DAR
Podľa príbehu Bruna Ferrera
Postavy: Rozprávač, anjel, traja pastieri, pastierik Filip
Rekvizity: nádoba, hrniec, batoh, lampáš, kartónová škatuľa ako váha
(Na scéne sedia v kruhu štyria pastieri. Filip má pri sebe lampáš.)
Rozprávač: V betlehemskom kraji je mnoho polí. Pastieri tam strážia svoje stáda a bdejú pri
nich, či je teplo a či zima. Tak aj v onú noc. Bolo chladno, ale spať sa nedalo. Nuž sa aspoň
zhovárali, aby im noc rýchlejšie prešla. To ešte netušili, že sa stane niečo nezvyčajné.
1. pastier: Oh, bratia, to je dnes ale studená noc. Čo som už pastierom, dávno som takú
studenú noc nezažil.
2. pastier: Veru nie. Tiež už mnoho pamätám, ale takáto zima dávno nebola.
3. pastier: Bratia, tak založme aspoň oheň. Zohrejeme sa, i divú zver odstrašíme.
1. pastier: Radšej nie. Nebolo by dobre, keby sme prilákali nejakých zbojníkov. Ešte by sme
zle obišli. Vydržíme kým sa bude dať.
Filip: Ale mne je zima.
2. pastier: Neboj sa chlapče, keď prejde polnoc, založíme oheň a zohrejeme sa. Vtedy to už
bude bezpečnejšie.
(K pastierom príde anjel).
Anjel: Buďte pozdravení, pastieri!
Všetci pastieri: (Jeden cez druhého preľakane volajú) Čo je to? Kto je to? Kde sa tu vzal ten
človek?. Vravel som, sú tu zbojníci! Ale čo tá žiara na nebi?! (všetci hľadia hore)
Anjel: Nebojte sa, lebo zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkým ľuďom. Veď
narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.
Všetci pastieri: (Jeden cez druhého udivene) Čože? Čo?
Anjel: A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko obvinuté plienkami uložené v jasliach.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
(Anjel odíde).
1. pastier: Bratia, čo to bolo? Čo som už pastierom, veru som nikdy nič také nevidel, ani
nezažil.
Ostatní pastieri: (Jeden cez druhého) Ani ja, ani ja.
3. pastier: Zaiste to bol posol z neba. Veď videli ste tú žiaru na nebi.
Filip: A to nebeské vojsko a ten nebeský spev.
2. pastier: Veru, veru, bol to posol z neba. A počuli ste čo vravel?
3. pastier: Nuž, vravel, že sa narodil Spasiteľ. A to tu, v Betleheme.
Filip: (Zvolá nadšene) Mesiáš, narodil sa Mesiáš. Huráá!
1. pastier: Už to tak bude. Bratia, nevídaná vec sa stala. Narodil sa ten dlho očakávaný
Mesiáš a to tu, v Betleheme. Sám Pán nám to oznámil.

2. pastier: Mali by sme zájsť do Betlehema a presvedčiť sa, i navštíviť Mesiáša a ukloniť sa
Mu.
Všetci pastieri: (Spoločne) Poďme, veru poďme.
(Začnú vstávať zo zeme).
1. pastier: Ale všetci nemôžeme odísť. Niekto musí ostať pri stádach.
Ostatní pastieri: (Jeden cez druhého) Ale kto? Kto tu ostane?
2. pastier: Ja mám nápad. Každý z nás nech vezme Mesiášovi nejaký dar. A ten, kto bude
mať najmenší dar, nech ostane tu.
3. pastier: To je výborné! Prinesiem váhu. (Odíde a vráti sa so škatuľou, ktorú položí na
zem.) Tak kto ide prvý?
1. pastier: (Odíde a vráti sa s nádobou) Ja mám pre Mesiáša nádobu mlieka. Mlieko je
zdravé, bude ho potrebovať. (Položí ju na škatuľu)
3. pastier: (Skúmavo hľadí na škatuľu) Niečo vyše 2 kilá. Kto je ďalší?
2. pastier: (Odíde a vráti sa s hrncom, ktorý položí na škatuľu) Ja mám pre Mesiáša tento
hrniec medu. Iste Mesiášovi bude chutiť.
3. pastier: (Opäť hľadí na škatuľu) Takmer 3 kilá. Teraz ja.! (Tiež odíde a vráti sa s batohom)
Ja tu mám nazbierané raždie. Mesiášovi ním môžu založiť ohník, aby sa zahrial. (Položí ho na
váhu a teraz ostatní pastieri hľadia na škatuľu)
1. pastier: Noo, kúsok pod 2 kilá. (Otočí sa na Filipa) A čo máš ty, Filip?
Filip: (Hovorí smutne) Ja mám iba tento lampáš, ale ten veľa vážiť nebude.
2. pastier: Veď ho polož na váhu. Uvidíme, koľko váži a ak bude najľahší zo všetkých darov,
ostaneš strážiť stáda.
Filip: (Chvíľu váha, nakoniec si sám sadne na škatuľu) Ja som dar pre kráľa! Dieťatko predsa
určite potrebuje niekoho, kto podrží lampáš namiesto neho.
Ostatní pastieri: (Najprv mlčky hľadia na Filipa, napokon všetci jeden cez druhého vravia)
Ideš s nami! Samozrejme pôjdeš aj ty! (Všetci spoločne odchádzajú)
Rozprávač: Dar si ty, nie veci, ktoré prinášaš. Filip daroval Mesiášovi seba, preto neostal
strážiť stáda. Daruj aj ty Mesiášovi seba.
Štefan Kiss

