La mormântul gol
În a treia zi de când fusese înmormântat, un grup de femei au mers la
mormântul lui Isus. Au descoperit că acesta este gol. Citiţi despre
aceasta la Matei 28,1-8; Marcu 16,1-8; Luca 24,1-8; Ioan 20,1-13.

Aranjaţi următoarele cuvinte în grila de mai sus. Nu aveţi nici o
indicaţie ajutătoare... trebuie să vă folosiţi de lungimea cuvintelor.
De exemplu, un singur cuvânt are 9 litere, iar mai sus există un singur
loc unde poate fi scris. Şi aşa mai departe...
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"După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii, Maria
Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Şi iată, a
venit un cutremur mare: îngerul Domnului a coborât din cer, a venit
şi a rostogolit piatra, apoi s-a aşezat pe ea. Înfăţişarea lui era ca
fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpada. La vederea lui, paznicii s-au
cutremurat de frică şi au rămas ca morţi. Dar îngerul a spus femeilor:
'Voi, nu vă temeţi! Ştiu că-l căutaţi pe Isus cel răstignit. Nu este aici,
căci a înviat după cum a zis. [...] Plecând în grabă de la mormânt, cu
frică şi cu bucurie mare, au alergat să dea de ştire discipolilor lui."
Matei 28,1-8
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În locul numerelor din textul de mai jos puneţi acele cuvinte care au
sens, pentru a reconstitui relatarea, şi care se potrivesc şi în careul de
mai sus, respectând corespondenţa numerelor.
În ziua de [1], dis-de-[2], un grup de [3] au mers la mormântul lui
Isus, păzit de câţiva [4] romani. Au găsit [5] trasă de la intrarea în [6],
şi înăuntru doar un [7], cu care îi fusese înfăşat trupul. De la un [8] au
aflat că Isus a [9], ceea ce le-a provocat o mare [10].
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