Visul lui Iosif
(Matei 1,18-25)

1 18 Nașterea lui Isus Cristos a fost astfel:
mama Lui, Maria, era logodită cu Iosif. Mai
înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat
însărcinată prin puterea Duhului Sfânt.

19

Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind s-o denunțe,

s-a hotărât să o lase în ascuns.
20

După ce cugetase el acestea, iată că un înger al

Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: "Iosif, fiul
lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta,
căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul
Sfânt.
21

Ea va naște un fiu și-i vei pune numele Isus, căci El va mântui poporul Său de păcatele Sale". 22 Toate

acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice:
23

Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îi vor pune numele

Emmanuel, care înseamnă Dumnezeu-cu-noi.
24

Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soția

lui 25 și nu a cunoscut-o înainte ca ea să fi născut un fiu. Și i-a pus numele Isus.

Știai că...?
Căsătoria iudaică avea două momente:
logodna și căsătoria. Logodna era celebrată în
casa miresei și aducea cu sine acorduri și
obligații, dar viața în comun urma mai încolo.
Dacă mireasa nu mai fusese căsătorită înainte,
se aștepta un an după logodnă, pentru a se
ajunge la a doua parte, căsătoria, când mirele
o lua pe mireasă din casa părinților ei și o
ducea în casa lui.

Visul lui Iosif
(Citește Matei 1,18-25 și completează cuvintele care lipsesc)

1 18 Nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: mama
Lui, Maria, era ........................ cu Iosif. Mai înainte
ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată
prin puterea .....................................................

19

Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind s-o denunțe,

s-a hotărât să o lase în ascuns.
20

După ce cugetase el acestea, iată că un .................

al Domnului i-a apărut în ..........., spunându-i: "Iosif,
fiul lui ......................., nu te teme să o iei pe Maria,
soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la
Duhul Sfânt.
21

Ea va naște un fiu și-i vei pune numele ............., căci El va mântui poporul Său de ........................... Sale".

22

Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin ........................ care zice:
23

Iată, ............................... va zămisli și va naște un fiu și îi vor pune numele

Emmanuel, care înseamnă Dumnezeu-cu-noi.
24

Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe soția

lui 25 și nu a cunoscut-o înainte ca ea să fi ............................... un fiu. Și i-a pus numele Isus.

Știai că...?
Căsătoria iudaică avea două momente:
logodna și căsătoria. Logodna era celebrată în
casa miresei și aducea cu sine acorduri și
obligații, dar viața în comun urma mai încolo.
Dacă mireasa nu mai fusese căsătorită înainte,
se aștepta un an după logodnă, pentru a se
ajunge la a doua parte, căsătoria, când mirele
o lua pe mireasă din casa părinților ei și o
ducea în casa lui.
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