Evanghelia după Ioan
Capitolul 13
1. Când a stat Domnul Isus la masă cu ucenicii Săi?
a. La Praznicul Corturilor
b. Înainte de Praznicul Paștelor
c. La începutul secerișului
d. În prima zi a anului
2. Cum i-a iubit Domnul pe ucenicii Săi? _____________________________________ (versetul 1)
3. Cine a avut de gând să-l vândă pe Domnul Isus?
________________________________________________________________________________
4. Domnul Isus știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce.
a. Adevărat
b. Fals
5. Ce a făcut Domnul Isus pentru ucenicii Săi ca să le arate cât de mult îi iubește? (versetele 4-5)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Care din ucenici nu a vrut să-l lase pe Domnul Isus să-i spele picioarele?
a. Andrei
b. Iuda Iscarioteanul
c. Petru

d. Ioan

7. La cine se referea Domnul Isus în versetul 10 când spunea că nu toți ucenicii Săi erau curați?
________________________________________________________________________________
8. „Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori ______
_____________________________________________________________________________. ”
9. Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi că unul din ei Îl va vinde.
a. Adevărat
b. Fals
10. Ucenicii au știut imediat că e vorba de Iuda.
a. Adevărat
b. Fals
11. Cum l-a descoperit Domnul Isus pe cel ce urma să-l vândă?
a. A spus ucenicilor numele celui ce avea să-L vândă
b. I-a dat o bucățică
c. L-a privit supărat
d. Nu I-a spălat picioarele
12. Ce s-a întâmplat cu Iuda după ce a luat bucățica de la Domnul Isus?
________________________________________________________________________________
13. Care e noua porucă pe care le-a dat-o Domnul Isus ucenicilor Săi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

14. Cum vor cunoaște toți că suntem ucenicii Domnului Isus?
a. Dacă ne îmbrăcăm la fel
b. Dacă mergem duminica la biserică
c. Dacă avem dragoste unii pentru alții
d. Dacă ne rugăm
15. Despre care din ucenicii Săi spunea Domnul că se va lepăda de El de trei ori?
________________________________________________________________________________
Pe orizontală, pe linia îngroșată veți descoperi porunca pe care le-a dat-o Isus ucenicilor Săi.
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1. Iuda era fiul lui _________________, Iscarioteanul
2. Domnul I-a spus lui Petru că se va ___________________ de trei ori de EL.
3. Cine a pus în mintea lui Iuda gândul să-l vândă pe Domnul Isus?
4. Dacă nu te ______________ Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.
5. Dacă ştiţi aceste lucruri, ______________ de voi dacă le faceţi.
6. Cine I-a spus Domnului Isus că e gata să-și dea viața pentru El?
7. Înainte să dea pe față pe cel ce urma să-l vândă, Domnul Isus S-a ________________________
în duhul Lui.
8. Domnul I-a dat lui Iuda o ______________________.
9. Domnul Isus pentru că știa că unul din ucenici Îl va vinde le-a spus: „Nu sunteți toți
__________________________”
10. După ce le-a spălat picioarele, Domnul Isus a spus că El le-a dat o __________________, ca și
ei să facă la fel.

