
                                                                       Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 3 

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

1. A Ei pândeau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua Sabatului, ca să-L poată 

învinui. 

2. F Isus a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a început să umble. (mâna i s-a făcut 

sănătoasă) 

3. A El vindeca pe mulţi şi, de aceea, toţi cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca 

să se atingă de El. 

4. A Dar Isus le poruncea duhurilor necurate îndată cu tot dinadinsul să nu-L facă 

cunoscut. 

5. A Isus i-a chemat la El şi le-a zis în pilde: „Cum poate Satana să scoată afară pe 

Satana? 

 

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

1. Cui a spus Isus: „Scoală-te și stai la mijloc!”? 

                  a) soacrei lui Petru 

                  b) unui om cu mâna uscată 

                  c) lui Simon 

2. Cine strigau lui Isus: Tu ești fiul lui Dumnezeu? 

                   a) noroadele 

                   b) irodianii 

                   c) duhurile necurate 

3. Cui a dat Isus putere să vindece bolile și să scoată dracii? 

                    a) prietenilor 

                    b) celor doisprezece 

                    c) rudelor 

4.Cine zicea despre Isus: „Este stăpânit de Beelzebul”? 

                     a) rudele 

                     b) fariseii 

                     c) cărturarii care se coborâseră din Ierusalim 

5. La vindecarea cui și-a rotit Isus privirile cu mânie? 

                      a) unui om cu mâna uscată 

                      b) unui lepros 

                      c) unui îndrăcit 

 

III. Faceți asocierea: 

1. D Simon                          a) Fiii tunetului 

2. B Iacov și Ioan                b) Zebedei 

3. E Iuda                             c) Alfeu 

4. C Iacov                           d) canaanitul 

5. A Boanerghes                e) Iscarioteanul 

               

IV. Completați spatiile libere. 

1.Unde se afla un om cu mâna uscată? sinagogă. 

2.Câți oameni a rânduit Isus să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască? 12. 



3. Cine l-a vândut pe Isus? Iuda Iscarioteanul. 

4. Cine ziceau despre Isus: și-a ieșit din minți? rudele. 

5. Oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare. 

 

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

corecte). 

1. Cine s-au sfătuit cum să-L piardă pe Isus? 

                      a) cărturarii 

                      b) fariseii 

                      c) irodianii 

2. Din ce cetăți au mers oamenii după Isus? 

                       a) o mare mulțime din Galilea, din Iudeea 

                       b) din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan 

                       c) dimprejurul Tirului și Sidonului 

3. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este: 

                        a) frate 

                        b unchi 

                        c) soră 

 

 
 


