
                                                                      Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 7-9 

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

1.__ Fariseii mâncau cu mâinile nespălate. 

2.__ Isus i-a zis lui Petru: „Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei 

pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei.” 

3.__ Despre Isus se zicea: „Toate le face de minune; chiar şi pe surzi îi face să audă, 

şi pe muţi, să vorbească.” 

4.__ Isus a zis surdului să nu intre în sat și nici să nu spui cuiva în sat. 

5.__ Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un 

semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.” 

 

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

1. Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă în Numele Meu, pentru că sunteţi 

ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că: 

               a) nu va avea răsplată 

               b) va primi înapoi 2 pahare cu apă 

               c) nu-şi va pierde răsplata. 

2. Cine nu înțelegeau cuvintele pe care le spunea Isus despre moartea Sa? 

                a) fariseii 

                b) norodul 

                c) ucenicii 

3. Cui a spus Isus: tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile 

oamenilor? 

                 a) Petru 

                 b) Iuda 

                 c) tânărului bogat 

4. În ce sate era Isus când a întrebat pe ucenici: Cine zic oamenii că sunt Eu? 

                 a) Betsaidei 

                 b) Capernaumului 

                 c) Cezareii lui Filip 

5. Ce spurcă pe om? 

                  a) ce intră in om 

                  b) poftele 

                  c) ce iese din om 

           

III. Faceți asocierea: 

1.___ surd care vorbea cu anevoie        a) scuipat pe ochi 

2.___ orb                                                b) degetele în urechi  

3.___ 5000 de bărbați                            c) 12 coșuri cu firimituri 

4.___ 4000 de bărbați                            d) 7 coșuri cu firimituri 

5.___ soi de draci                                   e) rugăciune și post 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Cine a prorocit: Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe 

de Mine? ____________. 



2. Ce a zis Isus fariseilor și cărturarilor că au desființat ca să țină datina lor? 

________________ _______ ______________. 

3. Cine va veni și va așeza dinou toate lucrurile? ___________. 

4. Să aveţi ___________ în voi înşivă şi să trăiţi în pace unii cu alţii.  

5. Cine au cerut un semn din cer lui Isus? ______________. 

 

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

1. Dar , dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care cred în 

Mine, ar fi mai bine pentru el: 

            a) să nu se fi născut 

            b) să i se lege de gât o piatră mare de moară 

            c) să fie aruncat în mare 

2. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l: 

            a) este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop 

            b) ca să nu te pierzi singur 

            c) să fii exemplu pentru alții 

3. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi orbului și i-a spus: 

             a) să se uite ţintă 

             b) a fost tămăduit 

             c) a văzut toate lucrurile desluşit 

 

Verset 2 Timotei 3:14-15;  Deuteronom 11:8-9 
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