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Iona 3
1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel:
2. "Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea ___, şi vesteşte acolo ___ pe care ţi-o voi da!"
3. Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte
mare, cât o călătorie de ___ zile.
4. Iona a început să pătrundă în oraş, cale de ___ ___, strigând şi zicând: "Încă ___ de zile, şi
Ninive va fi nimicită!"
5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un ___ şi s-au îmbrăcat cu ___, de la
cei mai mari până la cei mai mici.
6. Lucrul a ajuns la urechea ___ din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a
scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un ___ şi a şezut în ___.
7. Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi a ___ ___ lui,
următoarele: "___ şi ___, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă
deloc!
8. Ci ___ şi ___ să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de
la calea lor cea rea şi de la faptele de ___ de care le sunt pline ___!
9. Cine ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui
aprinsă, ca să nu pierim!"
10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci
Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut.
Matei 5
1. Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au
apropiat de El.
2. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
3. "Ferice de cei ___ în ___, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
4. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi ___!
5. Ferice de cei ___, căci ei vor moşteni pământul!
6. Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după ___, căci ei vor fi săturaţi! 7. Ferice de cei ___, căci
ei vor avea parte de ___!
8. Ferice de cei cu ___ ___, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
9. Ferice de cei ___, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

10. Ferice de cei ___ din pricina ___, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ___, vă vor ___ şi vor spune tot
felul de lucruri ___ şi ___ împotriva voastră!
12. Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au
prigonit pe ___ care au fost înainte de voi.
13. Voi sunteţi sarea ___. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea
de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare
de ___.
14. Voi sunteţi ___ lumii. O ___ aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub ___, ci o pun în ___, şi luminează tuturor
celor din casă.
16. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre
bune şi să ___ pe ___ vostru care este în ceruri.

