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9-16 VEIKĖJŲ: Autorius, Juozapas, Marija, šeimininkas, 2 angelai, 2-3 piemenys, choras. 

Gali būti piemenukų arba angelų choras, parinktos tinkančios Kalėdinės giesmės. 

SCENARIJUS Pagal Lk 2 sk. ( 292 - 296psl.) 

AUTORIUS: Besilaukiančiai kūdikio Marijai kartu su savo sužadėtiniu Juozapu teko leistis į 

tolimą kelionę. Mat anuo metu valdęs Romos imperiją Augustas sumanė surašydinti visus 

savo gyventojus. Šiuo tikslu Juozapas kartu su Marija turėjo vykti į savo protėvių miestą – 

Betliejų. 

Juozapas: Pagaliau atvykome. Štai užeiga, gal ten rasime vietos apsistoti?  

Šeimininkas: Ko čia ieškot? Nėra vietos… nėra vietos… 

Marija: Juozapai, aš pavargau. 

Juozapas: Pailsėsime tuojau. 

AUTORIUS: Tačiau dėl daugybės į Betliejų atvykusių žmonių Juozapui su Marija neatsirado 

vietos niekur kitur, kaip tik gyvulių tvarte miesto pakraštį. Ten ji pagimdė savo pirmagimį 

sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose. (Dūdelės melodijos fone…) 

Tą naktį, kai gimė Kristus, ganyklose aplink Betliejų piemenys ganė avis. Staiga jiems 

pasirodė angelas, juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas 

jiems tarė: 

Angelas: Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien 

Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite 

kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose.  

AUTORIUS: Užtekėjo žvaigždė. (Angelai virš Betliejaus prakartėlės pakabina žvaigždę) 

Ūmai atsirado daugiau angelų ir jie garbino Dievą giedodami.  

2 Angelai: Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. 

CHORAS giesmė: „Tyliąją naktį užgimė Jėzus“ giesmyne (120psl.). 

Piemenys: Bėkim į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė!  

AUTORIUS: Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę, jie 

apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. 

Piemuo: Ei, gerieji žmonės, ar žinot, kad šiąnakt, mums gimė Išganytojas, mūsų Gelbėtojas, 

Mesijas. Džiaukimės, garbinkime Jį giesmėmis. 

CHORAS giesmė: „Didis džiaugsmas patekėjo“ giesmyne (114psl.).  

 AUTORIAUS KLAUSIMAI žiūrovams: Tai kas gi užgimė kūčių naktį? 

                         Kas pranešė piemenims apie Išganytoją? 

                         Kas pirmieji pasveikino Jėzų? 
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                         Kaip ir kur jūs galite pasveikinti Kristų? 

AUTORIUS: Nuoširdžiai sveikinam Jus su Šv. Kalėdom. Daug džiaugsmo, tikėjimo, meilės 

bei vilties Jūsų gyvenime. Dėkojam muzikos mokytojai, mylimiems artistams ir žiūrovams, 

visiems prisidėjusiems  prie Jėzaus gimtadienio šventės.  
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