
                                                                    Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 8 

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

1.__ Cărturarii au venit deodată şi au început o ceartă de vorbe cu Isus.  

2.__ Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam 

preacurvar şi păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său 

împreună cu sfinţii îngeri. 

3.__ Atunci a început să-i înveţe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie 

tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă şi de cărturari, să fie omorât şi după 

două zile să învieze.  

4.__ Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leşine de foame pe drum, fiindcă 

unii din ei au venit de aproape.  

5.__ Atunci a poruncit norodului să şadă pe iarba verde.  

 

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

1. Câte pâini aveau ucenicii cu ei în corabie?  

                  a) două  

                  b) una 

                  c) niciuna 

2. Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor şi de aluatul: 

                   a) lui Irod 

                   b) fățarnicilor 

                   c) cărturarilor 

3. Cine a început să îl mustre pe Isus? 

                    a) Ioan 

                    b) fariseii 

                    c) Petru 

4. Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde: 

                    a) viața? 

                    b) sănătatea? 

                    c) sufletul? 

5. Cui i-a spus Isus: „Înapoia mea Satano!”? 

                     a) lui Satana 

                     b) lui Petru 

                     c) unui vameș 

 

III. Faceți asocierea: 

1.___  Aveţi ochi                          a) aminte deloc? 

2.___ Aveţi urechi                       b) nu vedeţi? 

3.___ Nu vă aduceţi                    c) nu auziţi?  

4.___ Cinci pâini                         d) șapte coșnițe 

5.___  Șapte pâini                       e) douăsprezece coșuri 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. De câte zile stătea norodul lângă Isus și nu aveau ce mânca? ________. 

2. Câți inși s-au săturat din cele 7 pâini? Aproape _____________. 

3. De unde era orbul pe care l-au adus la Isus? _________________. 



4. Cine a zis lui Isus: „Tu ești Hristosul!”? ______________. 

5. Oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din pricina Evangheliei o va 

______________. 

 

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

corecte). 

1.Ce au răspuns ucenicii la întrebarea: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 

                    a) Elisei 

                    b) Isaia 

                    c) unul din proroci 

2. Isus a luat pe orb de mână şi l-a scos din sat, apoi: 

                    a) i-a pus scuipat pe ochi 

                    b) s-a rugat pentru el 

                    c) Şi-a pus mâinile peste el 

3. Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: Dacă voieşte 

cineva să vină după Mine: 

                     a) să renunțe la familie 

                     b) să se lepede de sine însuşi 

                     c) să-şi ia crucea şi să Mă urmeze 

 
 


