Matei 26 b
I.
1.__Isus a mers împreună cu ucenicii într-un loc îngrădit numit Ghetsimani.
2.__Isus le-a zis ucenicilor: Sufletul Meu este cuprins de o tulburare ca de moarte.
3.__Isus a zis că Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.
4.__În Ghetsimani, Isus s-a depăratat de ucenici să se roage de două ori.
5.__După ce s-a rugat Isus a zis că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile preoților celor mai de seamă.
6.__„Toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.‟
II.
	Câte legiuni de îngeri a spus Domnul Isus că i-ar fi pus la îndemână Tatăl dacă I-ar fi cerut?

	10	b) 12	c) 3

	Cui i-a tăiat un ucenic urechea?

	Marelui preot		b) robului marelui preot		c) vânzătorului

	Isus a zis: Ați ieșit ca după un____cu săbii și ciomege, ca să mă prindeți.

	Făcător de rele			b) hoț		c) tâlhar

	Unde spune Isus că a învățat norodul și nu L-au prins?

	Temple		b) sinagogă	c) ulițe

	Care dintre ucenici l-a urmat pe Isus până la marele preot când a fost prins?

	Petru		b) Iacov		c) Ioan

III. 
	Cu cine a stat Petru ca să-I vadă sfârșitul Domnului Isus?
	Ce a spus Isus că poate să strice și să zidească iarăși?
	Cine l-a întrebat pe Isus dacă este Fiul lui Dumnezeu atunci când a fost judecat?
	Cine și-a rupt hainele când a zis că Isus a hulit?
	Înaintea cui s-a lepădat Petru prima data?

Ce îl dădea de gol pe Petru că a fost cu Isus?
Ce a făcut Petru după ce a cântat cocoșul și a ieșit afară?
Care era semnul pe care l-a dat Iuda celor care au plătit prinderea lui Isus ca să-L recunoască?
IV.
	Pe cine a luat Isus cu El deoparte în Ghetsimani?

	Petru		b) Ioan		c) Iacov

	Ce s-a întâmplat cu Isus când s-a rugat în Ghetsimani?

	S-a tulburat		b) s-a întristat		c) s-a mâhnit

	Cu ce a venit gloata lui Isus ca să-L prindă?

	Ciomege		b) săbii			c) sulițe

	Cine a trimis gloata cu Iuda ca să-L prindă pe Isus?

	Marele preot 		b) preoții cei mai de seamă		c) bătrânii norodului

	Cine erau adunați la marele preot când L-au adus pe Isus ca să-L judece?

	Cărturarii		b) bătrânii		c) preoții cei mai de seamă

	Cine căuta o mărturie mincinoasă ca să-L poată omorî pe Isus?

	preoții cei mai de seamă	b) tot soborul		c) bătrânii

	Cum îi spune Isus marelui preot că Îl vor vedea pe Fiul omului?

	Șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu		b) șezând la dreapta măririi lui Dumnezeu			c) venind pe norii cerului

	Ce au făcut cu Isus după ce a fost acuzat de hula?

	L-au scuipat		b) l-au pălmuit		c) l-au bătut cu pumnii
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