
Evanghelia după Ioan
Capitolul 2

Orizontal
3. Pe cine a chemat nunul după ce a gustat vinul făcut de Domnul Isus?
6. În timpul cărei sărbători s-a suit Domnul Isus la Ierusalim?
8. Cine a zis: „Să faceți orice vă va zice”? 

Vertical
1. Ce păsări erau de vânzare în templu?
2. Unde a plecat Domnul Isus după ce s-a încheiat nunta?
4. Din ce a făcut Domnul Isus vinul?
5. Câți oameni au crezut în Domnul Isus când au văzut semnele pe care le făcea?
7. Câte vase au fost umplute cu apă la porunca Domnului?



1. De ce i-a scos Domnul Isus afară din templu pe vânzători și pe schimbătorii de bani?
a. Pentru că nu credeau că El e Fiul lui Dumnezeu
b. Pentru că făceau gălăgie
c. Pentru că au făcut din Casa Tatălui o casă de negustorie
d. Pentru că nu aveau o îmbrăcăminte potrivită

2. Ce a folosit Domnul Isus ca să-i scoată afară din templu pe schimbătorii de bani?
a. O nuia c. Pe ucenici Săi
b. Câțiva soldați romani d. Un bici de ștreanguri

3. Cine a spus: „Stricați templul acesta și în trei zile Îl voi ridica”? _______________________________

4. Cât timp au spus iudeii că a durat construirea templului? _____________________________________

5. Unde a avut loc nunta la care a fost invitat Domnul Isus?

 ____________________________________________________________________________________

6. De ce a transformat Domnul Isus apa în vin?
a. Pentru că Îi era sete c. Pentru că era prieten cu mirele
b. Ca să-și arate slava Sa d. Pentru că L-a rugat mirele să-l ajute

7. Cine a fost prima persoană care a gustat din vinul făcut de Domnul Isus? ________________________

8. Ce vindeau oamenii în templu?
a. Oi c. Porumbei e. Cai g. Biblii
b. Lumânări d. Capre f. Porci h. Boi

9. Domnul Isus a spus: „Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa Tatălui meu ____________________

 __________________________________________ ”.

10. Mulți au crezut în Numele Domnului Isus:
a. Când au văzut semnele pe care le făcea
b. Când L-au auzit predicând
c. Când L-au văzut cum scoate din templu pe schimbătorii de bani
d. Când Domnul le-a spus că va ridica templul în trei zile

12. De ce nu se încredea Domnul Isus în oamenii care au crezut în El?
a. Pentru că îi cunoștea c. Pentru că au schimbat bani în templu
b. Pentru că nu îi cunoștea d. Pentru că vindeau oi, boi și porumbei în templu

13. Care sunt cele trei localități menționate în capitol?

_____________________________________________________________________________________

14. Cine i-a spus Domnului Isus că nu mai era vin? ___________________________________________

15. Despre cine se spune că știa ce este în om? _______________________________________________

16. Care dintre următoarele persoane au participat la nunta menționată în capitol?
a. Domnul Isus c. Apostolul Pavel e. Nunul
b. Ucenicii Domnului Isus d. Fariseii f. Ioan Botezătorul


