
                                                                      Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 1 

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

1. A Isus Hristos era Fiul lui Dumnezeu. 

2. F A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi 

S-a dus într-un loc pustiu. Şi plângea acolo. (se ruga) 

3. A  A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea 

păcatelor. 

4. F  Ioan propovăduia şi zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât 

mine, căruia eu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălţămintei. (nu sunt)  

5. F  Isus în pustie stătea împreună cu fiarele sălbatice şi-I slujeau corbii. (îngerii) 

 

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

1.Ioan se hrănea cu:  

                     a) mure 

                b) lăcuste și păianjeni 

                c) lăcuste şi miere sălbatică 

2. În ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă şi a început: 

                 a) să certe pe păcătoși 

                 b) să vindece pe bolnavi 

                 c) să învețe pe norod 

3.Când Isus a văzut pe Iacov și Andrei, ei: 

                  a) pescuiau 

                  b) aruncau o mreajă în mare 

                  c) dregeau mrejele 

4. Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îți va pregăti calea… este scris în 

prorocul: 

                   a) Ieremia 

                   b) Isaia 

                   c) Daniel 

5. De unde s-a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi 

găsesc toată plăcerea Mea? 

                    a) ceruri 

                    b) nor 

                    c) văzduh 

 

III. Faceți asocierea: 

1. E Iacov și Ioan                            a) pustie 

2. A Duhul                                       b) Ioan 

3. D 40 de zile                                 c) pescari 

4. B a fost închis                             d) Satana 

5. C Simon și Andrei                       e) Zebedei      

 

          

 



IV. Completați spatiile libere . 

1. Eu,(Ioan) da, v-am botezat cu apă, dar El (Isus) vă va boteza cu Duhul Sfânt.   

2. Isus a fost botezat de Ioan în Iordan. 

3. Când ieșea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-Se peste 

El ca un porumbel. 

4. Isus zicea: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.       

Pocăiți-vă şi credeţi în Evanghelie. 

5. Oamenii erau uimiţi de învăţătura lui Isus, căci îi învăţa ca unul care are putere. 

 

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

corecte). 

1.Isus a zis: 

            a) Taci și du-te în porci 

            b) Da, voiesc, fii curăţit! 

            c) Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni. 

2. Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri: 

            a) îndată au vorbit lui Isus despre ea 

            b) Isus a apucat-o de mână, a ridicat-o şi au lăsat-o frigurile 

            c) apoi, ea a început să le slujească 

3. Isus a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli: 

             a) de asemenea, a scos mulţi draci 

             b) a certat valurile 

             c) nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau 

 

Domnul să te binecuvânteze ! 
 


