Învierea din Nain
În acel timp, Isus s-a dus într-o cetate numită ....................... Mergeau împreună

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.

cu El ................................ și o mare mulțime. Când s-a apropiat de ......................

11

cetății, iată că era dus la ............................. un mort, singurul fiu al mamei sale, și
9

aceasta era ...........................; și multă lume din cetate era cu ea. Când a văzut-o,

1
12

.............................. i s-a făcut milă de ea și i-a zis: "Nu ........................!"
2

Apropiindu-se, a atins sicriul, iar cei care îl duceau s-au oprit. Și a spus: "Tinere, îți
zic, scoală-te!" Mortul s-a ridicat și a început să ......................., iar El l-a dat
mamei sale. Pe .......................... i-a cuprins teama și îl glorificau pe

14
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..............................., zicând: "Un mare ....................... s-a ridicat printre noi" și
"Dumnezeu a ..................... poporul Său". Vestea aceasta despre El s-a
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............................. în toată ....................... și în toată împrejurimea. (Luca 7,11-17)
reconstituiți textul de mai sus folosind cele 14 cuvinte de mai jos
MORMÂNT VĂDUVĂ RĂSPÂNDIT IUDEEA POARTA PLÂNGE DOMNULUI
NAIN DISCIPOLII PROFET VIZITAT VORBEASCĂ TOȚI DUMNEZEU
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