
                                                                    Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 10 

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

1.__ Un om a îngenuncheat înaintea lui Isus şi L-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce să 

fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” 

2.__ Ucenicii au zis: „Nimeni nu este bun, decât Unul singur: Dumnezeu”. 

3.__ Mulţi din cei dintâi vor fi cei de pe urmă, şi mulţi din cei de pe urmă vor fi cei 

dintâi. 

4.__ Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, şi oricare va vrea 

să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. 

5.__ Căci Fiul omului a venit să I se slujească, ci nu El să slujească şi să-Şi dea viaţa 

răscumpărare pentru mulţi! 

 

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

1.Cine au vrut să-L ispitească pe Isus? 

                  a) rudele lui 

                  b) fariseii 

                  c) cărturarii 

2. Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă: 

                   a) face bine 

                   b) curvește 

                   c) preacurvește 

3.Cine au certat pe cei ce au adus niște copilașii la Isus? 

                    a) Isus 

                    b) ucenicii 

                    c) norodul 

4.Cei ce îl urmează pe Isus ce vor primi în veacul viitor? 

                     a) viața veșnică 

                     b) avuții 

                     c) case, frați, surori 

5.Din ce cetate a ieșit Isus când l-a întâlnit pe Bartimeu? 

                      a) Ierusalim 

                      b) Capernaum 

                      c) Ierihon 

                      

III. Faceți asocierea: 

1.___ bărbatul                          a) tulburați 

2.___ parte bărbătească          b) ținutul Galilei 

3.___ ucenicii                           c) parte femeiască 

4.___ Isus                                d) cămilă 

5.___ urechea unui ac             e) carte de despărțire 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1.Cine a dat voie să se scrie o carte de despărțire? ___________. 

2.La cine sunt toate lucrurile cu putință? _______________. 

3.Cine era orb? _____________. 



4.Cine au vrut să stea la dreapta și la stânga lui Isus, când va fii îmbrăcat cu slava 

Sa? ______________ și ___________. 

5.Cu ce urma să fie bătut Isus? _____________. 

 

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

corecte). 

1.Isus a răspuns fariseilor: 

                   a) de aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de 

nevastă-sa 

                   b) și cei doi vor fi un singur trup, aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur 

trup 

                   c) deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă 

2.Isus S-a mâniat și a zis: 

                   a) lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi 

                   b) Împărăţia lui Dumnezeu este a celor harnici 

                   c) oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu niciun chip 

nu va intra în ea 

3. Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis: 

                    a) îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai 

                    b) dă la săraci, şi nu vei duce lipsă de nimic 

                    c) apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă 

 

Verset 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
 

 


