
                                                                      Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 12 

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

1.__  Apoi au trimis la Isus pe unii din farisei şi din cărturari ca să-L prindă cu vorba. 

2.__ Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au 

aruncat în vistierie. 

3.__ Însuşi David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu: 

Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale. 

4.__ Chipul și slovele scrise pe ban erau ale lui Irod. 

5.__ A mai trimis un altul, pe care l-au omorât, apoi a trimis mulţi alţii, dintre care pe 

unii i-au bătut, iar pe alţii i-au omorât. 

 

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

1. Când a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei? 

                  a) la un an de la plantarea viei 

                  b) la 3 ani de la plantarea viei 

                  c) la vremea roadelor 

2. Ce au făcut vieri cu singurul fiu preaiubit: 

                   a) l-au bătut 

                   b) l-au omorât 

                   c) l-au batjocorit 

3. Cui a spus Isus: Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu? 

                    a) unui ucenic 

                    b) unui fariseu 

                    c) unui cărturar 

4. Unde învăța Isus când a zis: Cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? 

                     a) pe munte 

                     b) în Templu 

                     c) pe țărm 

5. A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac: 

                      a) 2 gologani 

                      b) 2 lei 

                      c) 1 gologan 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___ om                         a) vie 

2.___ împrejmuit             b) gard 

3.___ săpat                     c) teasc 

4.___ zidit                       d) turn 

5.___ arendat                 e) vieri 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în ____________ 

______________. 

2. Cine zic că nu este înviere? ________________. 

3. Oamenii după ce vor învia din morți vor fi ca _______________. 



4. Oare nu vă rătăciţi voi din pricină că nu pricepeţi nici _______________, nici 

puterea lui ________________? 

5. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor __________. 

 

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

corecte). 

1. Cea dintâi poruncă este aceasta: 

                a) Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn 

                b) Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul 

tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta 

                c) Să nu ai alți dumnezei afară de Mine 

2. Isus le zicea: Păziţi-vă de cărturari, cărora le place : 

                a) să umble în haine lungi şi să le facă lumea plecăciuni prin pieţe. 

                b) ei umblă după scaunele din spate în sinagogi şi după locurile din spate 

la ospeţe 

                c) casele văduvelor le mănâncă şi fac rugăciuni scurte 

3. Isus le-a zis: 

                a) voi sunteți niște fățarnici 

                b) daţi dar Cezarului ce este al Cezarului 

                c) dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu 
                  


