BOŽIČNA ZGODBA
Pripravila: Milena Štefe Svetlin

Prizor I
Napovedovalec (poleg je skupina otrok): Pred mnogimi leti so v Izraelu, daleč od naših
krajev, pričakovali poseben dogodek. Od svojih prednikov je izraelsko ljudstvo slišalo,
da bo nekega dne Bog poslal kralja. Ta kralj naj bi na zemljo prinesel mir in svobodo.
Nestrpno so čakali in se spraševali, le kdaj bo prišel na svet in jih odrešil suženjstva.
Služabnik 1 (služabnika se pogovarjata, zadaj stoji kralj Herod in ju posluša): Kdaj bo
prispel naš kralj?
Služabnik 2: Naši starši in stari starši so govorili ter obljubili, da bo naš kralj prišel in
naš odrešil.
Služabnik 1 (nestrpno): Res so to govorili, da bo prišel … Ampak kdaj?
Napovedovalec: Kralja, ki ga je Bog obljubil, niso pričakovali samo preprosti ljudje,
tudi premožni so slišali o njem. Tudi kralj Herod je poznal to prerokbo in upal je, da se
ne bo zgodila v času njegovega kraljevanja.
Herod (jezno ogovori služabnika): Kaj pa govorita? Jaz sem edini kralj (poudari)! Da
vaju ne slišim več govoriti o novem kralju. Če ne, bom vaju kaznoval, tako da bosta
morala trideset dni (pavza, razmišlja) … ne, ne… petdeset dni bosta jedla samo star
kruh in pila par kapljic vode, (jezno) samo pet kapljic, ne, štiri kapljice na dan! (Pastirja
ga prestrašeno gledata.) Kaj me gledata?! Odidita, takoj! (Vpije.) Jaz sem edini kralj!
(Odide!)

Prizor II
Napovedovalec: Daleč od Herodove palače, v revnem mestu Nazaret, je skromno
mlado dekle po imenu Marija, nekega dne dobila prečudovit obisk. K njej je prišel sam
nadangel Gabrijel.
Marija (dela, ko nenadoma zagleda angela in se prestraši): Kdo si ti?
Angel: Pozdravljena, Marija! Ne boj se. Prihajam iz nebes. Sem nadangel Gabrijel in
prinašam ti veselo novico.
Marija (pogleduje naokrog): Ali to govoriš meni? (Presenečena.) Kakšno novico? Iz
nebes prihajaš, praviš?
Angel: Marija, milosti polna. Bog te je izbral med vsemi ženami na svetu.
Marija (začudeno): Mene? Zakaj je mene Bog izbral med vsem ženami na svetu?
Angel: Izbral te je za mater svojega Sina.
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Marija: Kaj praviš? Bog me je izbral za mater svojega sina? Saj še nisem poročena.
Kako pa je to mogoče?
Angel: Pri Bogu je vse mogoče. Imela boš otroka, Božjega Sina, in imenoval se bo
Jezus. On je tisti, ki ste ga pričakovali že tisočletja. Končno se bo obljuba izpolnila in
med nas bo prišel Odrešenik.
Marija (pavza, poklekne): Naj se zgodi, kakor si Bog zaželi.

Prizor III
Napovedovalec: Bog je poslal angela k Devici Mariji, ker jo je želel vprašati, če bi ona
sprejela poslanstvo postati mati Jezusu. Tako bi Marija Bogu pomagala uresničiti
nalogo naše odrešitve po Jezusu. Ko je angelu odgovorila: »Da,« je prišel nadnjo Sveti
Duh in moč Najvišjega jo je obsenčila. Marija je spočela Božjega Sina. Ni dvomila o
Bogu in odločila se je sprejeti njegovo voljo. Zavedela se je tudi posledic, ki jih bo
prinesla privolitev. V Marijinem življenju je bil Bog na prvem mestu, zato ji ni bilo mar
govoric, ki bi jih širili ljudje o njej. Neki osebi pa je takoj povedala kaj se dogaja (vstopi
Jožef in se pogovarjata), in sicer svojemu zaročencu Jožefu, ki je bil po poklicu tesar.
Jožef je imel Marijo zelo rad in je bil zelo dober človek. Znan je bil po svoji pravičnosti.
Ko mu je Marija povedala, ubogemu Jožefu ni bilo nič jasno. (Jožef ostane v središču
scene. Marija stoji bolj pri strani.) Odšel je domov in v molitvi spraševal Boga, kaj naj
sedaj stori, kaj bi bilo najbolje za Marijo. Odločil se je, da bo zapustil Marijo in odšel iz
Nazareta. (Se uleže.) Tako je razmišljal o Marijinih besedah, da je kmalu zaspal od
utrujenosti in pričel sanjati o tem, kar mu je Marija povedala. Bog je nato poslal angela
in pomagal Jožefu pri pravi odločitvi.
Angel (vstopi, Jožef spi): Jožef, Davidov sin, Bog je zaupal posebno nalogo tebi in
tvoji zaročenki Mariji. Bog želi, da bi skrbel za Božjega otroka. Tvoja zaročenka Marija
je noseča, spočela je od Svetega Duha in rodila bo Božjega Sina. Ta otrok je Božji Sin
ki ga je Bog obljubil in ste ga vsi nestrpno čakali. Bog ti ga je zaupal, da boš na zemlji
pred ljudstvom njegov oče, čeprav je njegov pravi oče nebeški Bog. Ko bo prišel čas
rojstva, mu boš dal ime Jezus. Skupaj z Marijo si bosta stala ob strani in si pomagala
ter premagala vse ovire. Ne pozabi, da bo Bog vedno z vami. (Odide.)
Jožef (vstane s postelje): Sedaj vse razumem! (Veselo pove ljudstvu.) Marija, moja
Marija pričakuje Odrešenika. (Poklekne in pogleda v nebo.) Bog, obljubim Ti, da bom
skrbel za Tvojega Sina in tudi za Marijo. Hvala Bog, da si mi zaupal svojega Sina.
Obljubim, da bom z njim ravnal, kot bi mu bil pravi oče. (Vstane.) Grem k Mariji, da ji
povem vse, kar se mi je prav sedaj zgodilo.
(Jožef gre k Mariji. Marija stopi v središče scene.)
Jožef: Marija, Bog mi je poslal v sanjah angela in mi sporočil, da pričakuješ Božjega
Sina. Bodi blagoslovljena, Marija, med vsem ženami. (Odideta.)
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Prizor IV
Napovedovalec: Kmalu zatem sta se Marija in Jožef poročila. Takrat je cesar Avgust
ukazal, naj preštejejo prebivalce v cesarstvu, saj se mu je dozdevalo, da dobiva
premalo denarja od svojih davkoplačevalcev. Zato je ukazal, da se morajo vsi
prebivalci vpisati v svoj domači kraj. Ker Jožefova družina ni izhajala iz Nazareta, sta
morala Jožef in Marija odpotovati v Betlehem na vpis. Jožefa je zelo skrbelo, saj se je
bližal čas poroda in pot od Nazareta do Betlehema je bila dolga ter zelo zahtevna.
Kljub temu sta odpotovala z osličkom proti Betlehemu.
(Vstopijo na sceno: Jožef, Marija in osliček, srečajo se s pastirjem.)
Jožef (vpraša pastirja): Oprostite, gospod, ali veste, koliko je še do Betlehema?
Pastir 1 (pokaže smer): To je zelo daleč, vsaj kakšnih sto kilometrov.
Jožef: Hvala. Naj te Bog blagoslovi.
Pastir 1: Hvala, enako tudi vama. (Odide.)
Jožef: Ne skrbi, Marija, vse bo v redu.
Marija: Nič me ne skrbi, saj je z nama Bog.

Prizor V
Napovedovalec: Podnevi sta Marija in Jožef prehodila veliko kilometrov. Ponoči sta
spala kar zunaj. Ko sta se bližala Betlehemu, sta zagledala znamenje na nebu, zvezdo.
(Tja, kjer bo hlevček, vstopi zvezda.)
Marija: Skoraj sva že prispela.
Jožef: Ko prideva, bova takoj poiskala sobo, da se boš lahko odpočila.
Napovedovalec: Tisti dan je prispelo veliko tujcev v Betlehem. Jožef in Marija sta
iskala prenočišče, a vsa so bila že oddana. Jožef ni odnehal spraševati in kmalu sta
prišla do zadnjega kraja, kjer je upal, da bosta našla prenočišče.
Jožef (sreča otroka): Dragi otrok, ali veš, kje bi lahko dobil kakšne sobo, kjer bi lahko
prespali to noč?
Otrok (pokaže): Pojdita do konca ulice, tam boste našli prenočišče.
Jožef: Naj te Bog blagoslovi. Marija, malo še manjka in se boš lahko spočila. (Prispeta
do konca ulice.)
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Prizor VI
Jožef: Dober večer, gospa. Iščem prenočišče za svojo ženo in zase.
Gospa (nejevoljna): Niste edini, ki iščete prenočišče, gospod. Vsi želijo prespati na
toplem. Moj mož ne zna uporabiti besede »ne«. Zato bova morala nocoj z možem
prespati v kuhinji.
Jožef: Se opravičujem, gospa, ampak že več dni potujeva in želela bi se odpočiti, ker
je moja žena …
Gospejin mož (vstopi, vljudno vpraša ženo): Kaj se dogaja?
Gospa: Gospod želi sobo, da bi se odpočil, a sem mu povedala, da so vse sobe
zasedene.
Mož (Jožefu): Gospod, res mi je žal, a nimamo nobenega prostora več.
Jožef (zaskrbljen): Moja žena pričakuje otroka.
Mož: Čeprav (ogleduje si zelo nosečo Marijo in premišljuje) … Vem, kako vama lahko
pomagam (pokaže v smeri zvezde repatice). Za hišo imava hlev, kjer imam nekaj živali.
Če vaju to ne moti, lahko prespita tam. Tako bosta lahko prespala pod streho in bosta
vsaj na toplem.
Jožef: Najlepša hvala! Zelo ste prijazni.
Mož: Pridita! Pospremila vaju bova do hlevčka.
Marija: Hvala.
Jožef (pridejo do kraja, kjer se nahaja hlevček): Zelo sva vama hvaležna (gospod in
žena odideta). Marija, sedi, malo se odpočij. Bom jaz vse pripravil (odideta).
(Zvezda repatica stoji za hlevčkom.)

Prizor VII
Napovedovalec: Tako sta Marija in Jožef dobila prenočišče. Kdo bi si lahko
prestavljal, da se bo Božji Sin rodil v takšnem kraju. Tisto blaženo noč se je rodil v
mestu Betlehem Odrešenik (prideta Jožef in Marija z Jezusom v naročju).
Marija: Imenovala ga bova …
Marija in Jožef : Jezus.
Napovedovalec: Jožef in Marija sta častila Jezusa (ga položita v jasli).
Marija: Jezus (pokrije ga z odejo), položen si v jasli, ampak najina ljubezen do tebe te
bo grela in pregnala mraz. Bog nas bo varoval. Midva bova skrbno pazila nate, dokler
ne boš izpolnil svojega poslanstva. Bog te je poslal na zemljo, da boš izpolnil nalogo
odrešenja.
4

Prizor VIII
Napovedovalec: Tisto noč so na obrobju Betlehema pastirji skrbeli za svoje ovce, ki
so bile to noč posebno nemirne (vstopijo ovce in pastirja).
Pastir 2: Poglej, kako so ovce nocoj nemirne! Morale bi že spati (nemirna ovca želi
oditi iz hlevčka). Poglej tisto ovco, pa saj tvoja ovca moti druge. Zaradi nje ostale ovce
ne morajo spati.
Pastir 3: Katera ovca? Tista? Tisto ni moja ovca, tvoja je. Kako, da ne prepoznaš svoje
lastne ovce? Moraš malo bolj skrbeti zanjo.
Pastir 2 (ukaže ovci): Ovca, pojdi spat!
Pastir 3: Ne smeš tako ravnati z ovco. Do nje moraš biti bolj prijazen!
Pastir 2: Pridi, ovčica, pridi sem …
Pastir 3: Pridi sem, ovca, pozno je že. Čas je, da greš spat.
(Nenadoma pride angel in pastirja se prestrašita.)
Angel: Ne bojta se, pastirja, prinašam dobre novice, ki vaju bodo razveselile. To noč
se je zgodilo nekaj čudovitega. Tukaj v Betlehemu se je rodil Odrešenik. Kralj, ki je
poslan od Boga. Našli ga boste v hlevčku, položenega v jasli.
Pastir 2: V hlevčku?
Pastir 3: Položen v jasli?
Angel: Pojdita ga počastit, našega Odrešenika. To je najlepši dan za vse človeštvo
(angel odide).
Petje angelov »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji«.
Pastir 2: Ali sva res videla angela?
Pastir 3: Res je! Kaj ni to neverjetno? Naš kralj se je rodil! In to v Betlehemu!
Pastir 2: Vedno sem si predstavljal, da bo naš kralj živel v neki palači in ne v nekem
hlevu.
Pastir 3: Pojdiva. Mogoče bova na poti še kaj izvedela o tem, kar nama je angel
povedal.
Pastir 2: Pojdiva!
(Pastirja gresta, pridružijo se jima tudi ovce in skupaj gredo do hlevčka.)
Pastir 3: Poglej! Res je, kar nam je povedal angel.
Pastir 2: Odrešenik, položen v jasli.

5

Prizor IX
Jožef: Pozdravljena, pastirja!
Marija: Kaj pa je vaju prineslo?
Pastir 2: Poslal naju je Gospodov angel.
Pastir 3: Povedal nam je o Detetu.
Pastir 2: Videla sva še druge angele in ti so peli. »Slava Bogu na višavah in na zemlji
mir ljudem, ki so mu po volji!«
Pastir 3: Božji Sin, v hlevčku položen v jasli.
Napovedovalec: Marijino srce je bilo polno veselja, ko sta jima pastirja pripovedovala,
kar se jima je zgodilo.

Prizor X
Napovedovalec: Medtem so iz daljnih krajih, z Vzhoda, prispeli trije modri. Radi so
opazovali in študirali zvezde. Videli so, da se je na nebu prikazalo nekaj novega (hodijo
vsak po svoji strani, gledajo v papir/zemljevid, raztreseno, se zaletijo).
Kralj 1: Oprostita.
Kralj 2: Ne skrbite, moja krivda je.
Kralj 3: Ne, ne. V resnici sem jaz kriv. Nisem gledal, kod hodim. Opazoval sem zvedo.
Kralj 1: Jaz tudi.
Kralj 2: Kakšno naključje, jaz tudi.
(Vsi se zasmejejo.)
Kralj 1: Jaz sem z daljnega vzhoda.
Kralj 2: Jaz sem s srednjega vzhoda.
Kralj 3: Jaz pa z bližnjega vzhoda.
Pastir 1 (vstopi 1 pastir): Juhu! (Modri gledajo, kje je tisti, ki jih kliče.) Ali mogoče veste,
kje je tista velika zvezda na nebu?
Kralj 1: Ravnokar se pogovarjamo o njej.
Kralj 2: Nikoli prej nismo videli te zvezde.
Kralj 3 (premišljuje, počasi pove misel): Morda je zvezda neko znamenje od Boga. Da!
To mora biti!
Pastir 1: Jaz tudi tako mislim, da je Božje znamenje, ampak kaj pomeni?
Kralj 1: Bilo je rečeno: »Ko bo na nebu svetla zvezda, bo rojen kralj.«
Kralj 2: Poglejte, tam!
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Kralj 3: Tam je zvezda. Sledimo ji, vodila nas bo do novega kralja.
Pastir 1: Ali boste res sledili zvezdi?
Kralj 1: Očitno.
Kralj 2: Jasno.
Kralj 3: Seveda.
Napovedovalec: Modri, mi jih poznamo kot tri kralje z Vzhoda, so sledili zvezdi, ne da
bi vedeli, kam točno gredo.
Kralj 1: Poglejta! Zvezda je nad Izraelom.
Kralj 2: Morali bomo v palačo.
Kralj 3: Tam se je rodil.

Prizor XI
Palača
Služabnik 1 (vstopi Herod, nato služabnik, ki se prikloni): Veličanstvo! Oprostite mi,
ampak ravnokar so v palačo prispeli modri in pravijo, da prihajajo pozdravit kralja.
Herod: Naj kar vstopijo.
Služabnik 2 (boječe): Pravijo, da prihajajo pozdravit kralja, ki se je … ravnokar rodil.
Herod (poudari): Kaj praviš? Pravkar se je rodil? Nemogoče! Ali sem jaz podoben
kakšnemu dojenčku? Kako mora biti drug kralj, ko sem pa kralj jaz? (Jezno.) Kdo hoče
postati kralj namesto mene? Še žal mu bo.
Služabnik 1: Naši preroki … Govorili so nam, da se bo rodil kralj v Betlehemu. Vendar
nikoli niso omenili, kdaj se bo rodil.
Herod: Drug kralj? Pokliči te modre, naj takoj vstopijo. (Odideta. Vstopijo modri.)

Prizor XII
Kralj 1 (Poklonijo se, vendar ne na takšen način kot služabnik): Pozdravljen, kralj
Herod! Prišli smo pozdravit novega kralja.
Kralj 2: Ravnokar rojenega.
Herod: Kje ste pa slišali, da se je rodil nov kralj?
Kralj 3: Bog je na nebu dal znamenje, prelepo svetlo zvezdo.
Kralj 1: Mislili smo, da nas bo ta zvezda pripeljala do novorojenega kralja.
Kralj 2: Prišli smo ga častit.
Herod: Tukaj ni nobenega novorojenega kralja.
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Kralj 3 (presenečen): Kje pa je potem?
Herod (se trudi prijazno govoriti): Pravijo, da v Betlehemu … Nisem pa prepričan
(premišljuje). Mogoče ga najprej vi poiščete, in če ga boste našli … ( govori zvito).
Sporočite mi, da lahko še jaz pridem častit tega novega kralja. (Modri odidejo.) Ha!
Bodo videli, kako ga bom počastil (jezno). Jaz sem edini kralj! (Odide.)

Prizor XIII
Napovedovalec: Ko so modri zapustili palačo, so pogledali v nebo in zagledali zvezdo.
Sledili so ji in tako prispeli do kraja, nad katerim se je ustavila. Nad skromnim hlevčkom
v Betlehemu (vsi gredo proti hlevčku).
Pastir 1: Tukaj je! Tukaj je naš kralj!
Kralj 1: Prišli smo iz daljnih krajev.
Kralj 2: Prišli smo se mu poklonit!
Kralj 3: Lahko vstopimo?
Marija: Prosim, vstopite!
Kralj 1: Zvedeli smo, da se je rodil kralj.
Kralj 2: Sledili smo zvezdi.
Kralj 3: Prinesli smo mu darove.
Napovedovalec: Trije modri so darovali Jezusu: zlato, kadilo in miro.
Kralj 1: Hvala, Bog, da si nam dovolil spoznati svojega Sina.
Kralj 2: Hvala, da smo lahko prišli častit Božjega Sina. Hvala Bogu, da je poslal
svojega Sina.
Kralj 3: Slavimo Gospoda, našega Odrešenika.
Vsi zapojejo pesem Sveta noč.
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