
                                                                    Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 16 

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

1.__ Femeile au ieşit din mormânt şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de 

cutremur şi de spaimă. 

2.__ Femeile au spus tuturor cele întâmplate, căci se temeau. 

3.__ Isus după înviere S-a arătat mai întâi Mariei, mama lui. 

4.__Isus i-a mustrat pe ucenici pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu 

crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat. 

5.__ După aceea, S-a arătat într-alt chip la* doi dintre ei pe drum, când se duceau la 

câmp. 

 

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

1.Când au plecat femeile la mormânt: 

                     a) dis-de-dimineață 

                     b) pe când răsărea soarele 

                     c) ambele variante sunt corecte 

2.Tinerelul pe care l-ai văzut femeile era îmbrăcat: 

                      a) într-o manta albă 

                      b) într-o haină de in 

                      c) într-un veșmânt alb 

3. Tinerelul le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost 

răstignit: 

                      a) a fost furat 

                      b) s-a înălțat la cer 

                      c) a înviat 

4. Tinerelul le-a zis: duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui: 

                       a) Ioan 

                       b) Maria 

                       c) Petru 

5.Unde a spus tinerelul femeilor că va merge Isus înaintea lor? 

                        a) la cer 

                        b) Nazaret 

                        c) Galilea 

                     

III. Faceți asocierea: 

1.___ Duceți-vă                                  a) va fi osândit 

2.___ propovăduiți Evanghelia           b) va fi mântuit 

3.___ cine va crede și se va boteza   c) limbi noi 

4.___ cine nu va crede                       d) orice făptură 

5.___ vor vorbi                                    e) toată lumea 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. În ce zi s-a arătat Isus Mariei Magdalena după ce a înviat? ____________. 

2. Câți draci a scos Isus din Maria Magdalena? _______. 

3. Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin ____________. 

4. Isus după ce s-a înălțat la cer a șezut la __________  lui _______________. 



5. La câți ucenici s-a arătat Isus după înviere când stăteau la masă? _______. 

 

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

corecte). 

1.Cine au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus?  

a) Maria Magdalena 

b)  Maria, mama lui Andrei 

c) Salome 

2.Femeile: 

                    a) Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului? 

                    b) când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, 

fusese prăvălită 

                    c) Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezând la dreapta  

3. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: 

                     a) în Numele Meu vor scoate draci 

                     b) vor lua în mână şerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma 

                     c) îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi 


