
«A doua zi, voia să plece în Galileea și l-a găsit pe Filip. Isus i-a zis: 

„Urmează-mă!” Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui 

Petru. Filip l-a întâlnit pe Natanael și i-a zis: „L-am găsit pe cel despre 

care au scris Moise, în Lege, și profeții, pe Isus, fiul lui Iosif din 

Nazaret”. Dar Natanael i-a zis: „Poate fi ceva bun din Nazaret?” Filip 

i-a zis: „Vino și vezi!” Isus l-a văzut pe Natanael venind la el și a zis 

despre el: „Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie”. 

Natanael i-a zis: „De unde mă cunoști?” Isus i-a răspuns și i-a zis: 

„Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin”. 

Natanael i-a răspuns: „Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești regele 

lui Israel”. Isus a răspuns și 

i-a zis: „Pentru că ți-am spus 

că te-am văzut sub smochin, 

crezi? Vei vedea lucruri mai 

mari decât acestea”. Și i-a 

zis: „Adevăr, adevăr vă spun: 

veți vedea cerul deschis și pe 

îngerii lui Dumnezeu urcând 

și coborând deasupra Fiului 

Omului”.»  
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Unește frazele din prima coloană cu cele care se potrivesc din a doua coloa- 

nă, folosind textul evanghelic. Atenție, în coloana a doua s-au strecurat și 

câteva capcane. 

Filip era din Isus, fiul lui Iosif din Nazaret. 

Poate fi ceva bun din Ioan Botezătorul. 

Adevăr, adevăr vă spun: regele lui Israel. 

L-am găsit pe cel despre care au 

scris Moise, în Lege, și profeții, pe 

Betleem? 

Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu 

ești 

veți vedea cerul deschis și pe îngerii 

lui Dumnezeu urcând și coborând 

deasupra Fiului Omului. 

Vei vedea lucruri Nazaret? 

 mai mari decât acestea. 

 mai frumoase. 

 Betsaida, din cetatea lui Andrei și a 

lui Petru. 

Ajută-l pe 

Filip să 

găsească 

drumul 

corect 

pentru a-l 

urma pe 

Isus! 
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Cineva a amestecat literele câtorva cuvinte din textul Evanghelic. Pune-le în 

ordine, completează căsuțele din dreptul lor, iar cu ajutorul numerelor, află 

întrebarea scrisă codificat mai jos. Nu uita să răspunzi la această întrebare. 

 

 

Răspunsul tău:     
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Dă CULOARE acestei pagini! 

 

Desen realizat de Mihaela Man 
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