NARODZINY JEZUSA
dopasuj wyrazy do tekstu
A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona ……., okazało się, że,
zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał
zamiar potajemnie ją ……. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu
Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A
urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od ……. jego. A to wszystko się stało, aby się
spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię …….,
co się wykłada: Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę
swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię …….
I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza ……., aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy

Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z
Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego ……., dlatego że był z domu i z rodu
Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli,
nadszedł czas, aby ……. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca w …….
A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne ……. nad stadem swoim. I anioł Pański stanął
przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się,
bo oto zwiastuję wam ……. wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie ……. owinięte w
pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i
mówiących: Chwała na ……. Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.
A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, ……. rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy
to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w

……. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co
pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w ……. swoim. I wrócili
pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A gdy minęło …….. dni,
aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał ……, zanim się w żywocie poczęło.

1. Betlejem

2. radość

3. grzechów

4. żłobie

5. straże

6. wysokościach

7. pasterze

8. Józefowi

9. osiem

10. Augusta

11. sercu

12. Immanuel

13. opuścić

14. gospodzie

15. Jezus

16. anioł

17. porodziła

18. niemowlątko

