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos
b. pământul s-a cutremurat
c. mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat
3. Care sunt cuvintele lui Isus către ucenici Lui după înviere?
a. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile
b. învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit
c. Eu sunt cu voi în toate ziele, până la sfârșitul veacului

Matei 27:42,43

Matei 27:51,52

Matei 28:19,20

