Evanghelia după Ioan
Capitolul 16
1. Ce spunea Domnul Isus că vor face oamenii cu ucenicii Săi?
a. Îi vor urma
c. Îi vor ucide crezând că aduc o slujbă lui Dumnezeu

b. Îi vor da afară din sinagogi
d. Îi vor primi în casele lor

2. Isus spunea că oamenii se vor comporta așa pentru că ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. De ce nu le-a spus Domnul aceste lucruri de la început?
_________________________________________________________________________________________
4. Unde spunea Domnul Isus că se duce?
_________________________________________________________________________________________
5. De ce le este de folos ucenicilor ca Domnul Isus să se ducă?
a. Pentru ca să se roage pentru ei
b. Pentru ca ei să învețe să se descurce singuri
c. Pentru ca să-L trimită pe Mângâietorul
d. Pentru ca să le pregătească un loc în cer
6. Mângâietorul va dovedi lumea vinovată în ce privește ________________, ______________________, și
________________________ .
7. Ce va face Duhul Sfânt pentru copii lui Dumnezeu?
a. Îi va călăuzi în tot adevărul
b. Îl va proslăvi pe Domnul Isus
c. Le va descoperi lucrurile viitoare
d. Nici una din variante
8. Domnul Isus a promis ucenicilor Săi că orice vor cere de la Tatăl în Numele Lui vor primi.
a. Adevărat
b. Fals
9. De ce îi iubește Tatăl pe ucenicii Domnului Isus?
_________________________________________________________________________________________
10. În lume vom avea parte de:
a. Bucurii
b. Necazuri

c. Oboseală

11. Domnul Isus le-a spus ucenicilor că până atunci ei nu au cerut nimic în Numele Lui.
a. Adevărat
b. Fals

d. Teamă

Completați tabelul de mai jos:
1. Domnul Isus spunea că El a _______________ lumea.
2. Stăpânitorul lumii acesteia este _____________________.
3. Duhul Sfânt va lua din ce este al Domnului Isus și ne va ________________________.
4. Isus mai avea să le spună multe lucruri ucenicilor, dar atunci ei nu le puteau _______________ .
5. Duhul Sfânt mai este numit și Duhul _______________________.
6. Domnul Isus le-a vorbit ucenicilor până atunci în _______________.
7. Isus a spus aceste lucruri pentru ca noi să avem ____________ în El.
Domnul Isus a promis ucenicilor că deși vor trece prin perioade mai grele și necazuri, va veni o zi când
înstristarea lor se va preface în ...
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