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Viața lui Isus Cristos a fost 
dintotdeauna recunoscută ca „cea 
mai minunată istorioară relatată 

vreodată”; iar această carte se adresează 
deopotrivă copiilor și părinților. 
Întâmplările sunt redate într-un limbaj 
descriptiv, astfel încât să poată fi citite 
cu voce tare, iar imaginile și prezentarea 
plină de culoare a cărții îi va atrage pe 
copii să descopere ei înșiși cele mai 
interesante evenimente din viața lui Isus.

Cele 44 de capitole sunt tot atâtea seri 
de lectură înainte de culcare sau în timpul 
de rugăciune al părinților și al copiilor. 

Parcurgând câte un capitol pe zi, vei 
descoperi povestea vieții lui Isus în doar 
câteva săptămâni. Unele întâmplări s-ar 
putea să le cunoști deja, dar, citindu-le 
în ordinea prezentată, te va ajuta să faci 
legătura între ele și să înțelegi contextul 
în care s-au întâmplat, astfel încât să 
îți poți forma o imagine corectă despre 
viața lui Isus Cristos pe pământ. 

De altfel, aceste istorioare sunt 
adeseori povestite în familii, în școli,  

în grupuri de copii din biserici și în alte 
astfel de cercuri – copiilor le place să li 
se citească istorioare.

Ceea ce face această carte mai 
specială este mesajul ei, care este 
inspirat din Biblie, în special din 
Evanghelia după Luca. Deși limbajul 
este accesibil copiilor, istorisirile 
redau cât mai corect contextul vremii 
respective. Nu sunt menționate alte 
personaje decât cele menționate în 
Evanghelie, iar dialogul apare doar 
arareori. Cuvintele Domnului Isus 
sunt preluate din Scriptură. Astfel că 
învățătura acestei cărți devine o parte 
esențială a moștenirii spirituale a 
fiecărui copil.

Dacă părinții care citesc pentru 
început aceste istorioare copiilor lor 
vor continua să îi încurajeze pe copii 
să citească Evangheliile și întreaga 
Scriptură, le vor oferi un dar prețios 
și vor face cel mai bun lucru pentru 
familiile lor.

Introducere 

Timothy Dudley-Smith
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că, spunea îngerul: „El îl va mântui pe 
poporul Său de păcatele sale.”

Și Maria a avut parte de o astfel 
de vizită. Îngerul Gabriel, unul dintre 
mesagerii cerești, a venit într-o noapte 
lângă patul ei.

— Nu te teme, i-a spus Gabriel. 
Dumnezeu te iubește foarte mult.  
Tu vei fi mama unui Băiețel căruia Îi 
vei pune numele Isus. El va fi mare și 
va fi numit Fiul Celui Preaînalt. 

Isus va fi Rege peste întreg 
poporul Israel și Împărăția Lui nu va 
avea sfârșit.

Măgărușul mergea alene, 
împleticindu-și picioarele în pietrele de 
pe drum. Iosif și-a întors privirea spre 
Maria, iar ea i-a zâmbit – de acum nu 
mai aveau mult. Maria nu ar fi trebuit 
să facă această călătorie, se gândea Iosif. 
Copilul ar putea să se nască în orice clipă. 
Dar Cezar Augustus decretase ca toți 
cetățenii să meargă în locul în care s-au 
născut pentru a se înregistra în vederea 
unei mai bune evidențe a taxelor. Așa 
că Iosif și Maria se îndreptau spre 
Betleem.

Cetatea Betleem părea un furnicar 
zgomotos. Nu se mai găseau locuri de 
cazare, hanurile nu mai aveau nicio 
cameră liberă; fiecare colțișor era ocupat 
de oameni care veniseră să se înscrie. 
Iosif și Maria au mai găsit doar un 
grajd în care să se adăpostească – 
pentru care au fost foarte recunoscători. 
Nu mai trebuiau să călătorească, iar 
Maria și Iosif au mâncat câte ceva în 
grabă și i-au dat și măgarului lor niște 
hrană.

Mai era încă ceva de făcut. În lumina 
slabă a unui felinar, Maria a găsit ieslea 
goală, făcută din lemn scorojit, dar 
destul de rezistentă. Împreună cu Iosif 
au umplut-o cu paie curate, după care 
s-au așezat să se odihnească. Zgomotul 
orașului s-a stins și el. Dar cei doi au 
continuat să vegheze și să aștepte, 
ținându-se de mână în întuneric, în timp 
ce boii rumegau și celelalte animale 
sforăiau în grajdurile din apropiere.

Dumnezeu și îngerii Săi vegheau peste 
staulul întunecat. Era Ajunul Crăciunului.
Din Evanghelia după Luca, capitolele 1 și 2

Tropa-tropa, tropa-tropa, măgărușul 
înainta greoi. Iosif mergea pe lângă 
el, ținând hățul și înaintând istovit 

în amurgul prăfuit. Ziua a fost lungă și 
călătoria obositoare – dar deja putea să 
întrezărească acoperișurile caselor din 
Betleem.

Probabil Iosif se simțea ușor 
stânjenit – entuziasmat, desigur, dar 

totuși îngândurat. Poate gândurile îi 
zburau la noaptea aceea în care, cu 
luni în urmă, un înger al Domnului i-a 
apărut într-un vis și i-a spus că Maria, 
soția lui, va avea un Fiu. Pe vremea 
aceea, băieții purtau numele tatălui sau 
al bunicului; dar îngerul i-a spus: „Nu!” 
Fiul trimis în familia lor se va numi 
Isus (care înseamnă Salvatorul) pentru 

1
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