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Cu mult timp în urmă, 
Dumnezeu a trimes pe 
îngerul Gavril la o tânără 
fecioară pe nume Maria.



Îngerul i-a zis: „Iată că vei 
rămânea însărcinată, şi vei naşte 
un fiu, căruia îi vei pune numele 
Isus. El va fi mare, şi va fi 
chemat Fiul Celui Prea Înalt; 
Împărăţia Lui nu va avea 

sfârşit.”



Maria a zis îngerului: „Cum se va 
face lucrul acesta, fiindcă eu nu 
ştiu de bărbat?” Îngerul i-a 
explicat Mariei că acel copil 
va veni de la Dumnezeu şi 
deci nu va avea un 
tată pământesc.



Apoi, îngerul a spus Mariei, că verşoara 
ei Elisaveta va avea şi ea un copil, chiar 
dacă Elisaveta avea o 
vârstă înaintată.  
Aceasta era o altă 
minune. Curând 
Maria a vizitat-o 
pe Elisaveta şi au 
adus împreună 
laudă lui 
Dumnezeu.



Maria era logodită 
şi dorea să se 
căsătorească cu 
un bărbat pe nume 
Iosif. Iosif a fost 
foarte trist când 
a auzit că Maria, 
logodnica lui, 
aştepta un copil. 
A crezut că alt 
bărbat era tatăl 
copilului.



Dumnezeu a trimis un înger la Iosif pe 
când acesta dormea, şi printr-un vis 
i-a spus că acel copil, pe care Maria 
îl aştepta, era copilul lui Dumnezeu. 
Astfel Iosif s-a hotărât să 
rămână alături de Maria 
şi de copilul Isus.



Iosif s-a supus lui Dumnezeu şi a avut încredere în 
El. El s-a supus şi legilor ţării lui. După noua lege, 
el, împreună cu Maria, 
au plecat din oraşul în 
care locuia, 
Betleem, 

pentru a plătii anumite taxe necesare.



Maria era aproape 
să nască, dar fiind 
departe de casă, Iosif 
nu putea găsi un loc, o

cameră unde să se
oprească. Toate

hanurile erau
pline.



Până la urmă Iosif a găsit loc într-un grajd. 
Acolo, în iesle, s-a născut copilul Isus. Mama lui l-a

legănat într-o iesle, într-un
loc unde se ţinea

hrana pentru
animale.



Prin apropiere, păstorii păzeau turmele lor adormite. 
Îngerul Domnului a apărut şi le-a spus despre 
minunata veste a naşterii lui Isus.



„Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un 
Mântuitor, care este Hristos, Domnul.  Iată 
semnul, după care-L veţi cunoaşte: 

veţi găsi 
un prunc 
înfăşat în
scutece şi
culcat 

într-o iesle.”



Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o 
mulţime de îngeri strălucitori zicând: 
„Slavă lui Dumnezeu în locurile prea 

înalte, şi 
pace pe 

pământ între 
oamenii 
plăcuţi Lui.”



Păstori s-au grăbit să ajungă la grajdul 
în care se născuse copilul Isus. Au 
povestit tuturor despre întâlnirea lor 
cu îngerii şi ce au spus aceştia.



Patruzeci de zile mai târziu, 
Iosif şi Maria l-au dus pe Isus 

în templul de la Ierusalim.
Acolo era un om, pe
nume Simeon, care
lăuda pe Dumnezeu
pentru naşterea
copilului Isus.  În                    
acelaşti timp, Ana, 
şi ea o slujitoare a  
Domnului aducea 
mulţumirile ei.



Amândoi ştiau că Isus era Fiul lui 
Dumnezeu, Mântuitorul promis.  

Iosif a sacrificat la 
Templu două păsări.  
Aceasta era legea lui 
Dumnzeu, care cerea 
oamenilor
săraci, să 
aducă o 
astfel de 
jertfă la 
naşterea 
unui copil.



Puţin mai târziu, o 
stea specială de pe 
cer, a condus pe 
Magii din Răsărit 
la Iersualim. 

Ei au întrebat: „Unde este 
Împăratul de curând născut al 
Iudeilor? Fiindcă I-am văzut 
steaua în Răsărit, şi am venit 
să ne închinăm Lui.”



Regele Irod a auzit 
despre veniea magilor şi 
vestea lor. Îngrijorat, 
el a întrebat pe magi 
unde l-au găsit ei pe 
Isus. „Vreau să mă 
închin şi eu Lui” a spus 
Irod. Dar el minţea, 
el vroia să-l ucidă 
pe pruncul 
Isus.



Steaua a condus pe Magi chiar 
în locul unde se afla Iosif şi 
Maria împreună cu pruncul 
Isus. S-au plecat înaintea 
lui şi s-au închinat, călătorii 

au adus lui Isus 
daruri speciale: 
aur, tamiie si 
smirna.



Dumnezeu a avertizat pe 
magi să se întoarcă acasă în 
secret deoarece Irod era 
furios. Hotărât să scape de 
Isus, Irod a dat o poruncă rea, 
să fie omorâţi toţi pruncii din 

Betleem.



Dar Irod nu i-a putut face 
rău Fiului lui Dumnezeu! 
Avertizaţi într-un vis, 
Iosif şi Maria, au luat pe 
Isus şi l-au dus să fie în 

siguranţă, în Egipt.



Când Irod a murit, 
Iosif a adus înapoi 
pe Maria şi Isus 
din Egipt. 

Au locuit împreună
într-un mic orăşel din 
Nazaret, lângă Marea Galilea.



Naşterea lui Isus

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Matei 1-2, Luca 1-2

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130



Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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