
                                                                    Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 14 

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

1.__ „Da, sunt”, i-a răspuns Isus marelui preot: „Şi veţi vedea pe Fiul omului şezând 

la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.” 

2.__ Şi unii au început să-L scuipe, să-I acopere faţa, să-L bată cu pumnii şi să-I zică 

lui Isus: „Proroceşte!” Iar aprozii L-au primit în palme. 

3.__ Preoţii cei mai de seamă şi tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, 

ca să-L omoare, dar nu găseau niciuna. 

4.__  Când a fost prins Isus toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit. 

5.__ Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu 

ciomege, ca să Mă prindeţi. 

 

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

1. Care era semnul lui Iuda ca să știe cei ce veneau cu el cine este Isus? 

                     a) îmbrățișarea 

                     b) sărutul 

                     c) atingerea pe umăr 

2. Unul din cei ce stăteau lângă Isus a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot şi i-a 

tăiat: 

                      a) urechea 

                      b) mâna 

                      c) capul 

3. Cine și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală? 

                      a) Iuda 

                      b) un ucenic 

                      c) un tânăr 

4. Cine a șezut împreună cu aprozii și se încălzea la para focului? 

                      a) Ioan 

                      b) Petru 

                      c) Iuda 

5. Cine și-a rupt hainele și a zis: ați auzit hula? 

                      a) Pilat 

                      b) un martor 

                      c) marele preot 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___ Praznicul Paştelor                                     a) îngropare 

2.___ Isus în Betania                                          b) vas de alabastru cu mir 

3.___ o femeie                                                   c) Azimilor 

4.___ Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii       d) să-L omoare 

5.___ uns trupul                                                 e) casa lui Simon leprosul 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Cine s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să-l vândă pe Isus? __________ 

_________________. 



2. Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi veţi avea un prilej de poticnire, pentru că 

este scris: ‘Voi bate ____________, şi oile vor fi ______________. 

3. Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în _________________. 

4. Şi Isus i-a zis lui Petru: „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, 

înainte ca să cânte cocoşul de ____ ori, te vei lepăda de Mine de ______ ori. 

5. Isus le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de ____________; rămâneţi 

aici şi _______________!” 

 

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

corecte). 

1. Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi şi le-a zis: 

                a) Duceţi-vă în cetate, acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un urcior cu 

apă, mergeţi după el. 

                b) Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: Învăţătorul zice: «Unde este 

odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?» 

                c) Are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata; acolo să pregătiţi 

pentru noi. 

2. Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu le-a zis: 

                 a) Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se 

varsă pentru mulţi. 

                 b) Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei 

până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu. 

                 c) Aceasta să fie băutura voastră 

3. Şi a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui Petru: 

                  a) Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? 

                  b) Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită 

                  c) Trupul este plin de râvnă, dar duhul este neputincios 
 


