
                                                                     

          Iisus s-a nascut pe vremea domnei 
regelui Irod in Iudea. Niste magi din rasarit 
au venit din Ierusalim intreband: 
-“Unde este pruncul nou-nascut, rege al 
iudeilor? Caci noi I-am vazut steaua in 
rasarit si am venit sa ne inchinam Lui.” 
- Regele Irod i-a chemat pe toti liderii 
religiosi ai evreilor: 
- Ne-au spus profetii unde urmeaza sa se 
nasca Mesia? a intrebat el. 
- Da, in betleem, au raspuns ei. Iata ce a 
scris profetul Mica: “Si tu Betleeme, din 
tinutul lui Iuda, nu esti cu nimic mai prejos 
intre domnitorii lui Iuda, caci din tine va 
iesi un domnitor, care va fi pastorul 
poporului meu Israel.” 
Dupa acesta intrevedere a magilor cu 
regele Irod, care nu a fost deloc bucuros 
de”vestea nasterii”unui alt rege, magii au 
pornit iar la drum. Steaua li s-a aratat din 
nou pe cer, deasupra Betleem-ului, si i-a 
condus la locul unde se afla copilul. Magii 
au fost cuprinsi de bucurie. 
 

 

Intrand in casa, acolo unde se afla copilul 
cu mama sa Maria, au ingenunchiat cu 
fatala pamant si I s-au inchinat. Apoi au 
desfacut cadourile aduse si I-au dat aur, 
tamaie si smirna. 
In drumul lor inapoi spre casa, n-a mai 
trecut pe la Ierusalim sa-i dea de veste lui 
Irod, deoarece Dumnezeu ii avertizase 
printr-un vis sa mearga spre casa pe un alt 
drum. 

 
 
 
 

NASTEREA DOMNULUI 
ISUS 

(pe intelesul copiilor) 
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            Va prezentam  povestea nasterii lui 
Iisus Hristos, Mantuitorul lumii, pentru 
copii. Pentru a respecta povestea reala, s-a 
realizat o adaptare dupa Luca, 1:26-38; 2-
1-20; Mate 2:1-12. 
             Dumnezeu l-a trimis pe ingerul 
Gavriil la Nazaret, un sat din nordul 
Israelului, la o fecioara pe nume Maria, 
care era logodita cu un barbat, pe nume 
Iosif. Gavriil i se arata spunandu-i: 
- Bucura-te! Domnul este cu tine! 
Maria fu nedumerita de cuvintele 
ingerului. 
- Cine esti tu si de ce ai venit? intreaba ea. 
Nu-ti fie frica, Maria, ii zise ingerul, caci 
Dumnezeu s-a hotarat sa te binecuvanteze 
in chip minunat! Peste foarte putin timp 
vei ramane insarcinata si vei avea un baiat, 
pe care il vei numi Iisus. El va fi foarte 
important si va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 

Maria a fost suprinsa, dar apoi a zis: 
- Sunt roaba Domnului si vreau sa fac tot 
ce doreste El. Fie ca tot ce mi-ai spus sa se 
implineasca! 
Si dupa acesta ingerul disparu. 
La scurta vreme dupa acestea, imparatul 
roman Cezar Augustus a decretat un 
recensamant in toata tara. Asta insemna 
ca fiecare trebuia sa se intoarca la casa 
stramoseasca, pentru a fi trecut pe listele 
de recensamant. Iosif a trebuit sa se duca 
la Betleem, in Iudea, calatorind tocmai din 
Nazaret, provincia Galileea. 

 
Iosif a luat-o cu el si pe Maria, logodnica 
sa, care era insarcinata. In timpul sederii 
lor acolo, a sosit timpul ca ea sa nasca. 
Iosif si Maria nu au gasit nicio camera 
libera in hanurile din oras, deoarece orasul 
era plin de oameni veniti pentru 
recensamant. Asa ca maria l-a nascut pe 

Iisus intr-un grajd. L-a infasat intr-o patura 
si l-a asezat sa doarma intr-o iesle. 
In noaptea aceea niste pastori se aflau pe 
campia din jurul satului, pazindu-si 
turmele de ori. Deodata aparu un inger si 
tot locul se lumina puternic de slava 
Domnului. 
Pe pastori ii cuprinse frica, dar ingerul ii 
linisti spunandu-le: 
Nu va temeti! Caci va aduc o veste foarte 
buna!”Mantuitorul, Iisus Hristos, Domnul, 
s-a nascut”in noaptea aceasta in Betleem. 
Veti gasi un prunc infasat in scutece, 
asezat intr-o iesle. 
 Deodata, ingerului i s-au alaturat multi alti 
ingeri, slavindu-l pe Dumnezeu 
- Slava lui Dumnezeu in cerurile preainalte, 
cantau ei, si”pace pe pamant”intre toti cei 
placuti Lui. 
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