
                                                                      Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 2 

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

1.__ Fiindcă nu puteau să ajungă până la El din pricina norodului, au desfăcut 

acoperişul casei unde era Isus. 

2.__ Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; 

aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut 

aşa ceva! 

3.__Toți oamenii pun vin nou în burdufuri vechi. 

4.__ Într-o zi de Duminică, Isus trecea prin lanurile de grâu. 

5.__ Isus apoi le-a zis: Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat. 

 

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

1. Cine gândeau că Isus hulește? 

                   a) unii din cărturari 

                   b) unii din farisei 

                   c) vameșii 

2. Când le-a văzut Isus credinţa celor 4 inși, a zis slăbănogului:  

                   a) Du-te acasă, ești vindecat 

                   b) Ce păcat ai făcut? 

                   c) Fiule, păcatele îţi sunt iertate! 

3. Cine a început să smulgă spice de grâu? 

                   a) ucenicii lui Isus 

                   b) fariseii 

                   c) vameșii 

4. În casa cui a șezut Isus la masă? 

                   a) Simon 

                   b) Ioan 

                   c) Levi 

5. Nimeni nu coase un petic de postav nou la o haină: 

                   a) de lână 

                   b) veche 

                   c) nouă 

 

III. Faceți asocierea: 

1.__ vameșii                          a) ucenicii 

2.__ fariseii                            b) vin 

3.__ Isus                                c) păcătoșii 

4.__ nuntașii                          d) cărturarii 

5.__ burdufuri                        e) mire 

 

IV. Completați spatiile libere . 

1. Isus a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezând la ___________. 

2. Isus le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de __________, ci cei ____________. 



3. Eu (Isus) am venit să chem la pocăinţă nu pe cei ____________, ci pe cei 

____________. 

4. Fiul omului este Domn chiar şi al ______________. 

5. Cine a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit 

să le mănânce decât preoţii? ____________ și cei ce erau împreună cu el. 

 

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

corecte). 

1.  Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă: 

               a) s-au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea să-i mai încapă locul 

dinaintea uşii 

               b) El le vestea Cuvântul 

               c) Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de trei inşi 

2. Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: „Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice: 

               a) Du-te în pace?  

               b) Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă? 

               c) Ești vindecat de boala ta? 

3.Cine obișnuiau să postească? 

               a) ucenicii lui Isus 

               b) ucenicii lui Ioan 

               c) fariseii 
 


