Evanghelia după Ioan
Capitolul 18
1. Unde s-au dus Isus și ucenicii Săi în seara în care urma să fie arestat?
a. Într-o grădină
b. În Templu
c. În Galileea
d. În casa lui Petru
2. Cine au venit să-L caute și să-L aresteze pe Domnul Isus?
a. Preoții de la Ierusalim
b. Fariseii

c. Ostașii

d. Aprozii

3. Ce a făcut Domnul Isus când s-a întâlnit cu cei ce voiau să-L aresteze?
a. A încercat să fugă
b. A mers spre ei şi le-a zis: „Pe cine căutaţi?”
c. L-a certat pe Iuda pentru că L-a trădat
d. S-a plecat în genunchi și S-a rugat
4. Ce au făcut oamenii aceia când Isus le-a spus că El este Cel pe care-L caută?
_________________________________________________________________________________________
5. Care din ucenicii Domnului Isus a încercat să-L apere și cum?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Unde L-au dus mai întâi pe Domnul Isus după ce L-au arestat?
_________________________________________________________________________________________
7. Uniți numele cu descrierea potrivită:
Caiafa

socrul marelui preot

Malhu

un tâlhar

Baraba

slujitorul marelui preot

Ana

marele preot

8. Biblia ne spune că Ioan și Iacov mergeau după Isus și au intrat în curtea marelui preot.
a. Adevărat
b. Fals
9. Care din ucenici se încălzea la foc împreună cu robii și aprozii marelui preot?
_________________________________________________________________________________________
10. Care din ucenicii Dmnului Isus s-a lepădat de El și de câte ori?
_________________________________________________________________________________________
11. De ce nu au intrat iudeii în odaia de judecată?
_________________________________________________________________________________________
12. Cine L-a întrebat pe Isus dacă El e Împăratul iudeilor?
_________________________________________________________________________________________

13. Pe cine au ales iudeii să fie eliberat în locul Domnului Isus?
_________________________________________________________________________________________
14. Domnul Isus I-a spus lui Pilat că a venit în lume ca să mărturisească despre adevăr.
a. Adevărat
b. Fals
15. Pilat a zis că nu găsește nici o vină în Domnul Isus.
a. Adevărat
b. Fals
Completați tabelul de mai jos.
1. Iudeii au zis că lor nu le este ... de lege să ucidă pe nimeni.
2. Caiafa a spus că este de folos să moară un singur ... pentru norod.
3. Isus i-a spus lui Pilat că are o … care nu este din lumea aceasta.
4. Iudeii l-au acuzat pe Isus că este un … de rele.
5. Grădina în care a intrat Domnul Isus și ucenicii se afla dincolo de râul ...
6. Domnul Isus spunea că trebuie să bea ... pe care I L-a dat Tatăl.
7. Isus spunea că a învățat pe norod în sinagogă și în …
Domnul Isus I-a spus lui Pilat că El este un …
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