
                                                                    Nume și prenume________________________ 

Marcu capitolul 5 

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

1.__ „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? A zis 

fruntașul sinagogii. 

2.__ Porcii erau aproape trei mii. 

3.__ Au venit la Isus, şi iată pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea de draci, 

şezând jos îmbrăcat şi întreg la minte; şi s-au înspăimântat. 

4.__ Femeia, înfricoşată şi tremurând, căci ştia ce se petrecuse în ea, a venit de s-a 

aruncat la picioarele Lui şi I-a spus tot adevărul. 

5.__ Îndată, fetiţa s-a sculat şi a început să umble, căci era de treisprezece ani. 

 

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

1.Talita cumi tălmăcit înseamnă: 

               a) Credința ta te-a mântuit! 

               b) Du-te în pace! 

               c) Fetiţo, scoală-te, îţi zic! 

2. Totdeauna, zi şi noapte, omul îndrăcit stătea: 

                a) în pustiu și pe munți 

                b) pe țărmul mării și în morminte 

                c) în morminte şi pe munţi 

3. Cum se numea fruntașul sinagogii? 

                 a) Iaar 

                 b) Iair 

                 c) Ioan 

4. Cine au zis: „Vezi că mulţimea Te îmbulzeşte şi mai zici: ‘Cine s-a atins de Mine?’” 

                  a) ucenicii 

                  b) norodul 

                  c) copii 

5. Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: 

                   a) Nu te teme, crede numai! 

                   b) Ce păcat ai făcut? 

                   c) Credința ta a tămăduit-o 

 

III. Faceți asocierea: 

1.__ ținutul                            a) cătușe 

2.__ picioare                         b) duh necurat 

3.__ mâini                            c) obezi 

4.__ stăpânit                        d) morminte 

5.__ om                                e) gadarenilor 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Numele duhului necurat era ______________. 

2. Duhurile necurate au ieşit şi au intrat în _____________. 

3. Turma de porci s-a repezit de pe râpă în  ______________. 

4. De câți ani avea femeia o scurgere de sânge? ________. 

5. Femeia cu scurgere de sânge s-a atins de __________ lui Isus. 



 

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

corecte). 

1. Femeia cu scurgere de sânge: 

                    a) suferise mult de la mulţi doctori 

                    b) se simțea mai bine 

                    c) cheltuise tot ce avea şi nu simţise nici o uşurare 

2.Isus la casa fruntaşului sinagogii: 

                     a) a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui Iacov 

                     b) a văzut o zarvă şi pe unii care plângeau şi se tânguiau mult 

                     c) a strigat: „Pentru ce faceţi atâta zarvă şi pentru ce plângeţi? Copila n-

a murit, ci doarme 

3. Omul care fusese îndrăcit: 

                     a) ruga pe Isus să-l lase să rămână cu El 

                     b) se certa cu porcarii 

                     c) a plecat şi a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus 
 


