
Nasterea lui Isus

Personaje
Mama(M),  Tata(T),  Nina(I),  Sara(II),  Raisa(III),  Inger(Î),  Maria(Ma),  Iosif(I), 
Gazda(G), Pastori(PI PII PIII), Magi(M1 M2 M3), Irod(Ir). 

SCENA I
(Apar parintii cu zambete pe fete, cu pungi cu cadouri in maini, pe care le lasa 
la intrare; copii se joaca cu doi ursuleti; ii lasa jos cand apar parintii)
II: Mami! Tati!
M: Craciun Fericit! Ce faceti dragele mele?
III: Craciun Fericit! 
I: Va asteptam ca sa petrecem seara de Craciun impreuna!
M: Pana ne pregatim noi, mergeti si voi sa va pregatiti paturile pentru culcare!
II: Bine mami!
(Copiii ies de pe scena; parintii aseaza cadourile sub brad)
M:  Bun!  Ia  tu plasa asta,  iar  eu o iau  pe aceastalalta.  Ai  grija  sa nu cada 
biletelele
T: OK! Stai linistita.
T: Am terminat! Hai sa mergem sa ne schimbam pana nu apar fetele
(Parintii ies de pe scena)

SCENA II
(Apare Sara si Raisa)
III: Hey...de unde sunt toate cadourile acestea? 
II: Nina, hai sa vezi si tu!
(Apare Nina)
I: Da Sara! Ce s-a intamplat?
II: Uite cate cadouri...(mirata)
I: Dar de unde sunt (curioasa)?
III:  Stii...prietenii  mei  de  la  gradinita  tot  vorbeau  de  cineva  pe  nume Mos 
Craciun...
I:Nu cred (categorica)....mami si tati ne-au spus ca nu exista Mos Craciun. Sigur 
ei le-au adus. De aceea ne-au trimis sus, ca sa le poata pune sub brad.
(Apar parintii)
T: Ei ce isteata esti tu Nina! (Zambind)
I: Vezi Raisa? Ti-am spus eu....
III: Bine bine! Ai avut dreptate (Se supara)
I: Stii de ce iubesc eu Craciunul? Pe langa faptul ca impodobim bradul, iubesc 
ca primim multe cadouri frumoase.
M:  Ei  copii,  adevarata  semnificarie  a  Craciunului  nu  sunt  cadourile  si 
impodobirea bradului. Adevarata semnificatie este Nasterea Domnului nostru 
Isus Hristos, care a venit in lumea noasta ca un dar din partea lui Dumnezeu 
pentru nou, un dar pe care nu-L meritam.
I: Vorbiti despre acel Isus despre care invatam noi la scoala duminicala?
T: Despre El este vorba.
III: Ne povestiti si noua cum s-a nascut Isus? 
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II: Da mami! Am auzit ca este o poveste foarte interesanta....
T: Sigur copii. Hai sa ne asezam jos si sa incepem.

SCENA III
(Apare Maria si ingerul)
T:  In luna a VI-a, ingerul Gavril  a fost trimis de Dumnezeu intr-o cetate din 
Galileea, numita Nazaret,  la o fecioara logodita cu un barbat pe nume Iosif. 
Numele fecioarei era Maria. Ingerul a intrat in camera unde era ea, si i-a spus 
(apare ingerul; Maria se sperie):
Î:  Plecaciune,  tie,  careia  ti  s-a  facut  mare  har;  Domnul  este  cu  tine; 
binecuvantata esti tu intre femei.
M:  Tulburata  foarte  mult  de  cuvintele  auzite,  Maria  se  intreba  ce  putea  sa 
insemne cuvintele spuse de inger. Ingerul i-a spus:
Î: Nu te teme, Marie, caci ai capatat indurare inaintea lui Dumnezeu. Si iata ca 
vei ramanea insarcinata si veni naste un Fiu, caruia ii vei pune numele Isus.
T: Maria raspunse:
Ma: Dar cum se poate asa ceva, pentru ca eu sunt de abia logodita.
Î: Duhul Sfant se va cobori peste tine si puterea Celui Preainalt va fi peste tine. 
De  aceea,  Pruncul  Sfant  care  se  va  naste  din  tine  va  fi  chemat  Fiul  lui 
Dumnezeu. Nici un cuvant de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.
Ma: Iata roaba Domnului. Faca-mi-se dupa cuvintele tale
M: Dupa aceea ingerul a plecat. (Amandoi ies din scena)

SCENA IV
(Apare Iosif; sta intins pe un pat improvizat)
T: Dupa plecarea ingerului, Maria i-a dat marea veste lui Iosif, iar el se gandea:
I: Doamne, ce sa fac? Nu vreau sa o fac de rusine...
(Iosif adoarme; apare ingerul)
Î: Iosife, fiul lui David, nu te teme sa iei la tine pe Maria, nevasta-ta, caci ce s-a 
zamislit in ea este de la Duhul Sfant. Ea va naste un Fiu si-i vei pune numele 
Isus, pentru ca El va mantui pe poporul Lui de pacatele sale.
M: Toate aceste lucruri s-au intamplat ca sa se implineasca ce vestise Domnul 
prin prorocul care zice: “Iata, fecioara va fi insarcinata, va naste un Fiu si-I vor 
pune numele Emanuel”, care talmacit inseamna “Dumnezeu este cu noi.”
T: Cand s-a trezit, Iosif a facut cum ii poruncise ingerul Domnului si a luat la el 
pe nevasta-sa

SCENA V
M: In vremea aceea a iesit o porunca de la Cezar August sa se inscrie toata 
lumea. 
Tobosarul: Porunca de la imparatul nostru: sa vina toti sa se inscrie, fiecare in 
cetatea sa, sa vina toti sa se inscrie, fiecare in cetatea sa!
M: Aceasta inscriere era ca si un rencensamant. Inscrierea s-a facut intaia data 
pe cand era dregator in Siria Quirinius. Toti trebuiau sa se inscrie in cetatea lui. 
Iosif era din semintia lui David si trebuia sa mearga in Iudeea, in cetatea lui 
David, numita Betleem. (Apar Iosif si Maria)
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I: Maria, va trebui sa mergem la Betleem pentru a ne inscrie. Dar daca acolo va 
veni timpul sa nasti?
Ma: Stai lunistit, Domnul va purta de grija.

SCENA VI
T: Asa ca cei doi se pornesc la drum, din Galileea, Nazaret, pana in Iudeea, la 
Betleem. Ajunsi la Betleem, cei doi au cautat loc unde sa stea. Pe cand erau ei 
inca acolo, Mariei ii sosi vremea sa nasca.
Ma: Iosife, trebuie sa gasim un loc unde sa stam
I: Nu avem unde. Tot orasul este plum. Hai sa mai cautam (cei doi merg spre o 
usa).  Nu  aveti  loc  in  hanul  dumneavoastra  pentru  mine  si  sotia  mea  care 
trebuie sa nasca?
G: Imi pare rau. Tot hanul este plin.
T: Vazand ca in tot orasul nu este loc pentru ei, cei doi au gasit un grajd.
M: Asa ca cei doi au mers in graba acolo, unde Maria a nascut un fiu, caruia i-
au pus numele Isus. L-au infasat in scutece si l-au culcat intr-o iesle, pentru ca 
in casele de poposine nu mai era loc.
I: Deci vrei sa spui ca Isus, Regele Regilor s-a nascut intr-un grajd de animale? 
M: Da Nina.

SCENA VII
(Apar pastorii)
T: In tinutul acela erau niste pastori care stateau afara-n camp si faceau de 
straja imprejurul turmei lor. Si iata ca ingerul Domnului s-a infatisat inaintea lor. 
(Apare ingerul). Ei s-au infricosat foarte tare, dar ingerul le-a spus:
Î: Nu va temeti, caci v-aduc o veste bune, care va fi o mare bucurie pentru tot 
norodul: astazi in cetatea lui David vi s-a nascut un Mantuitor, care este Hristos 
Domnul. Iata semnul dupa care-L veti cunoaste: veti gasi un prunc infasat in 
scutece si culcat intr-o iesle.
M: Si  deodata  impreuna  cu  ingerul  s-a  unit  o  multime  de  oaste  cereasca, 
laudand pe Dumnezeu si zicand:
Slava  lui  Dumnezeu in  locurile  preainalte  si  pace pe pamant  intre  oamenii  
placuti Lui.
T: Dupa aceea, ingerii s-au intors in cer. Pastorii au spus:
(Se ridica in picioare)
PI: Ati vazut si voi ce am vazut eu?
PII: Da....! Ce e de facut?
PIII: Mie inca imi e frica....
PI: Eu zic sa mergem pana la Betleem sa vedem cine este cel despre care ne-a 
vorbit ingerul.
PII: Ca bine spui, frate! Hai sa mergem (se ridica)
PIII: Mmmmm...eu raman aici
PII: Trebuie sa vii si tu. Sunt foarte nerabdator sa-L vad pe Prunc!
PIII: Bine, Bine....merg si eu (nemultumit)
T: Asa ca cei trei au pornit la drum. Cand au ajuns acolo, au intrat in grajd si 
cand l-au vazut pe Prunc, s-au bucurat si i s-au inchinat
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PI: Noi suntem niste simplii pastori de oi si am venit aici la Betleem sa-L vedem 
pe Prunc
PIII: Stateam si faceam de straja in jurul turmei noastre cand, deodata, cerul s-
a luminat si un inger ni s-a aratat si ne-a spus ca ne aduce o veste buna. Ne-a 
spus ca in cetatea lui David s-a nascut un Mantuitor, care este Hristos.
PII:  Ne-a mai spus si ca vom gasi un Prunc infasat in scutece si culcat intr-o 
iesle si iata ca L-am gasit si am venit si noi sa i ne inchinam.
M:  Dupa ce i s-au inchinat au plecat plini de bucurie, cantand si laudand pe 
Dumnezeu (pastorii pleaca).

SCENA VIII
(Apar magii si Irod; magii merg la Irod)
M: Dupa nasterea lui Isus, au venit niste magi de la Rasarit la Ierusalim si au 
intrebat:
M1: Unde este Imparatul de curand nascut al Iudeilor?
M2: Fiindca i-am vazut steaua si am venit sa ne inchinam Lui.
T: Cand a auzit imparatul Irod aceste lucruri, s-a tulburat foarte tare, dupa care 
le-a spus:
Ir: Unde trebuia sa se nasca acest rege?
M3: In Betleemul din Iudeea, caci iata ce a fost scris prin prorocul:
M1:  Si tu, Betleeme, tara lui Iuda, nu esti nici decum cea mai neinsemnata 
dintre capeteniile lui Iuda; caci din tine va iesi o Capetenie, care va fi Pastorul 
poporului Meu Israel.
Ir: Duceti-va de cercetati cu deamanuntul despre Prunc si, cand Il veti gasi, 
dati-mi si mie de stire, ca sa vin si eu sa ma inchin Lui.
M: Apoi cei trei au plecat
M2:  Când călătoria  noastră  se va sfârşi,  voi  depune la  picioarele  Pruncului 
Împărat, aurul meu, nu pentru că împăratul ar     avea nevoie de el, ci numai ca 
să se asculte mai înainte de a fi  rostită porunca Sa, de a vinde totul,  de a 
împărţi săracilor şi de a-I urma. 
M1: Eu îi voi dărui smirnă şi narduri, Îl voi îmbălsăma încă de pe acum pentru 
crudul sfârşit de la Golgota.
M3:  Eu i-am adus Copilului Sfânt tămâie, ca simbol că El va fi Acela despre 
care spunea Isaia "om al durerii şi obişnuit cu suferinţa".
M1: Dar cred că am ajuns, Steaua Noastră s-a oprit deasupra Betleemului. Aici 
trebuie să fie. Profetul Mica era foarte clar atunci când spunea: "Şi tu Betleeme, 
Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din 
tine îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în 
vremuri străvechi, până în zilele veşniciei."
M: Cand au vazut steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat in casa, au vazut 
Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fata la pamant si i s-au inchinat; 
apoi si-au deschis visteriile si i-au adus daruri: aur, tamaie, smirna. In urma, au 
fost instiintati de Dumnezeu in vis sa nu mai dea pe la Irod si s-au intors in tara 
lor pe un alt drum. 
(Magii, Iosif si Maria pleaca)
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SCENA IX
III: Ce frumos mami...!
II: As fi vrut si eu sa fiu la iesle sa-L vad si eu pe Prunc!
I: Da mami! Ar fi fost frumos...
T: Si eu mi-as fi dorit sa fiu acolo si sa ma inchin lui Isus!
M:  Stiu!!!!!  Am auzit  azi  la  radio  Ciresarii  ca  la  Sala  Sporturilor  Alexe  din 
Oradea va avea loc o piesa de teatru despre Nasterea Domnului.
III: Putem sa mergem? Putemmmm???
I, II, III: Va rugammmm...!!!!!
T: OK! O sa mergem!
I, II, III: Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Ce bine!!!!
M: Acum mergeti la culcare. 
T: Nu uitati sa va rugati! Noapte buna!

SFARSIT!

                                              Costumatii

Tata (T) - obisnuit + palton (geaca)
Nina (I) - obisnuit
Sara (II) - obisnuit
Raisa (III) - obisnuit
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Inger (Î) - rochie lunga alba, helanca alba
Maria (M) - fusta lunga, bluza simpla/rochie lunga, sal
Iosif (I) - pantaloni negri, sal, bluza larga de culoare inchisa 
Gazda (G) - sal, pantaloni de cuoare inchisa, bluza larga de culoare inchisa 
Pastori PI - caciula groasa de cioban, cojoc, bota, pantaloni negri (pentru toti 3) 
             PII 
             PIII
Magi M1 - pelerina, coroana, fuste/rochii lungi                                                
          M2                     
          M3 
Irod (Ir) - pelerina, coroana, fuste /rochii lungi

                                                        Decor

Scena I - Pungi cu cadouri, trei ursuleti        Scena V - Ace de crosetat si ghem 
(Maria                        
                o patura (pentru paturi)                                      croseteaza inainte sa  
vina Iosif)
Scena II - O masa si 5 scaune                          Scena VI - Un bebelus, o iesle
Scena III - O patura (cea de la scena I           Scena VII - O patura (cea de la 
scena I ramane                                                                            
                  ramane acolo)                                                       ramane acolo) 
Scena IV - O patura (cea de la scena I
                    ramane acolo)                                Scena VIII - Un scaun (Irod), 

3 cadouri      
                                              
                                                     Mentiuni
Numele Ninei, Sarei si a Raisei se pot modifica in functie de preferinte;Scena 
IV: ”…a luat la el pe nevasta-sa” - Iosif trebuie sa mearga la Maria si sa o ia de 
mana                   si sa iasa din scena
Scena  VI:  ”L-au  infasat  in  scutece”  -  Maria  are  bebelusul  in  brate  si  ii 
aranjeaza hainitele
                  ”...si l-au culcat intr-o iesle” - Maria il pune in iesle
Scena VII: ”...au vazut pe Prunc, s-au bucurat...” - Pastorii se mira
                   ”....si i s-au inchinat...” - Pastorii ingenuncheaza inaintea ieslei
Scena VIII: ”Cand au vazut steaua, n-au mai putut de bucurie...” - Magii se 
mira
                     ”...s-au aruncat cu fata la pamant si I s-au inchinat....” 
Scena  IX: La final, prima data pleaca copiii de pe scena, dupa care parintii.

Sceneta creata de Silaghi Rebeca si inerpretata de copiii 
bisericii baptiste Harul Batar
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