
Total puncte = _________ / 100p                                                                                                                                                                   Biserica„Philadelphia”Trossingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Tabita Flonta 

       Numele: _______________________ 

 
Test Marcu cap.  1  

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.      Marcu 1:1 
__ 2. În proorocul Ieremia este scris: „Iată trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea...” Marcu 1:2 
__ 3. Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic de cât mine, 
          căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele sandalelor.”    Marcu 1:7 
__ 4. Ioan (Botezătorul) a spus: „Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.” Marcu 1:8 
__ 5. Isus a zis: „S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape.”    Marcu 1:15 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Ce propovăduia Ioan?          Marcu 1:4 
 

a. botezul pocăinței; 
b. botezul în apă; 
c. botezul cu Duhul Sfânt; 
 
2. În ce râu boteza Ioan?          Marcu 1:5 
 

a. Ahava; 
b. Iaboc; 
c. Iordan; 
 
3. Isus a zis lui Simon (Petru) și lui Andrei să meargă după El și îi va face:    Marcu 1:17 
 

a. apostoli; 
b. ucenici; 
c. pescari de oameni; 
 
4. Ce făceau Iacov și Ioan când i-a chemat Isus?        Marcu 1:19 
 

a. dregeau mrejile; 
b. pescuiau; 
c. aruncau o mreajă în mare; 
 
5. Cum se chema tatăl lui Iacov și Ioan?         Marcu 1:18-19 
 

a. Boanerghes; 
b. Matei; 
c. Zebedei; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. ținutul   a. Ierusalimului         Marcu 1:5 
__ 2. locuitorii  b. soacra lui Petru         Marcu 1:5 
__ 3. marea  c. Iudeii          Marcu 1:16 
__ 4. sinagogă  d. Galileii         Marcu 1:23 
__ 5. prinsă de friguri e. om, care avea un duh necurat      Marcu 1:30 
 



Marcu cap. 1 

 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. „a venit Ioan care boteza în __________, propovăduind botezul _______________  spre  
       _____________   _____________ .”        Marcu 1:4 
 
2. Cu ce se hrănea Ioan? ______________ și _______________  __________________   Marcu 1:6 
 
3. Din ce loc a venit Domnul Isus la Ioan ca să fie botezat? _____________  _______________  Marcu 1:9 
 
4. Ce făceau Simon (Petru) și Andrei când i-a chemat Isus?____________________________________ Marcu 1:16 
 
5. Oamenii erau _____________ de __________________ Lui; căci îi învăța ca unul care are  
      ___________, nu cum îi învățau _________________.      Marcu 1:22 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ioan era:            Marcu 1:6 
 

a. îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă; 
b. împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea; 
c. încălțat cu sandale; 
 
2. Când a venit Isus în Galilea să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu?    Marcu 1:14 
 

a. după ce a fost botezat; 
b. după ce a fost închis Ioan; 
c. după ce a fost ispitit; 
 
3. Cu cine au lăsat Iacov și Ioan pe tatăl lor în corabie?       Marcu 1:20 
 

a. corăbierii; 
b. cârmaciul; 
c. cei ce lucrau pe plată; 
 
VI. Scrie din memorie: (primul verset de la categoria ta)  = 35p 
Matei 5:5/ Ioan 3:36/ Evrei 10:23/ 2Timotei 2:13/ 1Samuel 15:29/ 2Timotei 3:14-15/ Deuteronom 11:8-9 

________________   __:__ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



Total puncte = _________ / 100p                                                                                                                                                                   Biserica„Philadelphia”Trossingen                                                                                                                                                                       
Tabita Flonta 

       Numele: _______________________ 

 
Test Marcu cap.  1 – 2    

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Isus a zis: „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.”       Marcu 1:15 
__ 2. Isus nu lăsa pe draci să vorbească pentrucă-L cunoșteau.      Marcu 1:34 
__ 3. Isus a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doftor, ci cei păcătoși.”     Marcu 2:17 
__ 4. Isus a zis: „Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei?”     Marcu 2:19 
__ 5. Isus a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.”    Marcu 2:27 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Cine a spus: „Dacă vrei poți să mă curățești”?       Marcu 1:40 
 

a. un lepros; 
b. un om, care avea un duh necurat; 
c. soacra lui Petru; 
 
2. Ce făcea Isus, când niște oameni I-au adus un slăbănog purtat de patru inși?    Marcu 2:2-3 
 

a. vestea Cuvântul; 
b. vindeca bolnavii; 
c. scotea draci; 
 
3. Pe cine a venit Isus să cheme la pocăință?        Marcu 1:17 
 

a. pe cei bolnavi; 
b. pe cei neprihăniți; 
c. pe cei păcătoși; 
 
4. Cine obijnuiau să postească?          Marcu 2:18 
 

a. ucenicii lui Ioan; 
b. Fariseii; 
c. ambele variante; 
 
5. Prin ce lanuri a trecut Isus într-o zi de Sabat?        Marcu 2:23 
 

a. de ovăz; 
b. de orz; 
c. de grâu; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. Levi  a. purtat de patru inși        Marcu 2:14 
__ 2. Abiatar  b. are putere pe pământ să ierte păcatele     Marcu 2:26 
__ 3. slăbănog  c. marele preot         Marcu 2:3 
__ 4. Fiul omului d. este Domn și al Sabatului       Marcu 2:10 
__ 5. Fiul omului e. fiul lui Alfeu         Marcu 2:28 

 
 
 



Marcu cap. 1 – 2 

 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Isus le-a răspuns: „Haidem să mergem în altă parte, prin ______________ și _____________ vecine,  
    ca să _________________ și acolo; căci pentru aceasta am ___________.”    Marcu 1:38 

 

2. Cum a cunoscut Isus că unii din cărturari se gândeau în inimile lor: „Cum vorbește omul  
     acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?    Marcu 2:6-8 
     ____________________________ 
 
3. Ce i-a poruncit Isus slăbănogului să facă, ca să se știe că Fiul omului are putere pe pământ  
    să ierte păcatele?______________, ________________________, și _______________________ Marcu 2:10,11 
 
4. „Nimeni nu coase un petec de postav _________ la o haină __________; astfel, petecul de postav   
      nou___________ o ___________ din cel vechi, și mai _____ ruptură se face.”   Marcu 2:21 
 
5. „Și nimeni nu pune vin _______ în burdufuri _________; astfel, __________ cel nou ___________  
      burdufurile, și vinul se _________, iar burdufuriile se prăpădesc; ci ___________  _____ este pus în 
      ______________  ______.”          Marcu 2:22 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce a spus Isus leprosului după ce l-a curățit de lepra lui?      Marcu 1:44 
 

a. vezi să nu spui nimănui nimic; 
b. du-te de te arată preotului; 
c. adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise; 
 
2. Cum au reacționat oamenii după ce Isus l-a vindecat pe slăbănog?     Marcu 2:12 
 

a. au rămas uimiți; 
b. slăveau pe Dumnezeu; 
c. ziceau: „Niciodată n-am văzut așa ceva!”; 
 
3. Când a zis Isus slăbănogului: „Fiule păcatele îți sunt iertate!”?     Marcu 2:5 
 

a. când le-a văzut Isus credința; 
b. după ce au desfăcut acoperișul casei; 
c. după ce au pogorât patul în care zăcea slăbănogul; 
 
VI. Scrie din memorie: (primul verset de la categoria ta)  = 35p 
Matei 5:5/ Ioan 3:36/ Evrei 10:23/ 2Timotei 2:13/ 1Samuel 15:29/ 2Timotei 3:14-15/ Deuteronom 11:8-9 

________________   __:__ 
 

 

 

 
 
 

 



Total puncte = _________ / 100p                                                                                                                                                                   Biserica„Philadelphia”Trossingen                                                                                                                                                                         
Tabita Flonta 

       Numele: _______________________ 

 
Test Marcu cap.  3    

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Duhurile necurate, când Îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui, și strigau:  
         „Tu ești Fiul lui Dumnezeu.”          Marcu 3:11 
__ 2. Isus le-a dat celor doisprezece apostoli și putere să vindece boalele și să scoată dracii.   Marcu 3:15 
__ 3. Isus a zis: „dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui.”  Marcu 3:25 
__ 4. Oricine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu va căpăta iertare în veac: ci este vinovat de  
          un păcat veșnic.           Marcu 3:29 
__ 5. Isus a zis: „Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și tată.”   Marcu 3:35 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. De ce a poruncit Isus ucenicilor să-I țină la îndemână o corăbioară?     Marcu 3:9 
 

a. ca să nu fie îmbulzit de norod; 
b. ca să treacă de cealaltă parte a mării; 
c. ca să nu se atingă bolnavii de El; 
 
2. Cu cine s-au sfătuit Fariseii ca să-L piardă pe Isus?       Marcu 3:6 
 

a. Saducheii; 
b. Cărturarii; 
c. Irodianii; 
 
3. De ce a ales Isus doisprezece apostoli dintre cei chemați pe munte?     Marcu 3:13-14 
 

a. să-i aibă cu Sine; 
b. să-i trimeată să propovăduiască; 
c. ambele variante; 
 
4. Căror apostoli le-a pus Isus numele de „Boanerghes”?      Marcu 3:17 
 

a. Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei; 
b. Simon, zis Petru; și lui Andrei;  
c. Iacov, fiul lui Alfeu; și lui Tadeu; 
 
5. Cum se numește apostolul (ucenicul) care l-a vândut pe Isus?      Marcu 3:19 
 

a. Simon Cananitul; 
b. Iuda Iscariotianul; 
c. Iacov, fiul lui Alfeu; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 

__ 1. Simon  a. Iscariotianul         Marcu 3:16 
__ 2. Iacov  b. Petru         Marcu 3:17 
__ 3. Ioan  c. fiul lui Zebedei        Marcu 3:17 
__ 4. Simon  d. fratele lui Iacov        Marcu 3:18 
__ 5. Iuda  e. Cananitul         Marcu 3:19 



Marcu cap. 3 

 
IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. De ce pândeau Fariseii pe Isus să vadă dacă-l va vindeca pe omul cu mâna uscată, în ziua Sabatului? Marcu 3:1,2 
     _______________________________________ 
 
2. Ce înseamnă „Boanerghes”?_______________________________     Marcu 3:17 
 
3. Unde se afla omul cu mâna uscată?__________________________     Marcu 3:1 
 
4. Ce ziceau cărturarii, care se pogorâseră din Ierusalim, despre Isus? _______________________ Marcu 3:22 
     ____________________________________________________________________ 
 
5. Ce nu puteau să facă Isus și cei doisprezece apostoli, din pricina norodului adunat?   Marcu 3:20 
    ______________________________ 
 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Cum se numeau ce doisprezece apostoli?        Marcu 3:16-19 
 

a. Simon (Petru), Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Bartolomeu, Marcu, Toma,  
    Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu, Simon Cananitul, și Iuda Iscariotianul; 
b. Simon (Petru), Iacov, Iona, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma,  
    Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu, Simon Cananitul, și Iuda Iscariotianul; 
c. Simon (Petru), Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma,  
    Iacov, fiul lui Alfeu; Tadeu, Simon Cananitul, și Iuda Iscariotianul; 
 
2. Cine a zis despre Isus: „Și-a ieșit din minți.”?        Marcu 3:21 
 

a. rudele lui Isus; 
b. mama și frații lui Isus; 
c. Fariseii; 
 
3. Despre cine a zis Isus: „Iată mama mea și frații mei.”?      Marcu 3:34 
 

a. despre cei doisprezece apostoli; 
b. despre mulțimea de oameni care au mers după El; 
c. despre cei ce ședeau împrejurul Lui; 
 
VI. Scrie din memorie: (primul verset de la categoria ta)  = 35p 
Matei 5:5/ Ioan 3:36/ Evrei 10:23/ 2Timotei 2:13/ 1Samuel 15:29/ 2Timotei 3:14-15/ Deuteronom 11:8-9 

________________   __:__ 
 

 

 

 
 
 

 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica„Philadelphia” Trossingen 
                                                                                                                                                                                                                                                   Tabita Flonta 

      Numele: _______________________ 

 
Test Marcu cap.4   

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Isus a învățat norodul multe lucruri în pilde.      Marcu 4:2 
__ 2. Sămânța căzută între spini n-a dat roadă pentru că spinii au crescu și au înecat-o.  Marcu 4:7 
__ 3. Sămânța căzută în pământ bun a dat roadă care se înălța și creștea.   Marcu 4:8 
__ 4. Cei ce erau în jurul lui Isus împreună cu cei doisprezece L-au întrebat despre pilde,  
          când a fost singur.         Marcu 4:10 
__ 5. Când a fost întrebat despre pilda semănătorului, Isus a zis:  
          „Semănătorul seamană sămânța.”        Marcu 4:14 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 
1. Unde ședea Isus când a spus pilda semănătorului?      Marcu 4:1 
 

a. pe țărm; 
b. pe munte; 
c. într-o corabie, pe mare; 
 
2. Ce s-a întâmplat cu sămânța căzută lângă drum?      Marcu 4:4 
 

a. când a răsărit soarele, s-a pălit;  
b. au venit păsările și au mâncat-o; 
c. s-a uscat; 
 
3. Cine sunt cei ce aud Cuvântul și-L primesc îndată cu bucurie? Cei înfățișați prin:  Marcu 4:16  
 

a. sămânța căzută în pământ bun; 
b. sămânța căzută între spini; 
c. sămânța căzută în locuri stâncoase; 
 
4. Unde dormea Isus când s-a stâtnit furtuna pe mare?      Marcu 4:38 
 

a. la cârmă pe căpătâi; 
b. în fundul corăbiei; 
c. lângă catarg; 
 
5. Unde stătea norodul când a spus Isus pilda semănătorului?     Marcu 4:1 
 

a. pe tărm, lângă mare; 
b. în sinagogă; 
c. pe munte; 
 
III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 
__ 1. nimic ascuns    a. prin multe pilde    Marcu 4:22 
__ 2. nimic tăinuit    b. când era singur la o parte   Marcu 4:22 
__ 3. Isus vestea Cuvântul   c. care nu va fi descoperit   Marcu 4:33 
__ 4. lămurea ucenicilor toate lucrurile  d. care nu va ieși la lumină   Marcu 4:34 
__ 5. sămânța     e. încolțește și crește    Marcu 4:27 



Marcu cap. 4 

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Isus a zis: „Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub __________ sau sub _____ ?  
     Nu este adusă ca să fie pusă în ____________ ?      Marcu 4:21 
 
2. „Pământul rodește __________: întâi un fir ________, apoi _______, după aceea ______  
     deplin în spic; și când este __________ roada, pune îndată secerea în ea, pentru că a  
     venit ___________.”          Marcu 4:28,29  
  
3. Isus a zis: „Cu Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în  
     ___________; fie că  ___________ noaptea, fie că stă ______ ziua: sămânța ____________  
     și ___________ fără să _______ el _____.”       Marcu 4:26,27 
 
4. Ce au zis ucenicii lui Isus când L-au deșteptat din pricina furtunii?    Marcu 4:38 
     _______________________________________________________ 

5. Isus a certat vântul și a spus mării: „_______  __________  __________”   Marcu 4:39 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce s-a întâmplat cu sămânța căzută într-un loc stâncos?     Marcu 4:5,6 
 

a. a răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc; 
b. când a răsărit soarele s-a pălit; 
c. pentru că n-avea rădăcină s-a uscat; 
 
2. Sămânța căzută în pământ bun, a dat roadă:       Marcu 4:8 
 

a. una treizeci; 
b. alta șaizeci; 
c. alta o sută; 
 
3. Cine sunt cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum?     Marcu 4:15  
 

a. sunt aceia în care este semănat Cuvântul; 
b. dar după ce l-au auzit, vine satana îndată, și i-a Cuvântul semănat în ei; 
c. Fariseii; 
 
VI. Scrie din memorie: (Scrie al doilea verset de la categoria ta)  = 35p 
Deuteronom 4:29/ Isaia 54:13/ Ioan 3:16/ 1Petru 1:23/ Ioan 5:39/ Evrei 4:12/ Ieremia 32:41 
 

________________   __:__ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica„Philadelphia” Trossingen 
                                                                                                                                                                                                                                              Tabita Flonta 

      Numele: _______________________ 

 
Test Marcu cap. 4 – 5  

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 
__ 1. Cei înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc  
          și fac roadă: unul treizeci, altul șaptezeci și altul o sută.        Marcu 4:20 
__ 2. Isus a zis: „Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura:  
          și vi se va da și mai mult.”            Marcu 4:24 
__ 3. Isus a zis: „celui ce are, i se va da; dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are.”     Marcu 4:25 
__ 4. Omul stăpânit de un duh necurat când a văzut pe Isus de departe a alergat și I s-a închinat.  Marcu 5:6 
__ 5. Omul stăpânit de un duh necurat își avea locuința în morminte.       Marcu 5:2,3 
 
II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 

1. Unde a căzut sămânța care a dat roadă?          Marcu 4:8 
 

a. pe un loc stâncos; 
b. între spini; 
c. în pământ bun; 
 

2. Când a zis Isus ucenicilor: „Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință?”     Marcu 4:40 
 

a. după pilda semănătorului; 
b. după pilda grăuntelui de muștar; 
c. după potolirea furtunii; 
 
3. Cine a zis: „Cine este Acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea?”       Marcu 4:35,41 
 

a. ucenicii; 
b. fariseii; 
c. cărturarii; 
 

4. În ce loc a fost întâmpinat Isus de un om care ieșea din morminte stăpânit de un duh necurat? Marcu 5:1,2 
 

a. în Capernaum; 
b. în ținutul gadarenilor; 
c. în Nazaret; 
 

5. Duhul necurat Îl ruga pe Isus să nu-i trimită afară din:      Marcu 5:8-10 
 

a. omul acela; 
b. porcii aceia; 
c. ținutul acela; 
 

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 

__ 1. turmă mare de porci  a. îmbăcat și întreg la minte       Marcu 5:11 
__ 2. turmă mare de porci  b. lângă mare         Marcu 5:11 
__ 3. duh necurat   c. vestea prin Decapole tot ce-i făcuse Isus     Marcu 5:8,9  
__ 4. omul care fusese îndrăcit   d. pășteau         Marcu 5:15 
__ 5. omul care fusese îndrăcit  e. legiune         Marcu 5:20 

 
 



Marcu  cap. 4 – 5  

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Cum se numea fruntașul sinagogii care a venit să roage pe Isus, să-i vindece fetița?_____ Marcu 5:22,23 
 
2. De cât timp era bolnavă femeia cu scurgere de sânge?____________    Marcu 5:25 
 
3. Ea suferise _______ de la mulți ________; cheltuise ____ ce ____, și nu simțise nici o  
     ___________; ba încă îi era mai _____.          Marcu 5:26 
 
4. Cum a cunoscut Isus că cineva s-a atins de hainele Lui?____________________________ Marcu 5:30 
 
5. Ce i-a zis Isus fruntașului sinagogii, când acesta a primit vestea că fetița lui murise?  Marcu 5:35,36 
     „________________________________________”  
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Cine sunt cei înfățișați prin sămânța căzută în locuri stâncoase?    Marcu 4:16,17 
 

a. sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie; 
b. dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la o vreme; 
c. cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el; 
 

 2. Ce îneacă Cuvântul și-L face neroditor în cei ce sunt înfățișați prin sămânța căzută între spini? Marcu 4:18,19 
 

a. grijile lumii; 
b. înșelăciunea bogățiilor; 
c. poftele altori lucruri; 
 

 3. Despre grăuntele (sămânța) de muștar se spune:      Marcu 4:31,32    

a. este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ; 
b. după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile; 
c. face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui; 
 
VI. Scrie din memorie: (Scrie al doilea verset de la categoria ta)  = 35p 
Deuteronom 4:29/ Isaia 54:13/ Ioan 3:16/ 1Petru 1:23/ Ioan 5:39/ Evrei 4:12/ Ieremia 32:41 
 

________________   __:__ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica„Philadelphia” Trossingen 
                                                                                                                                                                                                                                              Tabita Flonta 

      Numele: _______________________ 

 
Test Marcu cap. 5 – 6   

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 

__ 1. Isus a zis: „Un proroc nu este disprețuit decât în patria Lui, între rudele Lui și în casa Lui.” Marcu 6:4  
__ 2. Isus se mira de credința celor din patria Lui.      Marcu 6:1-6 
__ 3. Irodiada avea necaz pe Ioan (Botezătorul) și voia să-l omoare. Dar nu putea.  Marcu 6:19 
__ 4. Isus a zis celor doisprezece: „În orice casă veți intra să rămâneți acolo până  
          veți pleca din locul acela.”         Marcu 6:10 
__ 5. Isus a zis celor doisprezece: „ Dacă în vreun loc vă vor primi și vă vor asculta,  
          să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voaste ca  
          mărturie pentru ei.”         Marcu 6:11 
 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 

1. „Femeia, _____ și _______, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la  
     picioarele Lui și i-a spus tot adevărul.”       Marcu 5:33 
 

a. înmărmurită, tremurând; 
b. uimită, înfricoșată; 
c. înfricoșată, tremurând; 
 
2. Unde nu a putut Isus să facă nici o minune?       Marcu 6:5 
 

a. în patria Lui, la Nazaret; 
b. în ținutul gadarenilor; 
c. în ținutul Ghenezaretului; 
 

3. Din ce loc a fost rugat Isus să plece?        Marcu 5:17 
 

a. din patria Lui, Nazaret; 
b. din ținutul Ghenezaretului; 
c. din ținutul gadarenilor; 
 

4. Din pricina cui trimisese Irod să prindă pe Ioan și să-l lege în temniță?   Marcu 6:17 
 

a. Irodiadei; 
b. Filip, fratele lui Irod; 
c. fata Irodiadei; 
 

5. De către cine a fost sfătuită fata Irodiadei să ceară capul lui Ioan Botezătorul?  Marcu 6:24 
 

a. prietenele ei; 
b. Filip, fratele lui Irod; 
c. mama ei; 
 

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 

__ 1. ostaș de pază a. doi pești        Marcu 6:27 
__ 2. cinci pâini  b. capul lui Ioan Botezătorul      Marcu 6:38 
__ 3. Isus   c. două sute de lei       Marcu6:47 
__ 4. inima  d. singur pe țărm       Marcu 6:52 
__ 5. pâini  e. împietrită 



Marcu cap. 5 – 6  

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Ce a văzut Isus când a ajuns la casa fruntașului sinagogii?     Marcu 5:38 
    __________________________________________________ 
 
2. Cui a permis Isus să-L însoțească la casa fruntașului sinagogii?    Marcu 5:37 
    __________________________________________________ 
 
3. Câți ani avea fetița fruntașului sinagogii?_____________     Marcu 5:42 
 
4. Cum se numeau frații lui Isus?____________________________________________  Marcu 6:3 
 
5. Cine a jucat în fața lui Irod și a oaspeților lui?______________________________  Marcu 6:22 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Ce i-a zis Isus femeii care s-a atins de poala hainei Lui în timp ce se îndrepta spre  
     casa fruntașului sinagogii?         Marcu 5:34 
 

a. fiică, credința ta te-a mântuit; 
b. du-te în pace; 
c.  fii tămăduită de boala ta; 
 
2. Ce le-a poruncit Isus celor doisprezece când i-a trimis?     Marcu 6:8 
 

a. să nu i-a nimic cu ei pe drum decât un toiag; 
b. să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu; 
c. să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine; 
 
3. Când fata Irodiadei a cerut lui Irod capul lui Ioan Botezătorul s-a întristat foarte  
    mult dar______ și _____, n-a vrut să zică nu.        Marcu 6:26 
 

a. din pricina jurămintelor sale; 
b. din pricina oaspeților; 
c. Irodiadei; 
 
VI. Scrie din memorie: (Scrie al doilea verset de la categoria ta)  = 35p 
Deuteronom 4:29/ Isaia 54:13/ Ioan 3:16/ 1Petru 1:23/ Ioan 5:39/ Evrei 4:12/ Ieremia 32:41 
 

________________   __:__ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica„Philadelphia” Trossingen 
                                                                                                                                                                                                                                              Tabita Flonta 

      Numele: _______________________ 

 
Test Marcu cap. 6 – 7  

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 

__ 1. După ce Și-a luat rămas bun de la norod, Isus S-a dus în munte ca să Se roage.  Marcu 6:46 
__ 2. Ucenicii s-au înspăimântat când Isus a mers la ei umblând pe mare.   Marcu 6:50 
__ 3. În a treia strajă din noapte Isus a mers la ucenici umblând pe mare, 
          și voia să treacă pe lângă ei.        Marcu 6:48 
__ 4. Isus a zis: „Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei  
          pâinea copiilor și s-o arunci la câini.”       Marcu 7:27 
__ 5. Isus a zis: „dar și cățeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor.”   Marcu 7:28 
 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 

1. Când s-a _____, corabia era în ______, iar Isus era singur_____  .     Marcu 6:47 
 

a. înserat, mijlocul mării, într-o altă corabie; 
b. înnoptat, mijlocul mării, pe țărm; 
c. înserat, mijlocul mării, pe țărm; 
 

2. Isus a văzut că ucenicii se necăjesc cu vâslirea căci:      Marcu 6:48 
 

a. marea le era împotrivă; 
b. vântul le era împotrivă; 
c. furtuna le era împotrivă; 
 

3. Cine a prorocit despre cărturari și farisei?       Marcu 7:5-7 
 

a. Isaia; 
b. Ieremia; 
c. Ioel; 
 

4. Ce a zis Isus că-l spurcă pe om?        Marcu 7:15,20 
 

a. ce intră în om; 
b. ce iese din om; 
c. ambele variante; 
 

5. Fariseii și cărturarii au întrebat pe Isus: „Pentru ce nu se țin ucenicii Tăi de _____  
    ci prânzesc cu mâinile nespălate?”        Marcu 7:5 
 

a. legea lui Moise; 
b. cele 10 porunci; 
c. datina bătrânilor; 
 

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 

__ 1. ucenicii nu înțeleseseră minunea cu pâinile a. dat lui Dumnezeu   Marcu 6:52 
__ 2. Isus s-a suit într-o corabie    b. cu buzele    Marcu 6:51 
__ 3. Corban      c. inima     Marcu 7:11 
__ 4. Mă cinstește     d. a stat vântul    Marcu 7:6 
__ 5. departe de Mine      e. fiindcă le era inima împietrită Marcu 7:6 
 

 



Marcu cap. 6 – 7  

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 
1. Când au văzut ucenicii pe Isus umblând pe ________, li s-a părut că este o ___________  
     și au _________.          Marcu 6:49 
 
2. Oriunde intra El, în _______, în _________, sau în ___________, puneau pe bolnavi pe  
     ________ și-L rugau să le dea voie doar să se ________ de ___________  _________  
     _____. Și _____ câți se atingeau de El erau tămăduiți.     Marcu 6:56 
 
3. Cui spune Isus: „Voi lăsați porunca lui Dumnezeu, și țineți datina așezată de oameni  
     precum: spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea.” ?  Marcu 7:8 
     ____________________________________________ 
 
4. Ce înseamnă „Efata”? ___________________________     Marcu 7:34 
 
5. I-au adus un surd care ______________ cu ______________ și L-au rugat să-și pună  
    mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus ________________ în __________  
    și i-a atins _________ cu scuipatul Lui.       Marcu 7:32,33 
 
V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 
1. Care sunt lucrurile rele care spurcă pe om?       Marcu 7:21-23 
 

a. gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile,  
    înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, bucuria; 
b. gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile,  
    înșelăciunile, facerea de bine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia; 
c. gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile,  
    îndelunga răbdare, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia; 
 
2. De unde ies lucrurile rele, care spurcă pe om?      Marcu 7:21-23 
 

a. mintea oamenilor; 
b. pântecele oamenilor; 
c. inima oamenilor; 
 
3. Ce se spune despre femeia care a venit la Isus pe când era în ținutul Tirului și al Sidonului? Marcu 7:24-26 
 

a. era o grecoaică; 
b. era de obârșie siro-feniciană; 
c. avea o fetiță stăpânită de un duh necurat; 
 
VI. Scrie din memorie: (Scrie al treilea verset de la categoria ta)  = 35p 
Ioan 6:47/ 2Corinteni 5:7/ Romani 10:17/ Țefania 3:17/ Isaia 43:10/ 1Petru 3:12/ 1Ioan 2:27 
 

________________   __:__ 
 

 

 

 
 



Total puncte = ____ / 100 p                                                                                                                                                                                  Biserica„Philadelphia” Trossingen 
                                                                                                                                                                                                                                              Tabita Flonta 

      Numele: _______________________ 

 
Test Marcu cap. 8 

 
I.Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare). = 10p 
 

__ 1. Isus a zis: „Mi-e milă de norodul acesta; căci iată că de patru zile stau lângă Mine  
          și n-au ce mânca.”         Marcu 8:2 
__ 2. Isus a zis ucenicilor: „Luați seama, să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de  
          aluatul lui Irod.”          Marcu 8:15 
__ 3. Isus a poruncit ucenicilor cu tărie să nu spună nimănui că el este Hristosul.  Marcu 8:29,30 
__ 4. Când Isus le-a spus ucenicilor despre patimile și moartea Sa, Petru L-a luat deoparte  
          și a început să-L mustre.         Marcu 8:31,32 
__ 5. Isus a zis: „Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul?” Marcu 8:36 
 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare,doar un răspuns corect). = 15p 
 

1. Ucenicii au răspuns lui Isus: „Cum ar putea cineva să sature cu ______ pe oamenii aceștia, 
    aici într-un loc pustiu?         Marcu 8:4 
 

a. pâine; 
b. pește; 
c. pâine și pește; 
 

2. Când a frânt Isus cele șapte pâini și le-a dat ucenicilor Săi să le împartă norodului?  Marcu 8:6 
 

a. după ce a mulțumit lui Dumnezeu; 
b. după ce le-a binecuvântat; 
c. după ce a luat cele șapte pâini în mâini; 
 

3. Când a poruncit Isus ucenicilor să împartă peștișorii?      Marcu 8:7 
 

a. după ce i-a binecuvântat; 
b. după ce i-a luat în mâini; 
c. după ce a mulțumit lui Dumnezeu; 
 

4. Cu câte pâini a săturat Isus mulțimea de aprope patru mii de inși?    Marcu 8:5,9 
 

a. șapte; 
b. cinci; 
c. câteva; 
 

5. Cu câți peștișori a săturat Isus mulțimea de aproape patru mii de inși?   Marcu 8:7,9 
 

a. câțiva; 
b. puțini; 
c. doi; 
 

III.Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare). = 5p 
 

__ 1. cinci pâini     a. patru mii de bărbați    Marcu 8:19 
__ 2. șapte pâini    b. cinci mii de bărbați    Marcu 8:20 
__ 3. oricine va vrea să-și scape viața  c. sufletul său     Marcu 8:35 
__ 4. ce va da un om în schimb pentru  d. o va mântui     Marcu 8:37 
__ 5. oricine își va pierde viața din pricina  e. o va pierde     Marcu 8:35 
          Mea și din pricina Evangheliei 
 



Marcu cap. 8 

IV.Scrie răspunsul corect sau completează spațiile libere: (câte 4 puncte fiecare). = 20p 
 

1. Cine ziceau oamenii că este Isus?________________________________________________ Marcu 8:27,28 
 
2. Cine a răspuns: „Tu ești Hristosul!”, când Isus a întrebat pe ucenici:  
    „Dar voi, cine ziceți că sunt Eu”?     _________________________________    Marcu 8:29 
 
3. Isus a început să învețe pe ucenici că: „Fiul omului trebuie să ____________ mult, să fie 
    tăgăduit de ____________, de __________ cei mai de _________ și de ______________, 
    să fie ______________, și după _______ zile să ________.”     Marcu 8:31 
 
4. Câte coșnițe pline cu firimituri  s-au ridicat când Isus a săturat mulțimea de patru mii de  
     bărbați?______________________________________     Marcu 8:8,20 
  
5. Isus a zis norodului și ucenicilor: „Dacă ________ cineva să vină după ______, să se ________ 
     de _______ însuși, să-și i-a ___________ și să Mă urmeze.”     Marcu 8:34  
 

V.Alegeți răspunsul corect (poate fi unul,două,trei sau nici un răspuns corect-5 puncte fiecare). = 15p 
 

1. De ce nu a dat Isus drumul noroadelor acasă flămânzi?     Marcu 8:3 
 

a. ca să nu leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei erau copii; 
b. ca să nu leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei erau bolnavi; 
c. ca să nu leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit dedeparte; 
 

2. De ce I-au cerut fariseii lui Isus un semn din cer?       Marcu 8:11 
 

a. pentru că nu credeau că El este Fiul lui Dumnezeu ; 
b. ca să-L ispitească; 
c. ca să-L pună la încercare; 
 

3. La Betsaida au adus la Isus un orb și L-au rugat să se atingă de el. Ce a făcut Isus?  Marcu 8:22,23 
 

a. a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat; 
b. i-a pus scuipat pe ochi; 
c. Și-a pus mâinile peste el; 
 

VI. Scrie din memorie: (Scrie al treilea verset de la categoria ta)  = 35p 
Ioan 6:47/ 2Corinteni 5:7/ Romani 10:17/ Țefania 3:17/ Isaia 43:10/ 1Petru 3:12/ 1Ioan 2:27 
 

________________   __:__ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


