
                                                                    Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 9 

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

1. F  După cinci zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus singuri 

de o parte pe un munte înalt. (6) 

2. A Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, şi a treia zi după ce-L 

vor omorî, va învia. 

3. A Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi 

slujitorul tuturor! 

4. A Este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă decât să ai două mâini şi să 

mergi în gheenă, în focul care nu se stinge. 

5. F Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi în Numele Meu, are viață 

veșnică.(mă primește pe Mine) 

 

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

1. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor 

vedea: 

                  a) pe Fiul omului venind pe nori 

                  b) Împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere 

                  c) semne și minuni nemaiauzite 

2. De unde s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să 

ascultaţi!”? 

                  a) văzduh 

                  b) cer 

                  c) nor 

3. Cine a venit şi ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el? 

                  a) Ioan Botezătorul 

                  b) Ilie 

                  c) Ștefan 

4. De cât timp copilul era stăpânit de un duh mut? 

                   a) de câteva luni 

                   b) de câteva zile 

                   c) din copilărie 

5. Să aveţi sare în voi înşivă şi să trăiţi: 

                   a) în pace unii cu alţii 

                   b) în dragoste unii cu alţii 

                   c) călăuziți de Duhul 

 

III. Faceți asocierea: 

1. B piciorul tău                      a) sărat cu foc 

2. C ochiul tău                        b) taie-l 

3. D viermele lor                     c) scoate-l 

4. E focul                                d) nu moare 

5. A fiecare om                       e) nu se stinge 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Cu cine a stat Isus de vorbă pe un munte înalt? Ilie, Moise. 



2. Cine va așeza întâi toate lucrurile? Ilie. 

3. „Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieși decât prin rugăciune şi post.” 

4. Cine s-au certat ca să știe cine este cel mai mare? ucenicii. 

5. Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede. 

 

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

corecte). 

1. Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: 

                  a) Am obosit! 

                  b) Cred, Doamne! 

                  c) Ajută necredinţei mele! 

2. Ioan I-a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău şi l-

am oprit, pentru că nu venea după noi.” „Nu-l opriţi”, a răspuns Isus, „căci: 

                  a) nu este nimeni care să facă minuni în Numele Meu şi să Mă poată grăi 

de rău îndată după aceea 

                  b) cine nu este împotriva noastră este pentru noi 

                  c) cine strânge cu noi nu risipește 

3.Isus S-a schimbat la faţă înaintea lor: 

                   a) pe un munte înalt 

                   b) hainele Lui s-au făcut strălucitoare 

                   c) hainele Lui s-au făcut foarte albe, de o albeaţă pe care niciun înălbitor 

de pe pământ n-o poate da 
                         


