Cine vrea să vină după mine...
În textul biblic următor 8 cuvinte sunt scrise greșit (literele sunt amestecate, mai
puțin prima și ultima literă). Subliniază-le pe măsură ce citești textul.
Chemând la sine mulțimea și pe dilipicosi Săi, le-a spus: "Dacă cineva vrea să vină
după Mine, să renunțe la sine, ........................................................ Căci cine vrea
să își salveze vația o va pierde; cine, însă, își pierde viața pentru Mine și pentru
evanghelie o va svala. Așadar, ce îi folosește omului să câgiște lumea întreagă,
dacă își pierde stuleful? Căci ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său?
Dacă cineva se va rușina de Mine și de cuvintele Mele înaintea acestei generații
adultere și păcătoase, și Fiul Oulumi se va rinșua de el când va veni în gloria
Tatălui Său cu îngerii cei sfinți". Și le zicea:
"Adevăr vă spun că sunt
unii dintre cei care stau
aici care nu vor vedea
metaroa până când nu
vor vedea împărăția lui
Dumnezeu venind cu
putere". (Marcu 8,34-9,1)

Ai găsit cele opt cuvinte? Scrie-le mai jos în mod corect, atenție!!!, în ordinea în
care sunt în text. Apoi respectând cifrele pune-le în aritmogriful de mai jos.
1. ____________________________

5. ____________________________

2. ____________________________

6. ____________________________

3. ____________________________

7. ____________________________

4. ____________________________

8. ____________________________
Pe coloana
îngroșată vei afla ce
suntem chemați să
fim noi toți,
urmându-l pe
Cristos.

3
1
8
7

Mai jos ai un text
codificat.
Înlocuiește
simbolurile cu
literele potrivite,
conform cheii. Vei
găsi cuvintele care
lipsesc în textul
biblic. Succes!

4
6
5
2
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Cine vrea să vină după mine...
În textul biblic următor 8 cuvinte sunt scrise greșit (literele sunt amestecate, mai
puțin prima și ultima literă). Subliniază-le pe măsură ce citești textul.
Chemând la sine mulțimea și pe dilipicosi Săi, le-a spus: "Dacă cineva vrea să vină
după Mine, să renunțe la sine, ................................................... ..... Căci cine vrea
să își salveze vația o va pierde; cine, însă, își pierde viața pentru Mine și pentru
evanghelie o va svala. Așadar, ce îi folosește omului să câgiște lumea întreagă,
dacă își pierde stuleful? Căci ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său?
Dacă cineva se va rușina de Mine și de cuvintele Mele înaintea acestei generații
adultere și păcătoase, și Fiul Oulumi se va rinșua de el când va veni în gloria
Tatălui Său cu îngerii cei sfinți". Și le zicea:
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care sunt în text. Apoi respectând cifrele pune-le în aritmogriful de mai jos.
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