
Cu mult timp în urmă, Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gavriil la o tânără fecioară pe nume
Maria pentru a-i  vesti că va rămâne însărcinată. 
-Îi vei pune numele Iisus și se va numi Fiul Celui PreaÎnalt, iar Împărăția lui nu va avea
sfârșit, i-a spus Îngerul. 
-Cum se va face lucrul acesta dacă eu nu știu de bărbat?  Iar Îngerul i-a explicat Mariei că
acel copil va veni de la Dumnezeu și nu va avea un tată pământesc. Maria era logodită cu Iosif
și urmau să se căsătorească, însă, acesta s-a întristat foarte mult când a aflat că Maria este
însărcinată. În vis, Dumnezeu i-a trimis un înger care să îi vestească lui Iosif vestea cea bună:
Maria va purta în pântece pe Fiul Lui Dumnezeu. Fiind un om credincios și smerit, Iosif a
decis să o ocrotească pe Maria și pe Pruncul ei. Conform legii evreiești, Iosif și Maria au fost
nevoiți să călătorească din Nazareth până în Bethleem, chiar când Maria era aproape să
nască. Fiind foarte aglomerat, Iosif nu a reușit să găsească pe cineva care să îi găzduiască, iar
Fecioara a fost nevoită să se adăpostească într-un grajd pentru a naște. Astfel, Hristos, Fiul
Lui Dumnezeu s-a născut într-o iesle. 
Păstorii din apropiere, care păzeau turmele de oi, l-au văzut pe Îngerul Lui Dumnezeu care
le-a vestit nașterea lui Iisus:
-Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut Mântuitor, care este Hristos, Domnul! Iată semnul
după care îl veți cunoște: veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Păstorii L-
au găsit și I s-au închinat, iar mai apoi, magii, conduși de o stea strălucitoare au găsit
pruncul, s-au închinat și I-au oferit daruri: aur, smirnă și tămâie. 
Irod, regele iudeilor din acea vreme, a aflat de la magi despre nașterea noului Împărat.
Fiindcă s-a temut că își va pierde regatul, a decis să scape de toți copiii născuți în acea
perioadă, sperând că astfel, Iisus nu îi va lua tronul.  Dumnezeu le-a trimis înger vestitor atât
magilor, cât și lui Iosif și astfel, au reușit să protejeze pruncul din iesle de mânia lui Irod. 
 După moartea lui Irod, Iosif, Mariași Iisus s-au întors la casa lor din Nazareth.

În mod simbolic, asemeni magilor și păstorilor, și noi, cercetașii, an de an, călăuziți de Steaua
Nașterii lui Hristos preluam Lumina de la Bethleem și o împărțim apoi în toată lumea,
împreună cu vestea cea bună: a Răsărit Soarele Dreptății, Lumina Păcii, Fiul  Lui Dumnezeu.

Nașterea lui Iisus din Nazareth


