
                                                                   Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 7 

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

1. F Fariseii au prânzit (mâncat) cu mâinile necurate, adică nespălate. (ucenicii) 

2. A El le-a mai zis: Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu ca să ţineţi datina 

voastră. 

3. A  Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din 

om, aceea-l spurcă. 

4. F „Da, Doamne”, I-a răspuns soacra lui Petru, „dar şi căţeii de sub masă mănâncă 

din firimiturile copiilor.” (femeia cananită) 

5. A Ei erau uimiţi peste măsură de mult şi ziceau: Toate le face de minune. 

 

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

1. De unde erau fariseii și câțiva cărturari care s-au adunat la Isus? 

                       a) Decapole 

                       b) Ierusalim 

                       c) Galilea 

2. Fariseii însă şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă 

mâinile: 

                        a) pentru că așa le place 

                        b) să nu se îmbolnăvească 

                        c) după datina bătrânilor 

3. Cine a zis: lasă mai întâi să se sature copiii? 

                        a) Petru 

                        b) Isus 

                        c) Ioan 

4. Isus a părăsit ţinutul Tirului şi a venit iarăşi, prin Sidon, la Marea Galileii, trecând 

prin: 

                         a) ținutul Samariei 

                         b) ținutul Galilei 

                         c) ținutul Decapole 

5. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie şi L-au rugat: 

                          a) să-Şi pună mâinile peste el 

                          b) să se roage pentru el 

                          c) să-l tămăduiască 

 

III. Faceți asocierea:  

1. E degete                         a) surd 

2. D limbă                            b) foarte deslușit 

3. C Efata                            c) deschide-te 

4. B vorbit                            d) scuipat 

5. A Isus                              e) urechi 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. O femeie grecoaică de obârşie siro-feniciană Îl ruga pe Isus să scoată pe dracul 

din fiica ei. 

2. Cine a zis: Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta? Moise. 



3. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. 

4. El le-a mai zis: „Ce iese din om, aceea spurcă pe om. 

5. Isus a plecat de acolo şi S-a dus în ţinutul Tirului şi al Sidonului. 

 

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

corecte). 

1. Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este 

scris: 

              a) norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele 

              b) dar inima lui este departe de Mine 

              c) Mă cinstesc, dând învăţături după porunca lui Dumnezeu 

2. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum : 

              a) curățarea sandalelor și a hainelor 

              b) spălarea paharelor, a urcioarelor 

              c) spălarea căldărilor şi a paturilor 

3. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies : 

               a) gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile 

               b) furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile 

               c) faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia 


