
                                                                    Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 13 

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

1.__ Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătoreşti şi veţi fi bătuţi în sinagogi; din 

pricina Mea veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, pentru ca să le 

slujiţi de mărturie. 

2.__ Şi cine va fi la câmp să se întoarcă să-şi ia haina. 

3.__ Pentru că în zilele acelea va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost de la 

începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi şi cum nici nu va mai fi 

vreodată.  

4.__ Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă. 

5.__ Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă fure lucrurile. 

 

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

1. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: 

                   a) Veniți după Mine! 

                   b) Eu sunt calea! 

                   c) Eu sunt Hristosul! 

2. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor: 

                    a) neamurilor 

                    b) împărățiilor 

                    c) evreilor 

3. Din ce pricină a scurtat Domnul zilele acelea? 

                    a) celor slabi 

                    b) femeilor însărcinate 

                    c) celor aleși 

4. Hristoşii mincinoşii şi prorocii mincinoşii vor face: 

                    a) vindecări 

                    b) semne și minuni 

                    c) predici frumoase 

5. Cine va aduna pe cei aleși? 

                     a) Hristos 

                     b) îngerii Săi 

                     c) prorocii 

            

III. Faceți asocierea: 

1.___ muntele Măslinilor                       a) foamete şi tulburări 

2.___ băgaţi de seamă                         b) veşti de războaie 

3.___ urâciunea pustiirii                        c) faţa Templului 

4.___ cutremure de pământ                  d) să nu vă înşele cineva 

5.___ războaie                                      e) unde nu se cade să fie 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Veţi fi urâţi de toţi pentru ____________ ________, dar cine va răbda până la 

sfârşit va fi _______________. 

2. Rugaţi-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple ____________. 

3. De la cine să luăm învățătură prin pildă? _______________. 



4. Cerul şi pământul vor trece, dar ______________ Mele nu vor trece. 

5. Ce vă zic vouă, zic tuturor: ______________. 

 

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

corecte). 

1. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor: 

                  a) să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi 

                  b) ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela 

                  c) căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt 

2. Dar, în zilele acelea, după necazul acesta: 

                  a) soarele va străluci cu putere 

                  b) luna nu-şi va mai da lumina ei 

                  c) stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate 

3. Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni: 

                  a) nici îngerii din ceruri 

                  b) nici Fiul 

                  c) ci numai Tatăl 
 


