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Сябры, вы любіце слухаць казкі? 

Але, мы раскажам у гэты час 

Не, не казку, а праўду, што лепей усіх казак, 

Хай слухае ўважліва кожны з вас! 

 

І татам, і маці, і маленькім дзецям 

Раскажам аб тым, як радзіўся Хрыстос –  

Збавіцель і сябар, самы лепшы на свеце, 

Ён шчасце ўсім людзям і радасць прынес… 

 

 

Гучыць музыка. Глобус, накрыты  шэрай тканінай, трымаюць тры 

навучэнцы (рукі ў белых пальчатках). Голас за сцэнай. 

Спачатку стварыў Бог неба і зямлю. Зямля ж была нябачнай і пустой, і 

цьма над безднай. (Белая хустка.) Дух Божы лятаў над вадой. 

І сказаў Бог: «Да будзе святло». І стала святло. (Здымаецца шэрая 

тканіна.) 

І убачыў Бог, што гэта добра… І ўзрасціў Бог на зямлі травы, дрэвы, 

стварыў Бог рыб у вадзе, птушак у небе і жывел у лясах… 

А на шосты дзень стварыў чалавека, па вобразу і падобію Свайму, і пасяліў 

яго пасярод рая. 

Але не змог чалавек быць верным Богу. (Накідваецца чонрая тканіна.) 

Грэх напоўніў зямлю і аддзяліў чалавека ад Бога. (Па адной рукі ў белых 

пальчатках адпускаюць глобус.)  

Але Бог так палюбіў чалавека, што аддаў сына свайго адзінага Іісуса 

Хрыста, каб кожны веруючы не загінуў, але меў жыцце вечнае. (Белымі 

пальчаткамі здымаецца чорная тканіна.) 

Нарадзжэнне Іісуса хрыста было такім. 

За вялікім міжземным морам, у знакамітай палесцінскай зямлі Іудзейскага 

царства, у якім уладарыў жорсткі цар Ірад, непадалёку ад горада Іерусаліма 

жыла Марыя. А побач з ей жыў  Іосіф, якому спадабалася Марыя, і яны былі 

заручаны. 

 Адзін раз Марыя, чытаючы святую кнігу пра тое, што  некалі народзіцца 

ад дзевы Збавіцель усіх людзей, падумала, што яна была б шчаслівая стаць 

нават служанкай у той дзевы.  



Затым да дзяўчынкі з’явіўся пасланец Божы – Анел і прадказаў, што яна 

народзіць сына і назаве яго Ісусам…  

Прайшоў час. Аднойчы Іосіф з Марыяй па справах перапісу насельніцтва 

прыйшлі ў горад Віфліем, у якім некалі жылі іх продкі. Там у Віфліеме і 

нарадзіўся Ісус Хрыстос. Але так як у гасцініцах не хапала месца, то Марыі з 

Іосіфам прышлося спыніцца у пячоры, непадалеку ад якой пастухі пасвілі свой 

статак. 

Сцэна 1. Пастухі. 

Пастух 1. Як ціха сёння ноччу 

Пастух 2. Можна павячэраць і адпачываць. 

Пастух 1. А я хацеў бы пачуць працяг гісторыі  аб нашам народзе  Ізраілі. 

Пастух 2. Добра, вось слухай, мы спыніліся на самым цікавым месцы.  

Пастух 1. Ты  скончыў свой расказ на  тых абяцаннях, якія Гасподзь даваў 

нашаму народу, каб мы не забыліся шукаць дарогу да Госпада Бога нашага і 

заўсёды памяталі Яго любоў да нас. 

Пастух 3. Але людзі  маюць вельмі кароткую памяць і мала жадання даведацца 

тое, што ім неабходна. 

Пастух 2. У свяшчэнным пісанні  гаворыцца, што любоў нашага Тварца такая 

вяліка, што Ён шмат нам прабачае і пакінуў нам вялікую надзею на збаўленне 

ад усіх грахоў. Як жа яно прыйдзе да нас, гэта выратаванне? 

Пастух 1. Гавораць, што да народу прыйдзе Збавіцель – мессія, які прыме ўсе 

грахі на сябе, каб яны мелі магчымасць пачаць новае, чыстае, бязгрэшнае 

жыццё. 

Пастух 2. Калі ж гэта будзе, нам відаць не дажыць да гэтага? 

Пастух 1. Адзін Гасподзь ведае… 

Пастух 2. А чаму мы не ідзем  у нашу пячору?  

Пастух 1. Там спыніліся падарожнікі, якія  прыйшлі  на перапіс у Віфліем, ім 

не хапіла месца ў гасцініцы… 

Пастух 2. Так ім жа будзе там незручна. 

Пастух 3. Здаецца, яны людзі простыя і дзякуюць Богу і за такі прытулак. 

Пастух 2. Значыць нам прыдзецца пад адкрытым небам начаваць (глядзіць на 

неба).  А неба, паглядзі, якое незвычайнае. 

Пастух 3. І зоркі так урачыста ззяюць. 

Пастух 1. Давай адпачываць, пакуль усе ціха. 

З’яўляецца Анёл. 

Анел. Не палохайцеся, я прыйшоў узвясціць вам вялікую радасць. Таму што ў 

горадзе  Давідавым нарадзілася дзіця, якое і ёсць Хрыстос Гасподзь. 

Анёл знікае. Танец анёлаў. 

Пастух 1. Што гэта было, што нам, простым  людзям, пастухам, з’явіўся анёл? 

Пастух 2. Глянь, як ззяе зорка над пячорай, пайшлі хутчэй, паглядзім, што 

здарылася.  

Пастух 3. Пайшлі хутчэй, паглядзім. 

Сцэна 2. Марыя і Іосіф. 

Заходзяць пастухі. 

Пастух. Мір вам, божыя людзі! 



Іосіф. Заходзьце, тут есць яшчэ месца, праходзьце… 

Пастух 1. Дык вось ён, той, якога чакаў увесь свет. 

Іосіф. пачакайце, что здарылася? 

Пастух 2. Мы прыйшлі пакланіцца  навароджанаму Месіі. 

Пастух 3. Толькі што нам з’явіўся анёл, які ўзвясціў нам радасную навіну аб 

нараджэнні збавіцеля свету. 

Марыя. Як гэта было? 

Пастух 2. Мы знаходзіліся ў полі са статкам, як раптам з’явіўся Анел, які 

ўзвясціў нам, што Хрыстос Гасподзь знаходдзіцца ў яслях у Віфліемскай 

пячоры. 

Пастух 3. Да будзе благаславенна гэтае дзіця! 

Аўтар. Валхвы з усходу даведаліся, што у Ізраілі павінен нарадзіцца Цар цароў, 

збавіцель свету, і пайшлі ў Іерусалім, каб пакланіцца навароджанаму Месіі, але 

ж з’явіўшыся ў палац да цара Ірада, яны даведаліся, что Цар цароў нарадзіўся 

не ў царскім палацы, і зорка іх павяла ў вядомае нам з вамі месца, дзе 

нарадзіўся Гасподзь. 

На другім паверсе паклон Ісусу. 

 
 

Аўтар. Тым часам у царскім палацы адбывалася наступнае.  



 

 
 

Ірад. (Уваходзіць). Я цар Ірад, я ў царскім пурпуры, і ніхто не павінен пярэчыць 

маёй царскай натуры (сядае на трон)! Здраду, здраду стала чуваць  у нашай 

дзяржаве (засынае). 

 
Чорт. Магнеўш, Магнеўш!.. Слаўны манарша! Не будзь такі няўважлівы! Кажы 

Воінам ісці да Віфліему і забіць усіх навароджаных, Сына свайго не мінай, усіх 

да аднаго забівай. 

Анёл. Лепш быць выратаваным, чым каранаваным.  

Чорт. А што табе, Цару, да неба, калі шкада кароны. Лепш быць каранаваным, 

чым выратаваным. 

Ірад. (Прачынаецца.) Войны мае вааружоныя! Станьце перад тронам вашага 

цара! 
 



 
Воіны. (Уваходзяць адзін зправа, другі злева.) Ставай! Зважай! Крокам руш! 

Аць-два, аць-два, аць-два... Па што Цар воінаў выклікаеш, ці якія ўказы чыніць 

павелеваеш? 

Ірад. Войны мае вааружоныя! 

Воіны. Што загадаеце? 

Ірад. У Віфліемскія краіны хутчэй ідзіце, гадавалых младзенцаў усіх перабіце! 
 

 
Воіны. Слухаем ваш загад! Кругом марш! Крокам руш! Аць-два, аць-два, аць-

два... (Выходзяць. Цар Ірад замірае.) 

На другім паверсе. 

Анел. Устань, Іосіф,  вазьмі Діця і маці Яго і ідзі ў Егіпет, і будзь там, пакуль не 

скажу табе. Бо Ірад будзе шукаць Дзіця, каб забіць Яго. 

Гучыць кант «Нова радасць стала»: 

 

Нова радасць стала, 

Якой не бывала. 

Над вяртэпам і на небе  

Зорка зісіяла*. 

 

Дзе Хрыстос нарадзіўся,  

З дзевы ваплаціўся, 



Як чалавек пеленамі, 

У Бога павіўся. 

 

Анёлы спяваюць, 

«Слава» ўсклікаюць, 

На небе і на зямлі 

Мір нам абвяшчаюць. 

 
* два апошніх радкі паўтараюцца два разы. 

 

 
 


