Nașterea lui Isus în Betleem
(Luca 2,1-7)

2 1 În zilele acelea, a venit un decret din partea
împăratului August ca să se facă recensământ pe
tot pământul.

2

Acest recensământ a fost primul,

pe când Quirinius era guvernator al Siriei.

3

Toți

mergeau să fie înscriși, fiecare în cetatea sa.

Betleem
4

Și Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret,

către Iudeea, în cetatea lui David, care se numește
Betleem, întrucât era din casa și din familia lui
David,

5

pentru a se înscrie împreună cu Maria,

logodnica lui, care era însărcinată.

Nazaret
6

Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit

zilele ca Maria să nască 7 și l-a născut pe

fiul ei, primul născut, l-a înfășat și l-a
culcat în iesle, pentru că nu era loc de
găzduire pentru ei.

Iesle
Isus a fost așezat într-o
iesle, o construcție din lemn

care se utiliza pentru a pune
hrană pentru animale.

Știai că...?
Din cauza recensământului roman, unicul loc
privat într-un oraș plin
de oameni în care Maria
putea să îl nască pe fiul
său era locul în care se
țineau animalele.

Nașterea lui Isus în Betleem
(Completează textul cu următoarele cuvinte: BETLEEM - RECENSĂMÂNT - IESLE - CETATEA - IOSIF
DECRET - MARIA - NAZARET - ÎNSĂRCINATĂ - FIUL)

2 1 În zilele acelea, a venit un ....................... din partea
împăratului August ca să se facă ....................................
pe tot pământul. 2 Acest recensământ a fost primul, pe
când Quirinius era guvernator al Siriei.

3

Toți mergeau

să fie înscriși, fiecare în ................................. sa.

Betleem
4

Și ..................... a urcat din Galileea, din cetatea

........................., către Iudeea, în cetatea lui David,
care se numește ..........................., întrucât era din

casa și din familia lui David,

5

pentru a se înscrie

împreună cu ......................, logodnica lui, care era
.........................................

Nazaret
6

Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit

zilele ca Maria să nască

7

și l-a născut

pe ................ ei, primul născut, l-a înfășat
și l-a culcat în ....................., pentru că nu
era loc de găzduire pentru ei.

Iesle
Isus a fost așezat într-o
iesle, o construcție din lemn

care se utiliza pentru a pune

Știai că...?
Din cauza recensământului roman, unicul loc
privat într-un oraș plin
de oameni în care Maria
putea să îl nască pe fiul
său era locul în care se
țineau animalele.

hrană pentru animale.
(Evanghelia lui Luca 2,1-7)
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