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Pagrindiniai veik÷jai:  
1-10 Angelai, I-II autoriai, Abraomas, I-II Angelai pasiuntiniai, Jokūbas, Viešpaties balsas, 

Dovydas, Šauklys, Danielis, karalius Darijus, Izaijas, Juozapas 
 

Kiti veik÷jai: 
žaidžiantys piemenys, šokantys angelai, Dovydo muzikuojanti svita, karaliaus Darijaus 
dvariškiai, pl÷šrieji liūtai „akrobatai“ ir juos sutramdantis angelas, šokantys serafinai ir 

žarijos, giedantis angelų choras.
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PrologasPrologasPrologasPrologas 
 

I AUTORIUS. Giedra naktis. Danguje spindi žvaigžd÷s, apšviesdamos Betliejų ir jo prieigas, 
laukus ir juose sumigusius piemenis. Tylu. Ar girdite tylą? Taip, aš nesuklydau, tylą galima gird÷ti. 
Ypač tada, kai Kūčių vakaro tyloje prabyla angelai. 
 
1 ANGELAS. Kaip manote, broliai, ar dar ilgai mums reiks laukti giesm÷s pradžios? 
2 ANGELAS. Nuo pirmojo žmogaus nuopolio iki šio vakaro pra÷jo amžių amžiai. Mums ir tiems 
kas lauk÷ tai buvo ištisa amžinyb÷... 
3 ANGELAS. (Kreipiasi į 1 Angelą) Tad, mielas broli, nespurd÷k, gausim ženklą ir visi chorai 
užtrauks šlovingą Viešpaties garbinimo giesmę. 
1 ANGELAS. O dabar?... Broliai, prašau, jūs taip gražiai pasakojate, paporinkite dar apie savo 
susitikimus su žmon÷mis. 
4 ANGELAS. Smalsumas, broleli, kartais baigiasi liūdnai. Juk tu žinai Adomo ir Ievos istoriją.  
1 ANGELAS. Aišku, kad šią istoriją žinau. Juos suklaidino išpuikęs angelas, žmonių vadinamas 
piktąja dvasia arba velniu.   
5 ANGELAS. Taip, kažkada jis buvo vienas iš mūsų. Tačiau d÷l savo didžios puikyb÷s panoro 
pasistatyti sau sostą virš dangaus žvaigždžių ir tapti lygus Aukščiausiajam. 
6 ANGELAS. Kokie paistalai. Ar gali būti kūrinys lygus Kūr÷jui? Ar gi gali angelas prilygti 
Viešpačiui Dievui? 
2 ANGELAS. Žinoma, kad ne. Tod÷l ir buvo jis bei jam pavaldūs angelai ištremti iš mūsų 
garbingosios buvein÷s ir nublokšti į žemę. Ten, matydami žmones besidžiaugiančius ir laimingus, 
niršo ir rezg÷ klastą...  
7 ANGELAS. ... ir piktajam pavyko. Žmon÷s nepakluso Viešpačiui ir tur÷jo palikti rojų... Tačiau 
šiandien viskas pasikeis, juk į žemę ateina tas, kuris atmes visas piktojo klastas ir atvers rojaus 
vartus žmogui... 
1 ANGELAS. Dar vis tylu. Dar ženklas angelų chorams giedot neduotas... Yra dar laiko... Prašau, 
papasakokite man apie teisųjį vyrą Abraomą ir brolius angelus, aplankiusius jį. 
8 ANGELAS. Gerai, klausykis atidžiai... 
 

1 veiksmas1 veiksmas1 veiksmas1 veiksmas. Abraomas.. Abraomas.. Abraomas.. Abraomas.    
 

II AUTORIUS. Kartą Abraomas per pačią vidurdienio kaitrą snūduriuodamas s÷d÷jo prie savo 
palapin÷s. Jis prisimin÷ tą metą, kai, Viešpačiui paliepus, paliko savo šalį, gimines, t÷vų namus ir 
÷jo į kraštą, kurį Dievas nurod÷. Į Kanaaną.  
ABRAOMAS. Viešpatie Dieve, Tu man davei žemę ir pažad÷jai, kad ji atiteks mano palikuonims. 
Nors esu senas, sakei, kad jų bus tiek, kiek nesuskaičiuojamų žvaigždžių danguje. Tačiau mano 
ausis pasiekia ne mano vaikų, bet laukuose klegančių piemenų šurmulys. Įdomu, ko jie ten taip 
šurmuliuoja? 
 

Piemenų daina, žaidimas, skaičiuot÷ 
 

I AUTORIUS. Kai Abraomas, nor÷damas dirstelti į piemenis, atsimerk÷, išvydo priešais save 
stovinčius tris vyrus. Jis tyliai murm÷damas puol÷ stotis. 
ABRAOMAS. O kokie skaisčiai balti drabužiai... Tai tikriausia Viešpaties pasiuntiniai. Prašom, 
prašom. Palaiminti tie, kuriuos aplankote. Suteikite man džiaugsmo, s÷skite po medžiu, 
nusiprauskite ir pavalgykite. 
II AUTORIUS. Svečiam pails÷jus ir pavalgius, vienas iš jų prabilo: 
I ANGELAS PASIUNTINYS. Gera čia man. Aš tikrai sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais, kai 
tavo žmona Sara tur÷s sūnų. 
I AUTORIUS. Nors Sara ir juok÷si tai išgirdusi, tačiau, at÷jus žad÷tam laikui, Dievo pažadas įvyko.  
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8 ANGELAS. Viešpats visada laikosi duoto žodžio, ir nieko Jam neįmanomo n÷ra. 
1 ANGELAS. Kod÷l Abraomas pavadino angelus Viešpaties pasiuntiniais? 
2 ANGELAS. Mat žmonių kalboje, šnekančių hebrajiškai, angelas ir reiškia Dievo pasiuntinys ar 
įgaliotinis... 
1 ANGELAS. Ar angelai dar buvo įgalioti susitikti su žmon÷mis? 
9 ANGELAS. O taip... 
 

2 veiksmas2 veiksmas2 veiksmas2 veiksmas. Jokū. Jokū. Jokū. Jokūbas.bas.bas.bas. 
 

II AUTORIUS. Vienas iš tų žmonių, kurie buvo sutikę angelus, yra Jokūbas. Jis Abraomo anūkas, 
Izaoko ir Rebekos sūnus, jaunesnysis Ezavo brolis dvynys. Ne jam tur÷jo atitekti t÷vo palaiminimas 
ir visas palikimas. 
I AUTORIUS. Tačiau motinos ir jo paties apgaul÷s d÷ka, Jokūbas gavo pirmgimio palaiminimą. 
D÷l to užsitrauk÷ savo brolio pyktį ir tur÷jo b÷gti iš t÷vų namų...  
II AUTORIUS. ... ir štai kelion÷je į Mesopotamijos kraštą jį užklupo naktis... 
JOKŪBAS. Kaip greitai saul÷ nusileido. Teks po atviru dangumi nakvoti.  Dar gerai, kad vieta 
žinoma. Čia pilna akmenų. Pasiimsiu vieną ir pasid÷siu po galva. Saldesnis miegas bus. 
I AUTORIUS. Ir prisisapnavo tą naktį Jokūbui Dievo siųstas sapnas: laiptai, remiantys dangų, ir 
tais laiptais bekopin÷ją Dievo angelai. 

 

Angelų šokis 
 

II AUTORIUS. O dar sapne Jokūbas gird÷jo Viešpaties balsą, kuris sak÷: 
VIEŠPATIES BALSAS. Aš esu Viešpats, tavo t÷vo Abraomo ir Izaoko Dievas. Tą žemę, ant kurios 
guli, duosiu tau ir tavo palikuonims. Aš būsiu su tavimi, tave saugosiu, visur lyd÷siu ir nepaliksiu. 
I AUTORIUS. Prabudo Jokūbas ir tar÷: 
JOKŪBAS. Tikrai Viešpats yra šioje vietoje. Aš to nežinojau... Tad, jei sveikas po kelionių grįšiu 
namo, tai vietoje šio akmens, kurį buvau pasid÷jęs po galva, Dievo namus pastatysiu. 
 
1 ANGELAS. Ar Jokūbas ištes÷jo savo pažadą? 
2 ANGELAS. Deja... Tačiau karaliaus Dovydo sūnus – išmintingasis Saliamonas, tikrai pastatydino 
Viešpačiui namus. Jie buvo vadinami šventykla, kurioje gyveno Dievo šlov÷ ir dvasia.  
9 ANGELAS. Tačiau kitas pasakojimas ne apie angelus ir Saliamoną, bet apie jo t÷vą Dovydą. 
  

3 veiksmas. Dovydas.3 veiksmas. Dovydas.3 veiksmas. Dovydas.3 veiksmas. Dovydas.    
 

I AUTORIUS. Dovydas buvo jauniausias iš aštuonių brolių. Jis pasirod÷ esąs ne tik gražus, stiprus, 
iškalbingas, bet ir patikimas bei drąsus.  
II AUTORIUS. Tod÷l Viešpaties liepimu Dovydas buvo pateptas karaliumi. 
I AUTORIUS. Nepaprastas jis buvo karalius, o mokantis ir kariauti ir arfa groti, įsakin÷ti ir giesmes 
Viešpačiui kurti bei giedoti.  
II AUTORIUS. Giedojo ne vienas. Angelus kviet÷si į pagalbą. 
 
DOVYDAS. 

 Šlovinkit Viešpatį jūs, angelai, 
galingosios dvasios, kur vykdot jo žodį, 

vos tik jo balsą išgirdę. 
Šlovinkit Viešpatį angelų minių minios, 

jūs, jo tarnai, kur vykdot jo valią. 
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Dovydas su savo svita pasiima muzikinius instrumentus, groja (jei n÷ra grojančių, tai 
imituoja grojimą ir gieda) giesmę Viešpačiui. Šiame šlovinime gali dalyvauti ir angelai. 

 
1 ANGELAS. Broliai, tai Dovydas mūsų – angelų, nemat÷? 
3 ANGELAS. Ne, bet jaut÷ mūsų buvimą ir globą, nes mes lydime teisiuosius ir saugome juos 
visuose keliuose, nes su mumis žmon÷s mokosi garbinti ir šlovinti Sutv÷r÷ją. 
1 ANGELAS. O dar... Kokie dar žmon÷s mat÷ mus ir su mumis kalb÷jo? 
4 ANGELAS. Ne tik mat÷ mus, bet ir sulauk÷ mūsų pagalbos. Tai pranašas Danielis. 
 

4444 veiksmas.  veiksmas.  veiksmas.  veiksmas. DanielisDanielisDanielisDanielis....    
    

I AUTORIUS. Danielis tarnavo Babilono karaliui. Šis jį myl÷jo ir gerb÷ už gilų protą. Net galvojo 
Danielį paskirti visos karalyst÷s žemių valdytoju. 
II AUTORIUS. Žinoma buvo nemažai karaliaus tarnų, kurie pavyd÷jo šiam jaunam vyrui. 
I AUTORIUS. Tad jie sugalvojo klastingą planą.  Tarnai žinojo, kad Danielis dažnai meldžiasi. 
Tod÷l įkalb÷jo karalių išleisti įstatymą. 
 
ŠAUKLYS. Klausykite ir įsiminkite! Tai karaliaus Darijaus įsakymas! Nuo dabar 30 dienų 
draudžiama su bet kokiu prašymu kreiptis į kokį nors dievą ar žmogų. Prašyti galima tik paties 
karaliaus Darijaus. Pažeidęs šį įsakymą bus įmestas į liūtų duobę. Klausykite ir įsiminkite! Tai 
karaliaus Darijaus įsakymas! 
 
II AUTORIUS. Malda Danieliui suteikdavo dvasinių j÷gų. Tad jis, sužinojęs apie šį naują įsakymą, 
nenustojo melstis Viešpačiui. 
I AUTORIUS. Danielio priešai sek÷ jį ir surado besimeldžiantį. Su dideliu kaltinimu jie nuskub÷jo 
pas karalių. 
 
KARALIUS DARIJUS (apsuptas dvariškių). Liūdi mano širdis, tačiau pagal persų įstatymą joks 
karaliaus įsakymas negali būti atšauktas... Ei, sargyba! Įmeskite Danielį į liūtų duobę. Galbūt tavo 
Dievas, kuriam nuolat tarnauji, išgelb÷s tave... 
 

Pantomima. Skamba muzika. Danielis įmetamas į duobę. Prie jo iš visų pusių pradeda 
artintis liūtai. Staiga prie Danielio prieina angelas. Jis paliečia liūtus ir šie nurimsta. Tada 
Danielis ima juos dresiruoti. Šie atlieka kelis cirko numerius. 
 
DANIELIS. Mano Dievas atsiunt÷ savo angelą, sučiaup÷ liūtų nasrus, kad jie man nepakenktų, nes 
buvau Jo akivaizdoje rastas nekaltas. Šlov÷ Viešpačiui! 
 

1 ANGELAS. Čia, tikriausiai, buvo ne paskutinis kartas, kai Danielis susitiko su vienu iš mūsų.  
4 ANGELAS. Taip. Prieš Danieliui pradedant pranašauti, jam pasirod÷ angelas. Panašiai kaip ir 
kitam pranašui... 
5 ANGELAS. Pranašui Izaijui – vienam iš keturių didžiųjų Dievo tautos pranašų. 
6 ANGELAS. Izaijas dar prieš septynis šimtus metų numat÷ tą įvykį, kurio mes visi šį vakarą 
laukiame. 
7 ANGELAS. Taigi, prieš prad÷damas pranašauti, jis reg÷jo mus. 
8 ANGELAS. Šis reg÷jimas buvo vizija, kuri pad÷jo Izaijui atpažinti savo pašaukimą. 
 

5555 veiksmas. Izaijas. veiksmas. Izaijas. veiksmas. Izaijas. veiksmas. Izaijas.    
 

I AUTORIUS. Izaijas, 25-rių metų vyras, kilęs iš garsios Jeruzal÷s šeimos, stov÷jo šventykloje ir 
žvelg÷ į altorių,skendintį smilkaluose. 
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II AUTORIUS. Staiga jį ap÷m÷ didžiul÷ baim÷. Mat jis išvydo Dievo – Karaliaus didybę, kuriam 
patarnavo mūsų broliai serafinai.  
 
IZAIJAS. O serafinai, liepsnojantys angelai, turintys 6 sparnus: du veidui pridengti, du kojom 
uždengti, du ore plasnoti, pasl÷pkite mane. Juk aš – žmogus, kurio lūpos suteptos. Esu nevertas 
reg÷ti Karalių, galybių Viešpatį. 
 

Šokis serafinų, bandančių pasl÷pti Izaiją. Pamažu į šokį įsipina ž÷ruojančios žarijos. Šokio 
pabaigoje vienas iš serafinų paima iš žarijos kostiumo dalelę ir ją priglaudžia prie Izaijo lūpų. 
 

IZAIJAS. Mano lūpas paliet÷ žarija. Visą mane nuval÷ deginanti ugnis. Mano kalt÷ panaikinta ir 
mano nuod÷m÷s atleistos. O Viešpatie, štai aš stoviu prieš tave. Siųsk mane. Būsiu Tavo 
pasiuntinys. 
 

1 ANGELAS. Ar Izaijas atliko savo misiją? 
9 ANGELAS. Taip. Jis kalb÷jo tai, ką jam sak÷ Viešpats. Tik gaila, kad ne visi žmon÷s jį suprato ir 
juo patik÷jo... 
1 ANGELAS. ...ypač apie tuojau gimsiantį Dievo Sūnų. 
 

6666 veiksmas.  veiksmas.  veiksmas.  veiksmas. JuozapasJuozapasJuozapasJuozapas ir  ir  ir  ir J÷zaus J÷zaus J÷zaus J÷zaus gimimasgimimasgimimasgimimas....    
    

I AUTORIUS. Pranašystes apie pirmąjį Mesijo at÷jimą buvo gird÷jęs ir Juozapas. 
II AUTORIUS. Jis buvo teisus vyras iš karališkos Dovydo gimin÷s, kuklus amatininkas, sąžiningas 
ir klusnus Dievo valios vykdytojas. 
I AUTORIUS. Tačiau, kai jo sužad÷tin÷ Marija ÷m÷ lauktis vaikelio, jis suabejojo, kad Viešpats 
jam paskyr÷ Dievo Sūnaus glob÷jo dalią. 
II AUTORIUS. Tuomet ir aplank÷ jį angelas. 
 
II ANGELAS PASIUNTINYS. Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos 
Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.  Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi J÷zaus vardą, 
nes jis išgelb÷s savo tautą iš nuod÷mių. 
JUOZAPAS. Teišsipildo Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą: „ Štai mergel÷ nešios įsčiose ir 
pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“.  

 
Juozapas, sakydamas šiuos žodžius, ateina prie prakart÷l÷s, atsistoja prie Marijos ir 

pasilenkia prie lopšio. Jam baigus, į žiūrovus prabyla švytintis angelas. 
 

10 ANGELAS. Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien 
Dovydo mieste jums gim÷ Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, 
suvystytą vystyklais ir paguldytą ÷džiose“. 
 

Angelų choras užtraukia garbinimo giesmes. Prie jų prisijungia visi veik÷jai, susibūrę 
aplink prakartę.  
 

EpiEpiEpiEpilogaslogaslogaslogas    
    

1 ANGELAS. Mielieji žmon÷s, nes÷d÷kite tokie rimti ir rūstūs... Šypsokit÷s... Juk gim÷ Išganytojas, 
nes Dievas myli jus kiekvieną...O angelai globos jus kasdieną. Tod÷l šį vakarą, prieš miegą, d÷kokit 
savo angelui, kad sergsti jus ir rodo kelią į Dievo Karalystę tiesų... 


