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În orașul Nazaret, locuia 
o tânără femeie pe nume Maria. 

Ea urma să se mărite cu un tâmplar 
pe care îl chema Iosif. 



Într-o zi, un înger i-a apărut Mariei. 
La început, ea s-a speriat. 

“Nu-ţi fie teamă”, i-a spus îngerul. “Îţi aduc o veste 
bună! Dumnezeu te-a ales să fii mama Fiului Său.” 



Maria a fost uimită de cuvintele îngerului și i-a spus: 
“Fie mie după cuvântul tău.” 

După ce a plecat îngerul, Maria s-a grăbit la Iosif 
ca să îi spună vestea cea bună. 



Îngerul i-a apărut și lui Iosif în vis. “Ai grijă de Maria”, 
i-a spus el. “Va naște un Prunc special... pe Fiul lui Dumnezeu.” 

Iosif a bucuros să afle această veste și a promis 
să aibă grijă de Maria și de Prunc. 



Mai târziu, Iosif și Maria au trebuit să meargă la Betleem.  

Iosif a pregătit un măgăruș pentru Maria 
și așa au pornit în lunga călătorie. 



Când au ajuns la Betleem, acolo era atâta lume încât 
Iosif și Maria nu au găsit un loc unde să înnopteze. 

“Nu puteţi sta aici”, a bombănit stăpânul hanului. 
“Dar soţia mea urmează să nască”, i-a spus Iosif.  



Hangiul s-a gândit puţin și apoi le-a spus 
că pot să se adăpostească în staul. 

Iosif și Maria au fost bucuroși că au un loc unde să stea, 
chiar dacă era un staul plin cu animale. 



În acea noapte minunată s-a născut Isus! 

Maria l-a așezat în iesle, pe fânul moale. 



Pe dealurile din apropiere, câţiva păstori 
își păzeau turmele de oi. 

Deodată au apărut pe cer mai mulţi îngeri, 
care le-au dat minunata veste a nașterii lui Isus. 



După ce îngerii au dispărut, păstorii s-au grăbit să îl găsească pe 
Pruncul Isus. Când l-au găsit, inimile li s-au umplut de fericire. 

Mai târziu, au venit niște magi care îl căutau și ei pe Isus. 
“Am văzut steaua”, au spus ei, “și ea ne-a condus aici.” 



Acești magi înţelepţi i-au adus lui Isus 
daruri minunate: aur, smirnă și tămâie. 

Aceasta este povestea primului Crăciun, 
când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Isus, pe pământ. 
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Instrucţiuni pentru a vă realiza propria cărticică: 
1) Coloraţi imaginile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Tăiaţi fiecare pagină la mijloc, pe linia indicată. 
3) Aranjaţi paginile obţinute în ordinea numerelor, puneţi-le una peste 
alta după cum arată imaginea de mai sus, și capsaţi-le în partea stângă. 


