Citate din Sfinţii Apostoli Petru şi Paul
Completează în rebusul alăturat cuvintele lipsă din citatele următoare.

Observă pătratele evidenţiate mai jos. Literele găsite în ele te vor ajuta să
completezi alte două citate, dar de data aceasta cuvinte ale lui Isus adresate lui
Petru (din duble pătratele), respectiv lui Paul (din pătratele îngroşate).
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Sfântul Apostol Petru:
1. Doamne, la cine să mergem? Tu ai [...] vieţii veşnice!
(Ioan 6, 68)
2. Doamne, dacă eşti Tu, [...] să vin la Tine pe apă. (Matei
14,28)
3. Învăţătorule, e bine că suntem aici; să facem trei [...].
(Marcu 9,5)
4. Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care [...]
împotriva mea? (Matei 18,21)
5. Doamne, sunt gata să merg cu Tine şi la închisoare şi la
[...]. (Luca 22,33)
6. Iată, noi am [...] toate şi te-am urmat. (Luca 18,28)
7. Anania, de ce ţi-a umplut satana inima ca să-l [...] pe
Duhul Sfânt? (Fapte 5,3)
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Sfântul Apostol Paul:
8. Crede în Domnul Isus şi vei fi [...] tu şi casa ta. (Fapte
16,31)
9. Nu mai trăiesc eu, ci [...] trăieşte în mine. (Galateni
2,20)
10. Nu fac [...] pe care îl vreau, ci săvârşesc răul pe care
nu-l vreau. (Romani 7,19)
11. Ca să nu fiu umplut de îngâmfare mi-a fost dat un
[...] în trup. (2Corinteni 12,7)
12. Dacă Cristos nu a [...], zadarnică este predica
noastră. (1Corinteni 15,14)
13. Am luptat [...] cea bună, am ajuns la capătul
alergării. (2Timotei 4,7)
14. Luaţi şi [...] mântuirii şi sabia duhului care este
cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6,17)
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Isus către Petru: "Nu te teme, de acum înainte vei fi [...] de oameni." (Luca 5,10)
Isus către Paul: "Îţi este suficient [...] Meu, căci puterea Mea se arată în
slăbiciune." (2Corinteni 12,9)

Citate din Sfinţii Apostoli Petru şi Paul
Completează în rebusul alăturat cuvintele lipsă din citatele următoare.

Observă pătratele evidenţiate mai jos. Literele găsite în ele te vor ajuta să
completezi alte două citate, dar de data aceasta cuvinte ale lui Isus adresate lui
Petru (din pătratele duble), respectiv lui Paul (din pătratele îngroşate).
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Sfântul Apostol Petru:
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1. Doamne, la cine să mergem? Tu ai [...] vieţii veşnice!
(Ioan 6, 68)
2. Doamne, dacă eşti Tu, [...] să vin la Tine pe apă. (Matei
14,28)
3. Învăţătorule, e bine că suntem aici; să facem trei [...].
(Marcu 9,5)
4. Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care [...]
împotriva mea? (Matei 18,21)
5. Doamne, sunt gata să merg cu Tine şi la închisoare şi la
[...]. (Luca 22,33)
6. Iată, noi am [...] toate şi te-am urmat. (Luca 18,28)
7. Anania, de ce ţi-a umplut satana inima ca să-l [...] pe
Duhul Sfânt? (Fapte 5,3)
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Sfântul Apostol Paul:
8. Crede în Domnul Isus şi vei fi [...] tu şi casa ta. (Fapte
16,31)
9. Nu mai trăiesc eu, ci [...] trăieşte în mine. (Galateni
2,20)
10. Nu fac [...] pe care îl vreau, ci săvârşesc răul pe care
nu-l vreau. (Romani 7,19)
11. Ca să nu fiu umplut de îngâmfare mi-a fost dat un
[...] în trup. (2Corinteni 12,7)
12. Dacă Cristos nu a [...], zadarnică este predica
noastră. (1Corinteni 15,14)
13. Am luptat [...] cea bună, am ajuns la capătul
alergării. (2Timotei 4,7)
14. Luaţi şi [...] mântuirii şi sabia duhului care este
cuvântul lui Dumnezeu. (Efeseni 6,17)
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Isus către Petru: "Nu te teme, de acum înainte vei fi [...] de oameni." (Luca 5,10)
Isus către Paul: "Îţi este suficient [...] Meu, căci puterea Mea se arată în
slăbiciune." (2Corinteni 12,9)

