I-a trimis doi câte doi
În acel timp, Domnul a ales alți ........................ și doi și i-a trimis doi câte doi

Pune aceleași 14 cuvinte și în rebusul de mai jos. Atenție, nu le pune la
întâmplare! Există o singură soluție și o vei găsi dacă începi cu cuvintele a căror
amplasare este absolut sigură. Verifică înainte să scrii un cuvânt lungimea lui.
9

înaintea Sa în toate ......................... și locurile pe unde avea să treacă El și le-a
spus: "Secerișul este mare, însă ..................... sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul

10

secerișului să trimită lucrători în ................. Lui! Mergeți! Iată, vă trimit ca pe
niște .............. în mijlocul lupilor. Nu luați nici pungă, nici ..................., nici

12

14

1

încălțăminte și nu salutați pe nimeni pe drum. În .............. în care intrați spuneți
mai întâi: «................. acestei case!» Și dacă acolo este vreun ............ al păcii,
2

pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va .......................... la voi.
Rămâneți în casa aceea; mâncați și ................ ceea ce vor avea, căci ....................
este lucrătorul de plata sa! Nu vă mutați din casă în casă! Când intrați într-o

3

cetate și vă primesc, mâncați ceea ce este pus înaintea voastră, vindecați

4

...................... din ea și spuneți-le: «S-a ................. de voi împărăția lui
Dumnezeu!» (Luca 10,1-9)

5

reconstituiți textul de mai sus folosind cele 14 cuvinte de mai jos
APROPIAT VREDNIC ȘAPTEZECI DESAGĂ CASA BOLNAVII MIEI
LUCRĂTORII SECERIȘUL PACE CETĂȚILE BEȚI FIU ÎNTOARCE

11

13

6

7

8

În continuare, textul biblic spune că pentru cetatea care îi va respinge pe apostoli
va fi mai greu la judecată decât pentru.... (folosiți literele din careurile îngroșate)

__ __ __ __ __ __
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