NARODZINY JEZUSA
zaznacz prawidłową odpowiedź

a)
Co się okazało, gdy Maria została
poślubiona Józefowi?

Co Józef chciał zrobić, gdy okazało
się, że Maria jest brzemienna?

Co powiedział Józefowi anioł,
który ukazał mu się we śnie?

b)
c)
a)
b)
c)

Miał zamiar ją ukarać i nie odzywać się do niej przez rok
Miał zamiar potajemnie ją opuścić
Miał zamiar wyrzucić ją z domu

a)

Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się
w niej poczęło, jest z Ducha Świętego
Nie lękaj się opuścić Marii, żony swej, albowiem będzie
ona błogosławiona jako panna
Uciekajcie do Egiptu

b)
c)
a)

Jakie słowa, zapisane przez
proroka, miały się wypełnić?

b)
c)
a)

Jaki dekret wyszedł w owe dni?

Dlaczego Józef udał się na spis do
Betlejem?

Co się stało, gdy Maria i Józef byli
w Betlejem?

b)
c)
a)
b)
c)

Bo był z domu i z rodu Dawida
Bo tam mieszkał
Bo wiedział, że w Betlejem miał się narodzić Chrystus

a)

Maria porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła
go w pieluszki i położyła w nowym łóżeczku w
najlepszym hotelu w Betlejem
Wybuchła wojna z Rzymem
Maria porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła
go w pieluszki, i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie

b)
c)

b)

c)

Co zrobili pasterze, gdy znaleźli
Marię i Józefa oraz niemowlątko
leżące w żłobie?

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki
i straszny dzień Pana
Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami
Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię
Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami
Dekret Kwiryniusza, aby spisano wszystkich
mieszkańców Jerozolimy
Dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat
Dekret cesarza Augusta, aby zakazać handlu w niedzielę

a)

Co powiedział anioł do pasterzy?

Okazało się, że Józef nie ma pieniędzy, żeby zapłacić za
wesele
Okazało się, że Maria ma siostrę bliźniaczkę
Okazało się, że zanim się zeszli Maria była brzemienna z
Ducha Świętego

a)
b)
c)

Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan
Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, że
Zbawiciel przyjdzie aby pokonać Rzymian i wyzwolić
naród izraelski
Nie śpijcie ale czuwajcie, bo za osiem dni narodzi się
Chrystus
Opisali wszystko na swoim pasterskim blogu
Pobiegli do faryzeuszy, aby o tym z nimi porozmawiać
Rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu

