Boże Narodzenie - SCENKA „WIGILIJNY WIECZÓR"
SCENA (KŁÓTNIA)
1. ROMEK - Ale ty jesteś głupi! Dlaczego wygadałeś rodzicom, gdzie byliśmy.
2. JUREK - Co, uważasz że źle zrobiłem? Sam chciałeś, byśmy poszli zjeżdżać
z górki nad stawem. Sam mnie do tego namówiłeś. Ja złamałem nogę, a mogło
się jeszcze gorzej skończyć ...
1. To nie powód, by rodzice wiedzieli, gdzie byliśmy. Przecież tyle razy nam mówili, byśmy
tam nie chodzili.
II SCENA (WYJAZD RODZICÓW DO MIASTA) (zegar godz. 10:00)
TATO - No cóż, planowaliśmy w tym roku kupować świąteczne prezenty razem z wami.
Niestety, Jurek złamał nogę, więc pozostanie w domu, a ty -Romek też pozostaniesz, by
troszczyć się o brata. To jest kara za nieposłuszeństwo!
MAMA - Już czas na nas. Oby nie zasypało drogi, to za kilka godzin się spotkamy. Wszystko
do świąt przygotowane. Mam nadzieję, ż możemy wam zaufać, że będziecie grzeczni!
III SCENA
1. Ale kara. To wszystko przez ciebie, że się wygadałeś. Tak przynajmniej ja
mógłbym być dzisiaj w mieście razem z rodzicami.
2. Ja myślę, że tak naprawdę, to słusznie razem ponieśliśmy karę. W tej sytuacji
to ja jestem najbardziej poszkodowany, (zwraca uwagę na nogę)
1. Nie lituj się nad sobą. Chyba wiesz, co tracimy. Teraz w mieście jest bardzo
ładnie. Odświętnie przystrojone drzewka, piękne wystawy. W sklepach dużo
ludzi, którzy się serdecznie pozdrawiają przed świętami.
2. Mogliśmy sami wybierać prezenty! Wyobrażałem sobie, że w sklepie
sportowym będę z tatą wybierał narty albo łyżwy, a później w innym sklepie
wybierzemy modele do sklejania.
1. A ja marzyłem o gitarze, albo o magnetofonie. Teraz musimy zdać się na rodziców. Oby nie
potraktowali nas jak małe dzieci...
IV SCENA (zegar np. z godz. 10:00 na 15:00)
2. Dlaczego mamy i taty tak długo nie ma - przecież jest już godz. 15:00. Robi się ciemno.
Może coś się stało?
1. Popatrz jak pada śnieg! Wiesz, wolałbym być teraz razem z rodzicami.
V SCENA (pukanie do drzwi)
SĄSIADKA - Mam dla was ważną informację. Wasi rodzice zadzwonili do nas. Mają problem
z dostaniem się do domu. Naprawdę nie wiedzą, kiedy przyjadą.
1. To przez ciebie! Co my teraz zrobimy. Kto przygotuje nam kolację, a co z
prezentami?
S. Chłopcy, uspokójcie się - zostanę z wami do czasu przyjazdu waszych rodziców. Siadajcie.
Gdy słyszę, czym się przejmujecie, wydaje mi się, że nie zdajecie sobie sprawy z istoty
rozpoczynających się świąt. Prezenty, kolacja, choinka, świeczki - to jest przyjemne, ale to nie
wszystko! Powiedzcie - znacie prawdziwą, biblijną historię o tym, jak Bóg posłał swego Syna
Jezusa na ziemię? Możemy o tym porozmawiać?
2. Dobrze, czas nam szybciej zleci w oczekiwaniu na rodziców.
S. Wszystko o czym teraz będziemy mówić, było wspaniale zaplanowane przez Boga i
wydarzyło się dokładnie tak, jak chciał Bóg. (zdziwienie chłopców)
ZWIASTOWANIE MARII
2. Czy to jest możliwe? Nigdy nie zastanawiałem się nad tym.
S. Tak. Dobry Bóg widział Marię i zaufał jej, że wykona Jego wolę dobrze. Czy wiecie, że Maria
miała kłopoty z tego powodu? Jej przyszły mąż chciał ją zostawić. Bóg zaingerował w tą

sytuację.
ANIOŁ MÓWI DO JÓZEFA
S. Józef pochodził z rodu Dawida, Maria też. Nie wiem czy wiecie, w jaki sposób Bóg wypełnił
swoje Słowo, że Zbawiciel, Jezus ma narodzić się w Betlejem?
1, Maria i Józef mieszkali w Nazarecie, prawda?
S. Wszystko odbyło się zgodnie z Bożym planem, chociaż Józef z Marią tego nie rozumieli.
Cesarz August zarządził spis ludności i każdy musiał iść do miasta swoich przodków, by
zostać zarejestrowanym w księgach. Józef z Marią wybierają się w długą drogę właśnie do
Betlejem.
W BETLEJEM- szukają miejsca
S. Widzicie, jaki Bóg jest dokładny w swoich zamierzeniach? Tej nocy rodzi się Boży Syn Zbawiciel. Rodzice zawijają Go w pieluszki i kładą do żłobu -miejsca przeznaczonego, by z
niego jadły zwierzęta. Ta noc, to szczególna noc w historii świata. Bóg w ponadnaturalny
sposób oznajmia światu przyjście Jezusa na Ziemię.
ZWIASTOWANIE PASTERZOM
S. Czy chciałbyś być wtedy wśród pasterzy? Oni byli pierwszymi, którzy dowiedzieli się o
narodzeniu Jezusa, ale też otrzymali zadanie, by pójść i odszukać dziecię. Pamiętacie, co
miało być znakiem dla pasterzy? - mówili o tym aniołowie.
2. Tak. Żłób, dziecko zawinięte w pieluszki.
POKŁON PASTERZY
S. Teraz oni pójdą i opowiedzą w mieście o tym, co widzieli tej nocy, że Bóg zesłał swojego
Syna, jako Zbawiciela na ziemię
Czy wiecie, co jeszcze miało miejsce w kilka dni po urodzeniu Jezusa? Ósmego dnia Maria i
Józef przyszli do Jerozolimy do świątyni, by złożyć ofiarę i poświęcić dziecko Bogu.
SYMEONIANNA W ŚWIĄTYNI
1. Powiedz mi proszę, dlaczego nic nie mówimy o mędrcach? Czy historia o nich nie jest
prawdziwa?
S. Dobre pytanie. Na koniec rozwiążemy jeszcze ten problem. W momencie, gdy narodził się
Jezus, pojawiła się nowa gwiazda na niebie. Mędrcy obserwujący gwiazdy postanowili pójść i
odszukać nowonarodzonego Króla. Wyruszyli w daleką drogę - po jakimś czasie dotarli do
Betlejem, lecz Maria i Józef już nie przebywali w stajence. Gwiazda wskazała im drogę i z
łatwością odnaleźli w Betlejem dziecię Jezus.
MĘDRCY U JEZUSA
2. Przepiękna historia!
1. Gdy dzisiaj o tym wszystkim mówimy, to tak naprawdę zastanawiam się, po
co Bóg posłał Jezusa na Ziemię. Ta historia jest taka piękna, ale po co to
wszystko?
S. Bóg wysłał Jezusa, aby zbawić ludzi od ich grzechów. Jezus swoim życiem pokaże, że kocha
ludzi, a w końcu umrze za nich przelewając swoją krew. Jezus uczy nas miłości i przebaczenia.
Chce, by każdy człowiek zaprosił Go do swego serca i żył według wskazówek zawartych w
Biblii,
2. Gdy tego wszystkiego słucham, czuję się niepewnie, źle. Kłóciłem się z tobą,
obwiniałem cię - tak mi przykro. Przebacz mi!
1. Ty mi też przebacz, (obejmują się)
S. Chłopcy, czy już kiedyś prosiliście , by Pan Jezus wszedł do waszego serca? Jezus chce
przebaczyć wasze grzechy, nawet te wasze kłótnie.
1. Co możemy zrobić? - proszę pomóż nam. (chłopcy powtarzają) „Panie Jezu,
proszę Cię, byś przebaczył mi wszelki grzech, że kłamałem, kłóciłem się,

krzywdziłem brata. Zamieszkaj w moim sercu. Dziękuję, że uczyniłeś to dla
mnie! Amen.
2. Słuchaj - czyja mogę o coś prosić Boga?
S. Oczywiście! Jezus jest teraz twoją drogą do Boga, Przez Niego twoje modlitwy będą
wysłuchane. O co chcesz się pomodlić? (zegar godz. 21.00)
2. O to, by nasi rodzice już wrócili. Zrobiło się całkiem późno, a ich nie ma.
S. Dobrze, będziemy się modlić. - Spróbuj Jurek.
2. „Proszę Cię Boże, by rodzice szybko przyjechali. Proszę Cię w imieniu Pana Jezusa." Amen.
S. No, na co czekamy? Pora przygotować dom na przyjazd rodziców, (chłopcy spokojni,
radośni. Można włączyć kolędy)
(Dzwonek do drzwi)
TATO - Przepraszamy was, że tak długo musieliście być sami. Nawet nie wyobrażacie sobie,
jakie kłopoty mieliśmy. Tylko kilka godzin pobytu w mieście - a droga zasypana metrową
warstwą śniegu. Już byliśmy zdecydowani, że przenocujemy u znajomych, aż tu nagle zdarzył
się cud. Zobaczyliśmy nadjeżdżający pług - w wigilię wieczorem ktoś trudził się, by nasz
odcinek drogi odśnieżyć, (chłopcy spoglądaj ą po sobie)
MAMA - Pora na prezenty (mama i tato wyciągają prezenty)
1. Dziękujemy, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że wy już jesteście, i że mamy
Jezusa, (rodzice ściskają się z dziećmi)
SCENKI PROPONOWANE W PROGRAMIE
1. Zwiastowanie Marii
A, Bądź pozdrowiona Mario. Pan jest z tobą! Nie bój się, bo Bóg okazał ci łaskę. Zostaniesz
matką i urodzisz syna, któremu dasz na imię Jezus. Będzie On kimś wielkim, będzie Synem
Najwyższego.
M. Jak się to stanie?
A. Dzięki Duchowi Świętemu. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych!
M. Jestem służebnicą Pana, niech się stanie jak powiedziałeś.
2. Anioł mówi do Józefa
Józefie, nie obawiaj się małżeństwa z Marią, gdyż dziecko, którego się spodziewasz, poczęte
jest z Ducha Świętego. Urodzi ona syna, któremu dasz na imię Jezus, On też wyzwoli lud od
grzechów.
3. W Betlejem - Józef z Maria szukają miejsca na nocleg
- Nie ma u nas miejsca
- Gospoda moja przepełniona
- Nie mamy już wolnych miejsc, jest tylko miejsce w stajni!
4. Zwiastowanie pasterzom
A. - Nie bójcie się, przynoszę wam dobrą nowinę, ogłaszam wielką radość
dla wszystkich. Oto dziś w Betlejem urodził się Zbawiciel, wasz Mesjasz i
Pan. Pójdźcie tam, odszukajcie niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w
żłobie.
Aniołowie śpiewająnp. „Bogu na niebie bądź chwała"
5. Pokłon pasterzy
Pasterze idą do Betlejem, pokłaniająsię dzieciątku.
6. Symeon i Anna w świątyni, (kolumny obrazujące świątynię)
Symeon — bierze dziecko i mówi:
„Teraz Panie pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju, tak jak obiecałeś. Zobaczyłem na
własne oczy Dawcę Zbawienia".
Anna-

Dzięki Ci Boże za dziecię, które zbawi świat. Teraz będę wszystkim mówiła o Zbawicielu.
7. Mędrcy u Jezusa (wnętrze domu)
- przynoszą dary i kłaniają się.
Autor tekstu: Barbara Zabłocka grudzień 1998r.

