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Ï‘ºñà. 
Ð³çäâÿíèé âåðòåï

О. Вербна

Дійові особи: 

Троє янголів — вони одягнені в довгий білий одяг. За спиною в 
них великі білі крила.

Четверо  пастушків — вони одягнені в кожушки, овечі шапки. У 
руках вони тримають  батіжки.

Три царі зі сходу — вони одягнені у дорогий одяг, з коронами на 
головах.

Три царі (говорять разом).

Ми зі Сходу прийшли, Ісусові Христу 
дари принесли.

Перший цар (виступає наперед).

Я миро приніс.

Другий цар (виступає наперед).

А я — ладан.

Третій цар (стає  біля  перших  двох).

А я золото Христові дарую.

Три царі (говорять разом).

Цар Ірод своїх вояків шукати Ісуса 
Христа посилав. І нас, Трьох  Царів, 
йому цареві Іродові, помагати прохав. 
А ми цареві Іродові, де шукати Христа, 
не сказали. Цареві Іродові не помагали.

Перший янгол (виходить наперед).

Цілий світ Хрещений звеселився. У 
Віфлеємі, в яслах Христос Божий Син 
народився!

Другий янгол (стає біля першого).

— Ми на Землю із неба прийшли і 
радісну новину принесли!

Третій янгол (стає біля двох інших янголів).

Ми прийшли захистити Христа і спасти 
від усякого зла! Врятувати від Ірода 
Царя!

Четверо пастушків (всі разом виступають 
наперед і разом промовляють).

Ми маленькі пастушки. У нас теплі 
кожушки. Ми Ісуса зігрівали — 
кожушками укривали.
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Янголи, пастшки, царі
(разом промовляють).

Отак ми Христу помагали. Його від 
смерти врятували.

Янголи, пастушки, царі 
 (стають поруч і співають).

Нова радість стала,
Яка не бувала — 
Над Вертепом Звізда ясна
На весь світ засіяла.

Ангели співають,
Христа прославляють,
На небесах і на землі
Мир проповідають.

Пастушки з ягнятком 
Перед тим дитятком
На колінця припадають
Христа Бога прославляють.


