Isus a venit ca să fie botezat
În acel timp, a venit Isus din .................................... la ........................, la Ioan, ca

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 lungimea lui.
7

să fie botezat de el. Dar Ioan încerca să-l ......................................., spunându-i:

9

10

1

"Eu am nevoie să fiu ........................ de tine și Tu vii la mine?" Răspunzând, Isus ia zis: "Lasă acum, căci așa se ........................., ca noi să împlinim toată

8

dreptatea!" Atunci el l-a lăsat. După ce a fost botezat, ......................... a ieșit
îndată din apă. Și iată că s-au deschis ......................... și l-a văzut pe Duhul lui

2

Dumnezeu coborând ca un ............................... și venind deasupra Lui! Și, iată, a
fost un .................. din ceruri care spunea: "Acesta este Fiul meu cel ..................,
în care mi-am găsit plăcerea!" (Matei 3,13-17)
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3

reconstituiți textul de mai sus folosind cele 10 cuvinte de mai jos
BOTEZAT
CERURILE
GLAS
IUBIT
PORUMBEL
OPREASCĂ
GALILEEA
IORDAN
CUVINE
ISUS

4

Folosește literele din careurile
îngroșate pentru a afla un cuvânt
și fă legătura dintre cuvântul găsit
și evenimentul relatat în textul biblic.

Rescrie mai jos propoziția următoare, inversând literele fiecărui cuvânt.
LUZETOB A TACRAM ÎLUTUPECN TIVITCAĂȚII ECILBUP A IUL SUSI
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întâmplare! Există o singură soluție și o vei găsi dacă începi cu cuvintele a căror
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