
                                                                       Nume și prenume________________________ 

Marcu cap. 1-3  

I.Puneți A(adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații. 

1. A Fiul Omului este Domn chiar și al Sabatului. 

2. F Isus a dat noroadelor putere să vindece bolile și să scoată dracii. (ucenicilor) 

3. A Duhurile necurate, când Îl vedeau pe Isus, cădeau la pământ înaintea Lui şi 

strigau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu”. 

4. F David a intrat în Casa lui Dumnezeu, în zilele marelui preot Țadoc, şi a mâncat 

pâinile pentru punerea înaintea Domnului. (Abiatar) 

5. F Slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul, aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe 

Dumnezeu şi ziceau: Am mai văzut aşa ceva!” (nu am mai văzut) 

 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect(doar un singur răspuns corect. 

1. Pe unde trecea Isus când a văzut pe Simon și pe Andrei? 

                 a) Marea Moartă 

                 b) Râul Iordan 

                 c) Marea Galilei 

2. Cine se hrănea cu miere și lăcuste sălbatice? 

                  a) îndrăcitul din Gadara 

                  b) Ioan Botezătorul 

                  c) Iacov și Ioan 

3. Cui a spus Isus: Da voiesc fii curățit? 

                  a) unui lepros 

                  b) soacrei lui Petru 

                  c) unui slăbănog 

4. Cine s-au sfătuit să piardă pe Isus? 

                   a) fariseii și cărturarii 

                   b) fariseii și irodianii 

                   c) cărturarii și irodianii 

5. Cine au crezut că Isus și-a ieșit din minți? 

                   a) ucenicii 

                   b) rudele lui Isus 

                   c) noroadele 

 

III. Faceți asocierea:  

1. B Simon                               a) Ioan 

2. A Iacov                                 b) Andrei 

3. E Isus                                   c) 40 de zile 

4. D Levi                                   d) Alfeu 

5. C Satana                              e) Ioan Botezătorul 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Cine îl slujeau pe Isus în pustiu? îngerii. 

2. Pe soacra cui a tămăduit-o Isus? Petru. 

3. Cine ședea la vamă când la chemat Isus? Levi. 

4. Cine a mânat (dus) pe Isus în pustiu? Duhul. 

5. În ce cetate a vindecat Isus un slăbănog? Capernaum. 



 

V. Încercuiți răspunsurile corecte (poate fi niciunul, unul, două sau trei răspunsuri 

corecte). 

1. Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la Ioan şi: 

                   a) mărturisindu-şi păcatele 

                   b) erau botezaţi de el în râul Iordan 

                   c) apoi făceau fapte bune 

2. Isus a fost dus în pustiu unde: 

                   a) se ruga 

                   b) a stat 40 de zile 

                   c) stătea împreună cu fiarele sălbatice 

3. Cei 4 inși care au adus slăbănogul la Isus: 

                   a) au desfăcut acoperișul casei unde era Isus 

                   b) au coborât pe acolo patul în care era slăbănogul 

                   c) au rugat pe Isus să facă o minune 

 

  
 


