Judecătorul nedrept
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor Săi o parabolă referitor la datoria de a se
........................ întotdeauna și de a nu se ................................: "Într-o cetate, era
un ........................... care nu se temea de Dumnezeu și căruia nu îi era

Pune aceleași 10 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 ce lungime are.
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......................... de oameni. Și mai era în cetatea aceea o .................................
care venea la el și îi spunea: «Fă-mi ................................ împotriva dușmanului
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meu!» Dar, mult timp, el nu a voit. Apoi și-a zis: «Deși de Dumnezeu nu mă tem și
de oameni nu mi-e rușine, pentru că nu mă lasă în ...................., îi voi face totuși
dreptate văduvei acesteia, ca să nu vină și să mă tot bată la ...................»". Iar
Domnul a zis: "Ați auzit ce a spus judecătorul nedrept! Oare Dumnezeu nu va
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face dreptate aleșilor săi care ......................... zi și noapte către El, chiar dacă îi
face să aștepte? Vă spun că le va face dreptate ................................. Dar când va
veni Fiul Omului, av isăg erao ățniderc ep tnâmăp?" (Luca 18,1-8)

pune în text acolo unde le
este locul cele 10 cuvinte
de mai jos:
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La ultimele cuvinte din
textul biblic literele au fost
scrise inversat: poți citi?
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Folosește literele din careurile
îngroșate pentru a completa cuvântul
de mai jos. Găsește legătura dintre el
și textul biblic.
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