Să vă fie da-ul da
În acel timp, Isus îi învăța pe discipolii Săi, zicând: "Vă spun: dacă

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.
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[.............................] voastră nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor și a
[.............................], nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a spus celor
din [.............................]: «Să nu ucizi!» Dacă cineva comite o [.........................], va
fi condamnat la judecată. Dar Eu vă spun că oricine se [.........................] pe
fratele său va fi condamnat la judecată. Ați auzit că s-a spus: «Să nu comiți
[...........................]!» Eu însă vă spun că oricine privește o [...........................]
dorind-o a și comis adulter cu ea în [.........................] lui. Din nou ați mai auzit că
s-a spus celor din vechime: «Să nu faci [.............................] fals, ci să ții
jurămintele făcute înaintea Domnului!" Eu însă vă spun: să nu [....................]
deloc! Deci cuvântul vostru să fie: da, da; nu, nu. Ceea ce este în plus față de
acestea ??????????????????????????".
(Matei 5,20-22.27-28.33-34.37)

Cuvintele lui Dumnezeu sunt viață.
Cum sunt cuvintele noastre? Să reflectăm!
Scrie mai jos Porunca dumnezeiască
ce are legătură cu îndemnul din titlu:
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Taie dintre literele alăturate
pe cele care se găsesc mai sus
în careurile îngroșate. Literele
rămase formează restul din
textul biblic (marcat cu ????)
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