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La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi 

Cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumne-

zeu. Toate au luat fiinţă prin el şi fără el nu a luat fiinţă 

nimic din ceea ce există. În el era viaţa şi viaţa era lumina 

oamenilor, iar lumina în întuneric luminează, dar întuneri-

cul nu a cuprins-o. A venit un om, trimis de Dumnezeu, al 

cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să 

dea mărturie despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin 

el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lu-

mină. Cuvântul era lumina adevărată care, venind în lume, 

luminează pe orice om. Era în lume şi lumea a luat fiinţă 

prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, dar ai 

săi nu l-au primit. Însă celor care l-au primit, celor care 

cred în numele lui le-a dat puterea de a deveni copii ai lui 

Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voinţa trupului, nici 

din voinţa bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Şi Cu-

vântul s-a făcut trup şi a locuit între noi, iar noi am văzut 

gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har 

şi de adevăr. Ioan a dat mărturie despre el şi a strigat: 

"Acesta era cel despre care v-am spus: Cel care vine după 

mine a ajuns înaintea mea pentru că era mai înainte de mi-

ne". Într-adevăr, noi toţi am primit din plinătatea lui har 

după har. Pentru că Legea a fost dată prin Moise, harul şi 

adevărul au venit prin Isus Hristos. Ioan 1,1-17  
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„De ce-l căutați pe Cel Viu printre cei morți? 

Nu este aici. A înviat. (cf. Luca 24, 5-6) 

Uneşte în ordine crescătoare numerele de mai jos şi află ce se ascunde în 

spatele acestor puncte. Colorează imaginea ascunsă. 
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Rezolvă rebusul următor, găsind cuvintele lipsă din textul de 

mai jos. 

 Doi dintre ei se duceau spre un sat, al cărui nume era ……..(1). Pe când 

vorbeau și se întrebau, ….. (2) însuși, apropiindu-se, mergea …..(3) cu ei.  

 El le-a spus: „Ce înseamnă aceste ….. (4) pe care le schimbați între voi pe 

drum?” Unul dintre ei, i-a spus: „Numai tu ești străin în ……(5) și nu știi cele 

petrecute în zilele …..(6)?” El le-a zis: „Ce anume?”  

 Ei au spus: „Cele despre Isus …..(7), condamnat la ….. (8) și răstignit. 

Atunci le-a spus: „O, nepricepuților și greoi de …..(9) în a crede toate cele spu-

se de ….(10)! Oare nu trebuia Cristos să ….(11) acestea și să intre în …..(12) 

sa?” (cf. Luca 24, 13-26) 
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Vertical: 1, 4, 6, 8, 11, 12.                            Orizontal: 2, 3, 5, 7, 9, 10. 



Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul 

său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața 

veșnică.  Ioan 3,16 


