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ŠVIESA PASAULIUI 
(Vokiečių autoriaus, versta Audriaus Mickos) 

 
 
Trukmė: 10–15 Minučių 
 
Vaidmenys:  
4 Žvaigždės; 
Marija; 
Juozapas;  
Piemuo;  
Užeigos šeimininkas;  
2 Elgetos.  
 
Pastaba. Galima mažinti vaidmenų skaičių sujungiant keletą žvaigždžių vaidmenų ar 
dviejų elgetų. Galima ir didinti vaidintojų skaičių. Maži vaikai gali būti tiesiog avys kartu 
su piemeniu. Šeimininko pagalbininkai ir nebylūs piemenys.  
 
Rekvizitai: Prakartėlė su kūdikiu, 4 žvakės ar žibintai  
 

I dalis 
Scenoje tamsu. Koncentruota šviesa (šviesos spindulys) sklinda tik į vienas scenoje 
esančią vietą. Galima naudoti ir  stiprų prožektorių. Į sceną įžengia žvaigždės, kol kas 
rankoje žvakių nelaikydamos.  
  
1. Žvaigždė (iš tamsos besidairydama įeina į šviesą): 
Kokia tamsi tamsi naktis…(dingsta tamsoje) 
 
2. Žvaigždė (Kaip ir pirmoji žvaigždė): 
Ir kaip niūru ir šalta … 
 
3. Žvaigždė (Taip pat): 
Tokia bauginanti tamsa … 
 
4. Žvaigždė (Įeina kaip ir kitos žvaigždės) 
 Brrrrr.. mano širdyje taip keistai šalta…(lieka scenoje) 
 
Visos žvaigždės susirenka šviesoje. 
 
4. Žvaigždė: Mes turime kažką daryti, juk šiandiena Kalėdos 

2. Žvaigždė: Tikra tiesa. Ši tamsa negali čia likti amžinai. 
1. Žvaigždė:  Aš manau nes turime šviešti. 
3. Žvaigždė: Šviesti? 



CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2013 
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Vokiečių autorius, vertė Audrius Micka 

1. Žvaigždė:  Na taip, juk mes žvaigždės.  
1. Žvaigždė: Gerai. Tai švieskim… 
 

Kiekviena žvaigždė uždega po žvakę ir išsisklaido po sceną. Galima šioje vietoje kad 
kiekviena žvaigždė uždega po degtuką. Ir pasakiusios savo žodžius užpučia. 
 
2. Žvaigždė:  Na šviesti, tai mes šviečiame. Bet mūsų šviesa visiškai nešildo.  Ką mums 
daryti? 
 
3. Žvaigždė:  Aš žinau, kas mums gali pagelbėti. 
 
1. Žvaigždė:  Ir kas tai turėtų būti? 
 
3. Žvaigždė:  Dievas pas Mariją nusiuntė angelą Gabrielių. Ir jis paklausė ar ji sutiktų 
būti Dievo sūnaus Motina? 
  
4. Žvaigždė:  Na ir? Sutiko? 
 
3. Žvaigždė:  Na ji buvo visiškai sumišusi bet galiausiai pasakė, - Taip. Suprantat tai ne 
šiaip sau paprastas vaikas. 
 
1. Žvaigždė: Dabar suprantu, ką tu nori pasakyti. Pats Dievas gims šiame kūdikyje. Taip 
Jis ateis į pasaulį ir išsklaidys tamsą. 
  
2. Žvaigždė:  O kaip laikosi Marija dabar? Juk ji artimiausiu metu turėtų gimdyti? 
 
4. Žvaigždė: Paklauskime jos pačios… 
 
Marija pasirodo scenos apšviestoje dalyje. 
 
Marija: Pagaliau nušvito žvaigždės tamsiame danguje. Kaip nuostabiai jos spindi. 
 
1. Žvaigždė: Mes tai darome mielai Marija, juk tam mes ir esame sutvertos. 
 
2. Žvaigždė: Mes kartu su tavim keliausime, juk tu Dievo Motina. 
 
Marija: Tai nėra taip paprasta, kaip jūs galvojate. Žmonės netiki, kad mano kūdikis yra 
Dievo sūnus. Mano sužadėtinis Juozapas taip pat galvoja mane palikti.  Pasaulyje ir 
žmonių širdyse, dar tiek daug tamsos ir blogio 
 
3. Žvaigždė: Bet šviesa jau ateina, tikėk tuo. 
 
4. Žvaigždė: Tik tam reikia laiko. 
 
Staiga įbėga Juozapas. Žvaigždės pasitraukia į šviesos pašonę.  
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Juozapas: Marija, Marija, tu, įsivaizduoji: Ką tik man apsireiškė Angelas Gabrielius. Jis 
mano, kad jokiu būdu neturėčiau tavęs palikti, nes tai ką tu man sakei yra visiška tiesa: 
Kūdikis yra Dievo sūnus. (Juozapas nusiramina. Uždeda ranką Marijai ir kurį laiką 
žvelgia vienas į kitą.) Juk tu žinai, mes kartu visa įveiksime. Keliaukime kartu į Betliejų. Ir 
tu galėjai pagalvoti, kad tau vienai leisiu keliauti tokiame stovyje. Tu ką galvoji, aš visai 
pakvaišau? Tikrai ne. Nebijok. Pažvelk į dangų. Toji žvaigždė mums nušvies kelią.  
 
Marija (paslaptingai): Keturios žvaigždės, Juozapai, keturios… 
 
Žvaigždė (kartu pritariančiai linksėdamos galvą): M-hmm. 
 
Juozapas (nustebęs, kraipydamas galvą): 
Na ką gi, tada pirmyn į Betliejų! 
 
Mariją ir Juozapą palydi šviesos spindulys. Dvi žvaigždės veda priekyje, dvi seka iš 
paskos. 
 
 

II dalis 
 
Juozapas (dairydamasis): 
Na štai mes ir Betliejuje. Nors aš čia gimiau, bet tiesa pasakius šių apylinkių aš visiškai 
nepažįstu. Čia viskas taip neatpažįstamai pasikeitę. 
 
Marija: Juozapai, ar negalėtume mes čia kur nors apsistoti, aš nelabai gerai jaučiuosi. 
 
Juozapas: Na taip žinoma. (dairydamasis ir kasydamas galvą ieško nakvynės): 
 
 
Paėjėjęs keletą žingsnių beldžiasi į duris. Galima belsti ir Juozapo lazda į grindis. 
Žvaigždės lieka antrame plane  
 
Juozapas: Šeimininke! Mums tavęs reikia! 
 
Šeimininkas: Ko Jūs čia norite tokį vėlyvą vakarą? 
 
Juozapas: Kodėl languose taip tamsu? Ar Jūs šiandiena nedirbate? 
 
Šeimininkas :(atsainiai): Ne. 
 
Juozapas (po ilgos pauzės, pasimetęs): 
ahaaa…Mes norėjome paklausti, ar kartais nebūtų galimybės mums čia pas Jus 
apsistoti? 
 
Šeimininkas: Ne. 
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Juozapas (po trumpos pauzės): 
Na tiesa pasakius…Mano sužadėtinė nelabai gerai jaučiasi… 
 
Šeimininkas:  Aš Jums dar kartą sakau – NE. Aš neturiu laisvų kambarių. Viskas 
uždaryta. Čia buvo vakar tamsu ir šiandien tamsu ir bus rytoj ir apskritai. Aš pavargau 
nuo visko. Viso gero 
 
Šeimininkas Išeina. Marija ir Juozapas pavargę ir nusivylę atsisėda netoliese.  
 
1. Žvaigždė: Taip neturi būti. Aš privalau kažką daryti. 
 
Ji eina prie šeimininko. Prieš pradėdami kalbėti abudu stovi šviesos spindulyje. 
 
Šeimininkas: Krintanti žvaigždė … Aš privalau sugalvoti norą! Noriu, kad mano 
gyvenime ir darbe  atsirastų daugiau gerų žmonių. Turiu tokią nuostabią užeigą. Kodėl 
aš visada esu paniuręs ir blogai nusiteikęs. Ir su šeima nebesutariu. Šiek tiek daugiau 
džiaugsmo – to vieno trokštu. 
 
1. Žvaigždė (nustebusi ir besidžiaugdama): 
Jei tik tiek, tai prašom. Džiaugtis darbu galėsi tik tada, kai mažiau galvosi apie atlygį ir 
kaip kuo daugiau uždirbti. Paprasčiausia stenkis būti dovana ir atlygiu kitiems. Tau 
nereikia daryti nieko ypatinga. Padėk paprastiems žmonėms. Pažvelk už lango sėdi 
Juozapas ir Marija. Padėk jiems ir pamatysi, kiek visa tai tau suteiks džiaugsmo. 
  
Šeimininkas:  Pagalba kitiems, tikrai teikia džiaugsmo. Tu tikrą tiesą sakei. 
 
Šeimininkas prisiartina prie Juozapo ir Marijos. Jie nustebę atsistoja. Pirmoji žvaigždė 
prieina prie jų nešina degančia šviesa.  
 
Šeimininkas: Jūs abudu! Aš čia sau sėdėdamas pagalvojau... Namuose kaip ir nėra nė 
vienos laisvos vietos, bet iš kart už miesto turiu nedidelį tvartelį. Ten Jūs galite apsistoti. 
Likite tiek, kiek panorėsite.  
 
1. Žvaigždė:  Šeimininke,  tu labai kilnus žmogus ir drąsus. Tu išdrįsai pakeisti savo 
nuomonę. Dovanoju tau DŽIAUGSMO šviesą, kurios ir prašei. 
 
Šeimininkas: Pagalba kitiems – teikia džiaugsmą – tai visiška tiesa. Ačiū tau miela 
žvaigžde. Džiaugiuosi ir besidžiaugdamas dėkoju! 
 
Palydėjęs Juozapą ir Mariją iki tvarto atsisveikina.  
Jėzus paguldomas į ėdžias. 
Marija ir Juozapas sėdi prie prakartėlės už jų nugaros puslankiu išsirikiavę stovi 
žvaigždės.  
 
2. Žvaigždė (Pirmajai): 
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Žmonėms į žemę tu atnešei šviesą. Pažvelk į užeigos šeimininką. Jį gali matyti net ir 
visiškoje tamsoje. Jis spindėte spindi. 
 
3. Žvaigždė:  Ir kokia laiminga jo šeima. O juk buvo visi susipykę, net žiūrėti vienas į kitą 
negalėjo. 
 
4. Žvaigždė: Visas pasaulis pamažu nušvis. Jėzus, jis tikroji pasaulio šviesa, šviesa 
pasaulio tamsoje. Pažvelk pas ji ateina visi, visi kurie buvo paskendę tamsoje. Pilki 
žmonės pasaulio tamsioje, žmonės, kurių nebuvo galima matyti. Kiekvienam iš jų reikia 
bent mažos liepsnelės. Nedidelio žiburio, kad spindėtų kitiems ir neštų pasauliui šviesą. 
 
Piemenys nedrąsiai prisiartina prie prakartėlės. 
 
1. Piemuo:  Mums pievoje beganantiems avis pasirodė spindintis Angelas ir liepė 
skubiai bėgti čia. Šis vaikelis labai ypatingas. Ir kokie mieli jo tėvai.  
 
2. Piemuo:  Girdėjau, kad „Dievas myli visus“, nors manęs nemylėjo niekas. Ir jei tai 
tiesa, tai aš labai noriu tai patirti. (mąsliai žvelgia į Jėzų) 
 
2. Žvaigždė (prisiartina artyn prie piemens laikydama degančią šviesą): 
Pažvelk jam į akis. Ir pajusi tai. Kiek šilumos sklinda iš pačios širdies. Tenušvinta ir Jums 
Betliejaus žvaigždė – Meilės žvaigždė.  
 
Galima ir tik po žodžių uždegti žvakę. Įteikia piemeniui. 
 
1. Piemuo: Dieve, tu myli mane. Dabar aš tai žinau. 
 
2. Piemuo:  Nesvarbu ką žmonės bedarytų. Kai tu mano širdyje aš esu saugus. Tu 
savąja meile nušvieti mano gyvenimo tamsumas. Ačiū Tau Jėzau. 
(piemenys pasitraukia. Prisiartina elgetos) 
 
1. Elgeta (nedrąsiai): 
Ar galėčiau čia šiek tiek pasišildyti. Norėčiau surasti stogą virš galvos ir pasislėpti nuo 
šalčio. 
 
Juozapas: Eikš vidun. Sėskis šalia. Čia kiekvienas laukiamas. 
 
2. Elgeta: Šito mes jau seniai negirdėjome. Mes kitiems niekada nebuvome reikalingi.  
Juk mes patys nieko neturime.  
 
Juozapas: Nieko tokio. Jūs tikriausiai iš toli atkeliavote. Papasakokite apie Betliejų. Kaip 
čia viskas pasikeitę. Man taip įdomu, juk aš čia gimiau. 
 
1. Elgeta (besistebėdamas): 
Tu nori išgirsti mūsų pasakojimus? 
 
Juozapas: Taip papasakokite! 
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2. Elgeta: Tai mane džiugina: Kažkas mūsų klausosi! Pagaliau mes kažkam esame 
reikalingi, pagaliau kažkam mes esame svarbūs. – Taigi, klausykis, aš tikrai nesu 
neblogas pasakotojas! 
 
Pasilenkia vienas prie kito ir tyliai tarsi vienas kitam pasakotų šnabždasi.: Juozapas, 
Marija ir Elgetos. Palengva vienas po kito prisijungia visi ir tarsi klausytųsi ir juoktųsi 
pasakodami. 
 
4. Žvaigždė: Vienas mažas kūdikis. Kaip jis viską staiga keičia. Ir ant šių žmonių 
nusileido šviesa. Pilnavertiškumo, reikalingumo šviesa. Aš norių ją dovanoti. (duoda 
degančią šviesą elgetai) 
 
1. Elgeta (pertraukia visus): 
Šiandien mums visiems šviesa nušvito. Mums visiems, kurie gyvenome tamsoje.  
 
Šioje vietoje galima visiems žiūrovams ar pamaldų dalyviams dalinti degančią šviesą.  
 
1. Vaikas: Šiandiena visiems žmonėms nušvito šviesa iš tamsybių. 
 
2. Vaikas: Dievo Šviesa. 
 
3. Vaikas: Kokią šviesą dalinsi tu? Šviesą Meilės, Šviesą Tiesos? Šviesą pasitikėjimo Ar 
pagarbos? Šviesą draugystės o gal užuojautos. (Šioje vietoja galima pridėti teksto ir jį 
išskirstyti keliems) 
 
4. Vaikas: Imk iš Jėzaus ir dalinkis. Dalindamas Džiūgauk, juk šiandien Dovydo mieste 
nušvito šviesa, mums gimė Išganytojas. 
 
VISI: Jis yra Viešpats Mesijas  
 
 


