Isus în pustiu
În acel timp, Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duh
în pustiu timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavol. Nu a mâncat în zilele
acelea și, când ele s-au sfârșit, i-a fost foame. Atunci diavolul i-a zis: "Dacă ești
Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre să devină pâine". Însă Isus i-a răspuns:
"Este scris: «Nu numai cu pâine va trăi omul»". Ducându-l mai sus, i-a arătat
într-o clipă toate împărățiile lumii și diavolul i-a spus: "Îți voi da toată autoritatea
și gloria lor, pentru că mie mi-a fost dată și o dau cui vreau. Deci, dacă tu mă vei
adora, a Ta va fi toată". Răspunzând, Isus i-a spus: "Este scris: «Pe Domnul
Dumnezeul tău îl vei adora și numai lui îi vei sluji»". L-a dus apoi în Ierusalim și l-a
așezat pe coama templului și i-a spus: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos
de aici, căci este scris: «Le va porunci îngerilor săi în privința ta ca să te păzească»
și: «Te vor ține pe mâini ca nu cumva să îți lovești piciorul de vreo piatră»". Însă
Isus, răspunzându-i, i-a zis: "S-a spus: «Nu îl vei ispiti pe Domnul Dumnezeul
tău!»" Și, după ce a terminat toată ispitirea, diavolul s-a îndepărtat de la El
pentru un anumit timp. (Luca 4,1-13)
În desenul său, Fano atrage
atenția că experiența pustiului
trebuie să fie pentru noi o
experiență de dezlipire de "al
meu" (acel MI), cu o reorientare
dinspre noi spre ceilalți, în
special spre Dumnezeu.

În pasajul biblic vedem că Isus
nu îi răspunde direct diavolului
ci se folosește de... Ca să îți fie
mai ușor să găsești răspunsul, ai
mai jos literele, dar amestecate.

Pune cele 14 cuvinte subliniate 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. Pentru aceasta ai indicată și lungimea cuvintelor.
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TASCIRUPR
Pustiul în care s-a dus Isus este alături de o mare. Afli numele ei folosind cele
șase litere din careurile îngroșate.
__________________________

MAREA

___ ___ ___ ___ ___ ___
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