
1.Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa:  
Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei 

împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. 
 Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine* înaintea 

lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 

 2. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al 
Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, 

nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. 
 Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe 

poporul Lui de păcatele sale.” 

  
3. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise 

Domnul prin prorocul care zice: 
 „Iată*, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu şi-I vor pune numele 

Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 

  
4. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi 

a luat la el pe nevastă-sa. 
 Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu*. 

Şi el i-a pus numele Isus. 

  
5. În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată 

lumea. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. 

6. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. 
 Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, 

 L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire 
nu era loc pentru ei. 



 7. „căci iată ce a fost scris prin prorocul:  
‘Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre 

căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul 
poporului Meu Israel.’” 

  

8 Veniţi copii, ca să cântăm 
Veniţi cu mic, cu mare 

Veniţi ca să ne bucurăm 
Că azi e sărbătoare. 

  

 9 Ce sărbătoare minunată 
E astăzi iarăşi printre noi 

Când ne-amintim de vestea dată 
Păstorilor de lângă oi… 
De corul îngerilor care 

Cântă mărire-n cerul sus 
De Darul cel mai Sfânt şi mare 

Primit în lume prin Isus. 
  

  
10 Ce sărbătoare minunată 

E astăzi iarăşi pe pământ, 
Când, dintr-o inimă curată, 

Slăvim şi noi pe pruncul sfânt. 
Pe Cel ce a venit în lume, 

Umil într-o iesle culcat 
Ca să avem prin Sfântu-I Nume 

Iertare pentru-al nost păcat. 
  

  
11 Într-o noapte şi-ntr-o iesle 

A venit la noi Hristos 
În adâncul cel mai mare 
Darul cel mai luminos. 



12 Celor ce vegheau cu grijă 
Noaptea-n jurul turmei stând 
Tu le-ai dat cântări de îngeri 
Şi întâiul zâmbet blând. 

  
  

13 Celor care cale lungă 
Pentru Tine-au ostenit 

Taina cea din veac ascunsă 
Fericită le-ai ivit. 

  
  

14 Celor care multă vreme 
Cu credinţă au aşteptat 

Bucuria negrăită 
Să Te vadă Tu le-ai dat. 

  
  

15 Fericiţi cei ce veghează 
Fericiţi câţi ostenesc 

Fericiţi cei ce Te-aşteaptă 
Ei curând Te întâlnesc. 

  
  

  
16 Copilaş micuţ Divin 

Noi la ieslea Ta venim 
Să-Ţi aducem dar din dar: 

Voci curate de cristal. 



17 Îţi cântăm cu toţi voioşi 
C-ai venit aicea jos 

Să ne-arăţi stând pe pământ 
Calea către Tatăl Sfânt. 
Ca păstorii şi noi venim 
Să-Ţi aducem ce avem 
Şi ne-având noi altceva, 

Îţi dăm toată inima. 
  

18.În noaptea asta când coboară 
Tăcerea albă-n fulgi de nea, 

Isus iubit întâia oară 
Eu îţi predau inima mea. 

  

19.Te salutăm Isuse 
Venit azi pe pământ 

Cu inima voioasă 
Primeşte-al nostru cânt. 

  

20.Deci dă-ne nouă astăzi, 
Drept dar pentru Crăciun, 

În piept inimă nouă, 
Şi-n minte cuget bun. 

  

21.Fiindcă nu am smirnă 
Cea de bun miros 

Ce-Ţi pot eu aduce 
Domnul meu Hristos? 

  



22.Fiindcă n-am tămâie 
Ca să-Ţi pun pe-altar 

Ce-aş putea eu, Doamne, 
Să-Ţi aduc în dar? 

  

23.Fiindcă n-am nici aur, 
Nu mi-e vassul greu 
Ce să-Ţi dau eu oare 
Ţie, Domnul meu? 

  

24 O, eu ştiu Isuse 
Darul ce l-ai vrea 

Deci, Te rog, primeşte 
Inimioara mea. 

  
  

25.Isuse, scump Isuse 
Eu vreau ca să-ţi slujesc 

Deşi sunt mic şi tânăr 
Isus, eu Te iubesc! 

  
26.Şi inimioara-ntreagă 

Isuse cum e ea 
Ţi-o dăruiesc de-acuma 

Să fie-n veci a Ta 

27.O, creşte-mă Isuse 
Ascultător şi bun 

Ca Ţie-n rugăciune 
Tot ce doresc să-Ţi spun. 
Să cresc mereu cuminte 

La şcoală silitor 
Căci Tu doreşti Isuse 
Să-Ţi fiu ascultător. 



28.Toţi copiii îţi aducem 
Ţie Sfânt copil născut 

Mii de mulţumirii 
Pentru tot ce ne-ai făcut. 
Şi de ziua Ta promitem 

Să Te iubim tot mai mult 
Şi-n timpul creşterii noastre 

Să ne fii tot timpul scut. 
  

29.Din toată fiinţa noastră 
Noi de mici te lăudăm 

Primeşte-nchinarea noastră 
Aşa cum ştim să Ţi-o dăm. 

Ajută-ne ca în toate 
În preajma Ta doar să stăm 
Şi în orice-mprejurare 
Fă ca să Te lăudăm. 

  
30.Idealul nostru însă 

Când vom creşte oameni mari 
E ca plini de-a Ta putere 
Să devenim oameni tari. 

Să-Ţi putem duce mesajul 
Cu sfinţii să ne compare 
Şi în Cartea Vieţii sfinte 
Să fim primii semnatari. 

  
31.În ajun de sărbătoare 
 dragi prieteni va dorim  
Să aveți în cer intrare 

 în noul Ierusalim 

32.Va dorim doar zile bune 
Drumul rău să-l ocoliți 
Și cu multă înțelepciune  

voia Lui so împliniți! 



 


