




PARTEA  I

POVESTITORUL..... citeşte pasajul din LUCA 2:1-5. 
Maria,sprijinită de Iosif trece printre copiii aflaţi în public. Din loc în loc,Iosif se opreşte şi 
întreabă câte o persoană dintre ei ,dacă are loc pentru ai primi în casă. Se opresc înaintea unei 
bătrâne .
Iosif............ştiţi cumva unde am găsi un loc de poposire?
Bătrâna ....nu o să găsiţi nici un loc. Totul e plin.La han  oamenii dorm şi afară.
Iosif............poate ştiţi o casă,orice...
Bătrâna  îşi clatină capul,negând şi pleacă. Se opreşte,parcă amintindu-şi ceva şi se întoarce

arătând cu mâna spre staul
Bătrâna ....în afara cetăţii este un staul, e probabil singurul loc liber.(pleacă)
Iosif şi Maria îi mulţumesc şi pleacă spre locul arătat,dau la o parte crengile puse la intrare şi 
intră.
Povestitorul.....Luca 2:6 (se aude un plâns de copil.)Luca 2:7

PARTEA II
2 băieţi şi doua fete stau în jurul unui foc,discutând şi mâncând (eventual o bucată de pîine 
sau/şi fructe) Se aude în fundal o muzică lentă ,în timpul căreia apare Îngerul. Oamenii din jurul 
focului  cad cu faţa la pământ speriaţi
Îngerul.......Luca 2:10 b -12,,nu vă temeţi.....
se pune apoi înregistrarea în care toate personajele au strigat toate odată:,,Slavă lui Dumnezeu 

în Locurile prea înalte ,şi pace între oamenii plăcuţi Lui”(se poate striga cu toţi copiii din public 
dacă înaintea scenetei li s-a cerut ajutorul şi s-a repetat de câteva ori pt a se sincroniza.)



Păstor 1.....(ştergându-şi ochii ,priveşte în jur)....oare am visat?
Păstorul 2......nu. Nu putem avea toţi acelaşi vis.
Păstorul 3 ......toţi am văzut şi am auzit. Ce frică mi-a fost.
Păstor 4.....haideţi să mergem să Îl căutăm ,la Betleem. Să vedem ce ne-a făcut de cunoscut 
Domnul

fond sonor o melodie (primul crăciun)timp în care povestitorul citeşte
Povestitorul..... .......Luca 2 :16-19
(păstorii se opresc la staul ,se aşează apoi pleacă înapoi langă foc)lângă intrare,Iosif se întinde şi 
doarme. xxxx

PARTEA III

Din spatele sălii intră tulburat FOND SONOR-TOBE
Irod...se uită şi întreabă :,,unde e,pruncul? Magii spun că s-a născut un nou împărat. Agitat ,se 

plimbă...nimeni nu îmi va fura tronul.voi căuta...preoţii spun că în Betleem s-ar putea să fie.  Le-
am spus magilor asta,şi le-am cerut să îmi dea de ştire dacă Îl găsesc. Şi nimic. Nu l-or fi găsit 
sau....m-au înselat? nu mai sunt oameni cinstiţi în ziua de azi. Voi căuta chiar eu. Cine are mai 
mulţi soldaţi ca mine?! Cine are nevoie de magi ,sau preoţi?! Eu îl voi gasi ,îl voi distruge.(iasă 
furios )xxxxx
Îngerul se duce îl trezeşte pe iosif şi îi arată calea pe care trebuie să meargă. Iosif o ajută pe 
Maria să se ridice şi luând copilul pleacă .îngerul rămâne în staul.
Povestitorul.(citeşte)....Matei 2:14-21



PARTEA IV
Doi copilaşi aleargă în staul şi se uită peste tot. Dar negăsind pe nimeni ,se aşează trişti
Îngerul  se aşează lângă ei,ştergând lacrima unuia întreabă:,de ce sunteţi trişti?
Copil1 ......cum să nu fim trişti? Am auzit despre Isus şi am plecat să îl găsim . Şi uite am găsit 
staulul dar El nu e
Copil 2......am venit prea târziu.
Îngerul.......dar de ce îl căutaţi?
Copil2.......un om bun ne-a spus că El iubeşte copii şi le poartă de grijă
Copil 1......vroiam să –L întrebăm dacă putem să stăm cu El.dar am întârziat. Am venit prea 
târziu.
Îngerul.....aţi venit la timp.(scoate din iesle o biblie)..a lăsat în urma Sa o hartă ca toţi cei ce Îl 
caută să Îl gasească. Aici este scris ce să faceţi ca să Îl întâlniţi.
Copil1...........o,dar eu nu stiu să citesc
Copil 2.......dar eu ştiu ,vom citi împreună. Domnule  nu se va supăra dacă luăm harta?
Ingerul........nu se va supăra, a lăsat destule pentru ca toţi cei ce îl caută să îl gasească.
Copil1  .......Domnule,dar noi nu avem ce să-I dăm ,crezi că o să vrea să ne vadă? De unde să ştim       
dacă e adevărat că ne iubeşte?
Îngerul.......(arătând Biblia)   tot de aici....(citeşte)Ioan 1:11-12. cine crede în Isus –Fiul lui 
Dumnezeu şi îl acceptă ca Domn în inima sa devine Fiu de Dumnezeu .1 Ioan 3:1. (se întoarce şi 
vorbeşte cu toţi copii) cum să nu dorească să va vadă? Voi sunteţi comorile Lui ,pentru fiecare 
dintre voi a venit Isus pe pământ. Să vă gasească,să vă curăţească şi să vă ajute să ajungeţi acasă 
în Ţara Sa,în Cer. Vrei tu să îl găseşti?vrei tu să ÎL faci Domnul inimii tale? Vă dau o veste bună ,vi 
s-a născut un Salvator care este Hristos Domnul
-se face o rugăciune împreună cu cei ce vor să îl urmeze pe Isus.se cântă un colind cunoscut cu 

copiii.










