
 

FIŞĂ DE LUCRU - NAŞTEREA DOMNULUI 

CLASA A IV A 

 

 
AȘEAZĂ ÎN ORDINE CRONOLOGICĂ EVENIMENTELE PETRECUTE LA 

NAȘTEREA DOMNULUI…NUMEROTEAZĂ   DEASUPRA  LINIILOR.  

 

 

___Iosif din cetatea Nazaret a mers împreună cu Fecioara Maria la Betleem. 

___Îngerul Gavriil vestește Nașterea Mântuitorului: “Iată, Fecioara va avea în pântece și va 

naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu.” 

(Matei 1,23) 

___Irod auzind cuvintele magilor s-a tulburat și a căutat să afle unde avea să Se nască Hristos. 

___Irod văzând că a fost înșelat a dat poruncă să fie uciși toți pruncii mai mici de doi ani.  

___Steaua a călăuzit magii până unde se afla Pruncul. 

___Îngerul Domnului s-a arătat păstorilor și le-a zis: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc 

vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este 

Hristos Domnul, în cetatea lui David.”  (Luca 2,10-11) 

 ___Irod a chemat magii și i-a trimis să caute Pruncul apoi să-i vesteasca și lui:  „ Mergeți și 

cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca, venind și eu 

să mă închin Lui.” (Matei 2,8) 

 ___Mântuitorul S-a născut în Betleem în zilele lui Irod. 

___Magii s-au întors pe altă cale în țara lor. 

___Intrând în casă magii s-au închinat Pruncului aducându-I ca daruri aur, smirnă și tămâie. 

___Cezarul August a dat poruncă să se facă un recensământ. 

___Magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: „Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a 

născut? Căci am văzut la răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2,2) 

___Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și i-a spus: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama 

Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute  Pruncul ca să-L 

ucidă.” (Matei 2,13) 
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