
                                                                   Nume și prenume________________________ 

 Marcu capitolul 6 

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

1. F Isus după ce Şi-a luat rămas-bun de la norod, S-a dus în munte ca să Se 

odihnească. (roage) 

2. F Ucenicii au zis: „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui 

şi în casa Lui.” (Isus) 

3. A Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa. 

4. A Şi Ioan zicea lui Irod: „Nu-ţi este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău! 

5. F Fata Irodiadei s-a grăbit să vină îndată la împărat şi i-a făcut următoarea cerere: 

„Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Petru.” (Ioan) 

 

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

1. Ucenicii au rămas uimiţi şi înmărmuriţi, căci nu înţeleseseră minunea cu pâinile, 

fiindcă le era inima: 

                      a) împărțită  

                      b) împietrită 

                      c) nepăsătoare 

2. Şi toţi câţi se atingeau de El erau: 

                      a) tămăduiți 

                      b) mântuiți 

                      c) iertați 

3. Isus a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra: 

                      a) duhurilor necurate 

                      b) vrăjmașilor 

                      c) duhurilor 

4. Isus a vorbit îndată cu ei când umbla pe mare şi le-a zis: 

                      a) Tot nu aveți credință? 

                      b) Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi! 

                      c) De ce sunteți speriați? 

5. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om: 

                       a) puternic și rău 

                       b) bogat și neprihănit 

                       c) neprihănit şi sfânt 

 

III. Faceți asocierea: 

1. C 5                      a) 50 

2. D 2                      b) binecuvântarea 

3. A 100                  c) pâini 

4. B Isus                 d) pești 

5. E 5000                e) bărbați 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Isus când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. 

2. Cine a crezut că Ioan Botezătorul a înviat din morți? Împăratul Irod. 

3. Cine voia să-l omoare pe Ioan Botezătorul? Irodiada. 

4. Cine și-a prăznuit (sărbătorit) ziua nașterii? Irod. 



5. Ucenicii când au văzut pe Isus umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă. 

 

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

corecte). 

1. Alții ziceau despre Isus : 

                 a) este Fiul lui Dumnezeu 

                 b) este Ilie 

                 c) este un proroc ca unul din proroci 

2. Oamenii din ținutul Ghenezaretului au cunoscut îndată pe Isus: 

                 a) au alergat prin toate împrejurimile 

                 b) au început să aducă pe bolnavi în paturi pretutindeni pe unde se auzea 

că era El 

                 c) puneau pe bolnavi în pieţe şi-L rugau să le dea voie doar să se atingă 

de poalele hainei Lui 

3. Isus a chemat la Sine pe cei doisprezece și Le-a poruncit: 

                 a) să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag 

                 b) să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu 

                 c) să se încalţe cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine 
 


