Evaluare copii

Matei cap 16-19

Nume:

•

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

•

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

1.
Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor ca ei. Matei 19:14
2.
Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei Îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. 17:22,23
3.
Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut.
Matei 18:11
4. ____ Acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.
Matei 18:20
5. ____ Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”
Matei 19:6
1. Care din ucenici spune despre Isus: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu?
Matei 16:16
a. Petru
b. Iacov
c. Andrei
2. De cine are omul cu o sută de oi mai mare bucurie?
Matei 15:4
a. de cele nouzeci și nouă care nu se rătăcise
b. de oaia care s-a rătăcit
c. de oaia care o găsește după ce s-a rătăcit
3. Ce boală avea fiul acelui om care l-a rugat pe Isus să-l vindece pentru că ucenicii Săi nu au putut?
a. olog
b. lepră
c. lunatic
4. De câte ori trebue să iertăm pe frații noștrii? (Isus Îi spune lui Petru)
Matei 18: 22
a. de șapte ori
b. de zece ori
c. de șaptezeci de ori câte șapte
5. Cine îi certau pe acei care i-au adus la Isus niște copilași ca să-Și pună mâinile peste ei și să se roage?
a. fariseii
b. ucenicii
c. cărturarii

•

Matei 19:13

Faceți asocierea dintre cele două coloane: (1p)
1. cinci pâini
2. zece mii de galbeni
3. șapte pâini
4. o sută de lei
5. o rublă

•

Matei 17:15

a. patru mii de oameni
Matei 16:9,10; 17:27; 18:24,20
b. un pește
c. un rob
d. cinci mii de bărbați
e. tovarăș de slujbă (coleg de muncă)

Scrieți răspunsul corect: (4p)

1 Al cui fiu era Petru?

Matei 16:17

2. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde

?

Matei 16:26

3. Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după
4 Cine s-au arătat pe munte când Isus s-a schimbat la față?

și

Matei 17:3

5. Isus le-a zis: „Oare n-ați citit că Ziditorul de la început i-a făcut parte

•

și parte

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

1. Cine zic oamenii că este Isus?
Matei 16:14
a. Ioan Botezătorul
b. Ilie
c. Ieremia
2.Dacă voiește cineva să vină după Mine:
Matei 16:24
a. să se lepede de sine
b. să-și ia crucea
c. să Mă urmeze
3. Pe care din ucenici i-a luat Isus pe munte când S-a schimbat la față?
a. Andrei
b. Iacov
c. Petru

lui 16:27

Matei 17:1

. 19:4

Evaluare tineri și adulți

Matei cap 16-19

Nume:

• Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmație.
1.
Oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru Mine o va câștiga. 16:25
2.
Pe când se coborau de pe munte, Isus le spune celor trei ucenici să nu spună la nimeni despre vedenia aceea
până va învia Fiul omului din morți. Matei 17:9
3.
Oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în Împărăția cerurilor. Matei 18:4.
4.
La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Matei 19:26
5.
Nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți.
Matei 18:14
• Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. (doar un răspuns)
1.Ce spunea glasul care s-a auzit la schimbarea la față a lui Isus?
Matei 17:5
a. Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea Mea, de El să ascultați!
b. Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea!
c. Tu ești Fiul Meu preaiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea Mea: de El să ascultați!
2. De la cine iau dări sau biruri Împărații pământului ?
Matei 12:31
a. de la străini
b. de la fii
c. de la neamuri
3. Cine au întrebat pe Isus: „Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină?
a. ucenicii
b. norodul
c. fariseii
4. Cine zic oamenii că este Isus?
Matei 16:14
a. Ieremia
b. Isaia
c. Iona
5. Ce îi spune Isus că trebue să facă tânărului bogat ca să intre în viață?
Matei 19:17
a. să vândă ce are
b. să păzească poruncile
c. să dea săracilor avuția

Faceți asocieriile
1. 12 scaune de domnie
2. cei dintâi
3. fața
4. hainele
5. o cămilă

a. ca soarele
b. cei de pe urmă
c. urechia acului
d. 12 seminții
e. ca lumina

Matei 19:3

Matei 17:2; 19:28; 19:30

Scrieți răspunsul corect
1. La ce se referea Isus când le spune ucenicilor să se ferească de aluatul fariseilor și al saducheilor?
2. Unde era Isus cu ucenicii când i-a întrebat: „Cine zic oamenii că sunt Eu?

lui

3. La care din ucenici îi spune Isus: „Înapoia Mea Satano, tu ești o piatră de poticnire

16:13
Matei 16:23

4. În ce caz de boală Isus le spune ucenicilor că acel soi de draci nu iese decât cu rugăciune și post?
5 Din ce cauză a îngăduit Moise să-și lase nevestele?

16:12

Matei 19:8

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect (poate fi 1, 2, 3 sau nici unul).
1. Care lucruri sunt adevărate pe care le spune Isus lui Petru?
Matei 16:18-19
a. tu ești Petru, și pe aceată piatră voi zidi Biserica Mea
b. Îți voi da cheile Împărăției cerurilor
c. orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri
2. Isus le spune ucenicilor că nu vor intra cu nici un chip în Împărăția cerurilor dacă:
a. nu se vor întoarce la Dumnezeu
b. nu vor primii pe copilași
c. nu se vor face ca niște copilași
3. Ce fel de fameni sunt?
Matei 19:12
a. care s-au născut așa
b. care au fost făcuți de oameni
c. care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăția cerurilor

Matei 13

17:21

