Evanghelia după Ioan
Capitolul 20
1. Cine s-a dus la mormântul Domnului Isus dis-de-dimineață, pe când era încă întuneric?
a. Elisabeta
b. Iacov
c. Andrei
d. Maria Magdalena

e. Pilat

2. Ce au făcut Petru împreună cu un alt ucenic atunci când au aflat că trupul Domnului nu mai era în mormânt?
_________________________________________________________________________________________
3. Petru și celălalt ucenic, când au ajuns la mormânt au priceput, după Scriptură, că Isus trebuia să învieze din
morți.
a. Adevărat
b. Fals
4. Ce au făcut ucenicii după ce au văzut că trupul Domnului Isus lipsea din mormânt?
a. Au întrebat pe grădinar dacă a luat trupul lui Isus
b. Au început să plângă
c. S-au întors acasă
d. S-au bucurat, pentru că au crezut că Domnul Isus a înviat
5. De ce plângea Maria lângă mormânt?
_________________________________________________________________________________________
6. Pe cine a văzut Maria când s-a uitat în mormânt?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Cine a fost prima persoană care L-a văzut pe Domnul Isus după ce a înviat?
_________________________________________________________________________________________
8. Uniți ce se potrivește:
L-a văzut pe Isus și nu știa că este El
Au stat în locul unde fusese culcat trupul lui Isus
A alergat la mormânt mai repede decât Petru
Le-a spus ucenicilor: „Pace vouă!”
Lipsea când a venit Isus

Ucenicul pe care-l iubea Isus
Domnul Isus
Maria Magdalena
Toma
Doi îngeri

9. De ce au încuiat ucenicii ușile locului în care stăteau?
_________________________________________________________________________________________
10. Care sunt cele trei lucruri pe care dorea Toma să le facă pentru ca să creadă că Isus a înviat? (v. 25)
a. _______________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________________________

11. Care a fost motivul pentru care Ioan a scris Evanghelia sa? (v. 31)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Completați tabelul de mai jos:
1. Maria s-a dus la mormânt pe când era încă ...
2. Toma mai era numit și …
3. Primele cuvinte pe care le-a spus Isus ucenicilor Săi după ce a înviat, au fost: ”Pace ...”
4. Cui a spus Maria Magdalena că l-a văzut pe Domnul?
5. Când Domnul Isus I S-a arătat Mariei, ea a crezut că El este ...
6. Cum L-a numit Maria pe Isus când L-a recunoscut?
Capitolul 20 din Evanghelia după Ioan ne spune despre un adevăr foarte important, și anume că deși Domnul
Isus a fost răstignit și a murit în locul nostru, El nu e rămas în mormânt, ci a ...
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