
«La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era 

Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin 

el și fără el nu a luat ființă nimic din ceea ce există. În el era viața și 

viața era lumina oamenilor, iar lumina în întuneric luminează, dar 

întunericul 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 toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să 

dea mărturie despre lumină. Cuvântul era lumina adevărată care, venind 

în lume, luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă 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 voința 

trupului, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și 

Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, 

glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a dat 

mărturie despre el și 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 mine". 

Într-adevăr, noi toți am 

primit din plinătatea lui har 

după har. Pentru că Legea a 

fost dată prin Moise, harul și 

adevărul au venit prin Isus 

Cristos.»  
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Uneşte în ordine crescătoare numerele de mai jos şi află ce se ascunde în spatele 

acestor puncte. Apoi colorează imaginea ascunsă. 
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Rezolvă rebusul următor, găsind cuvintele lipsă din textul de  mai jos. 

 
 

Vertical: 1, 4, 6, 8, 11, 12. Orizontal: 2, 3, 5, 7, 9, 10. 

 

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 spuse de …..........(10)! Oare nu 

trebuia Cristos să …............(11) acestea și să intre în ...............(12) sa?” 

(cf. Luca 24, 13-26) 
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sufere Ierusalim Profeți inimă Nazarineanul Emaus 

gloria cuvinte acestea   moarte Isus împreună 



Dă CULOARE acestei pagini! 

Desen realizat de Mihaela Man 
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