
Evanghelia după Ioan
Capitolul 1

Orizontal
2. Numele pe care Domnul Isus I l-a dat lui Simon
3. Locul unde boteza Ioan
5. Cine a spus că este glasul celui ce strigă în pustiu?
6. Despre cine spunea Ioan: “Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii?”
10. Care este numele unuia din ucenicii lui Ioan Botezătorul care a mers după Isus?
11. Prorocul despre care a vorbit Ioan
12. Cum este numit Domnul Isus în primul verset din capitol?

Vertical
1. Ce I-a spus Domnul Isus lui Filip, după ce l-a găsit?
4. Cetatea lui Andrei și a lui Petru
7. Cum l-a numit Andrei pe Domnul Isus?
8. Sub ce formă s-a coborât Duhul Sfânt peste Domnul Isus?
9. Fratele lui Andrei



1.  Lumina luminează în întuneric și întunericul _________________________________________

2. A venit un om trimis de Dumnezeu, ca să mărturiseasca despre Lumină. Nu era el lumina, ci a 
venit ca să mărturisească despre lumină. Care era numele acestui om?
a. Domnul Isus c. Petru
b. Ioan Botezătorul d. Isaia

3.  El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea _________________________________

4. Ioan a făcut următoarea mărturisire: “Am văzut _________________________ coborându-se din 

cer ca un ___________________________ și oprindu-se peste El.”

5. Unde l-a văzut Domnul Isus pe Natanael?
a. Sub smochin c. La Iordan
b. În casă d. Sub măslin

6. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce _______________________________________, 

le-a dat dreptul să se facă ___________________________________________________________

7. Ce a spus Ioan Botezătorul când L-a văzut pe Domnul Isus?
a. Iată Mântuitorul lumii!
b. Osana în cerurile preaînalte!
c. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului!
d. Iată Mielul lui Dumnezeu!

8. De ce a fost trimis Ioan Botezătorul de Dumnezeu?
a. Să-și arate smerenia printr-o viață simplă
b. Să facă semne și minuni
c. Să mărturisească despre Lumină
d. Să explice scrierile prorocilor

9. Legea a fost dată prin ______________________, dar _______________________ și 

________________________ au venit prin Isus Hristos. 

10. De ce a venit Ioan sa boteze cu apă?
a. Pentru ca Domnul Isus să fie făcut cunoscut lui Israel
b. Pentru că îi era milă de oameni
c. Pentru că era un obicei în vremea aceea
d. Pentru că era proroc

11. Unde l-a găsit Domnul Isus pe Filip?
a. În Galileea c. Sub smochin
b. În Ierusalim d. La Templu

12. Cum este numit Domnul Isus în acest capitol?
a. Mielul lui Dumnezeu
b. Pâinea vieții
c. Păstorul cel Bun
d. Mesia
e. Rabbi


