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BOŽIČ                     F. BRECL 

BOŽIČNA IGRA 
 
Osebe:  
Gašper 
Miha 
Baltazar 
Gašperjeva žena 
Mihaelova žena 
Baltazarjeva žena 

Herod 
Strežnik 
Angel 
1. učenjak 
2. učenjak 

 
Sv. družina, lahko so jaslice, še bolje pa, če so žive osebe: 

1. prizor v Jutrovi deželi 
2. prizor pri kralju Herodu, v Jeruzalemu 
3. prizor v hišici pri sv. Družini 

 
1. prizor 
(Dogaja se na dvorišču /lahko tudi v neki sobi/ enega od treh kraljev v Jutrovi deželi.) 

 
Gašper (navzočim gostom): Sinoči, preden sem šel spat, sem šel pogledat, če je vrt 

zaklenjen. Zagledal sem lepo zvezdo, ki je imela rep. Bila je večja in 
svetlejša od drugih. Imenoval sem jo kar zvezda Repatica. 

Gašperjeva žena (možu): Tudi jaz sem jo videla, ko sem te šla iskat na vrt. 
Gašper:  Tako lepa zvezda je bila, da se je nisem mogel nagledati. 
Miha:   Tudi midva, jaz in Baltazar, sva videla tisto lepo zvezdo. Saj zaradi tega 

sva prišla k tebi. V sosednji vasi smo imeli vajo za sabljanje, in ko sva 
prišla na prosto, sva zagledala ta lep in nenavaden prizor. Spraševala 
sva se: »Kaj to pomeni?« 

Baltazar:  To gotovo nekaj pomeni. Celo noč nisem mogel spati. Bral sem stare 
knjige in premišljeval: »Kaj če to pomeni: rojstvo novega kralja.«  

Mihaelova žena: Tudi nocojšnjo noč se je prikazala tista lepa zvezda Repatica. 
Miha:   Vsi smo tudi to noč opazovali to čudovito zvezdo Repatico. Baltazar, 

posodi mi tisto staro knjigo o kralju odrešeniku! (Pokaže staro knjigo, ki jo 

ima Baltazar.) 
Baltazar:  Imam jo tu. 
Gašper:  Poglejmo, kaj piše … 
Baltazar (bere iz neke knjige): Rodil se bo veliki, novi kralj, ki si zasluži, da se mu tudi 

kralji poklonijo. 
Miha:   Kaj, če je ravno ta? To je nekaj nadnaravnega, Božjega. Nebesa so se 

ozrla na nas. Tudi mi se mu moramo pokloniti, če hočemo priklicati 
srečo našemu ljudstvu.  

Baltazar:  Tako je, le kako bomo našli novega kralja? Pojdimo ga iskat! Morda 
nam bo pot pokazala zvezda Repatica. Sedaj je obrnjena proti Palestini. 
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Baltazarjeva žena (vsa navdušena deklamira):    
Glej Repatico v to noč. 
Prinaša srečo in pomoč. 
Izgini, temni mrak noči. 
Že novi kralj zdaj k nam hiti. 

Mihaelova žena:  Če boste šli iskat novega kralja, mu morate nekaj podariti. 
Gašperjeva žena (sname prstan s svoje roke in ga da kralju Gašperju):  

Najlepši prstan s svoje roke  
mu bom darovala,  
da bo deček mislil name, 
lepo ženo z Jutrov'ga. 

Mihaelova žena:  Pot bo dolga. Marsikaj bo treba vzeti s seboj. 
Baltazarjeva žena: Jaz bom pripravila veliko hrane: masla, masti, kruha, sira, moke, 

jajc, mesa in sladkorja. (Začne prinašati vrečke in žlice.) 

Gašperjeva žena: Kresilno gobo, oglje, posode za čaje in juhe ne smemo pozabiti in 
še veliko denarja. Spomnite se, da ne bi česa pozabili! To potovanje bo 
dolgo trajalo. 

Gašper:  Kdaj bi odšli? 
Baltazar:  Najbolje v ponedeljek zvečer, v večernem hladu. 
Gašper (pokaže zlato skrinjico): Jaz mu bom daroval zlato skrinjico z zlatom kot kralju. 
Miha (pokaže posodo, morda vrečko s kadilom): Zvezda nas spominja na Boga. Nebesa so 

se nam približala. Zato mu bom daroval kadilo kot Bogu. 
Baltazar (ima v roki lepo, veliko okroglo škatlo): Jaz pa mu bom daroval dišeče mazilo 

MIRO, najdragocenejši proizvod naše dežele. 
Baltazarjeva žena: Bog daj, da bi srečno potovali! 
Mihaelova žena:  Ves čas bom mislila na vas. 
 
2. prizor 
(Pridejo h kralju Herodu v Jeruzalem.) 

 
Strežnik (naznani Herodu, da so prišli trije kralji iz Jutrove dežele):  Zunaj so trije kralji iz 

Jutrove dežele. Pravijo, da so videli neko zvezdo, ki ji pravijo Zvezda 
Repatica. Ta zvezda jim je kazala pot mimo volkov, kač in drugih 
nevarnosti. Tu pa se jim je skrila. 

Herod:  Naj vstopijo!  
Vsi trije (se priklonijo in rečejo): Pozdravljen, prečastiti kralj Herod! 
Gašper:  Kje je novorojeni kralj Judovski? Videli smo njegovo zvezdo na Vzhodu 

in smo se mu prišli poklonit. 
Herod (se prestraši):  Kaj novega kralja iščete? (Sam zase:) Novi kralj ne sme živeti, če 

je sploh kje rojen, zlasti pri nas ne. (Kraljem:) Sedite! (Strežniku:) Pokličite 
učenjake! 

1. učenjak (Se praska za ušesi in premišljuje.): Mislimo, da bi moral biti rojen novi kralj 
nekje blizu Betlehema. Tako piše v starih knjigah. (Pokaže staro knjigo.)  
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2. učenjak:  Prinesel sem s seboj stare zapiske preroka Miheja. Prerok Mihej je 
zapisal v 5. poglavju: (Pokaže na Sveto pismo in bere.) 
»Ti, Betlehem Efrata, 
majhen si med Judovimi rodbinami. 
Iz tebe mi izide On, ki bo vladal v Izraelu. 
Porodnica ga bo rodila. 
Pasel bo čredo z Gospodovo močjo.« 

Herod (riliznjeno, hinavsko):  Dragi kralji iz Jutrove dežele! Pojdite v Betlehem in mi 
poizvedite o detetu, in ko ga najdete, pridite k meni! Tudi jaz bom 
obiskal novega kralja in ga počastil. 

 
3. prizor 
 
(Tretji prizor se lahko odvije pred jaslicami, če so žive, potem se samo maha v pozdrav in nič ne 
govori.) 

 
Sv. trije kralji (pred Sv. družino ali pred jaslicami pokleknejo in se globoko priklonijo in tiho molijo.)  
Gašper:  Prihajamo iz daljne, Jutrove dežele. Smo trije kralji: Gašper, Miha in 

Baltazar. Želimo se pokloniti novemu kralju. 
Miha:   Nenavadna zvezda Repatica nas je navdihnila, da smo iskali v starih 

knjigah, kje naj bi bil rojen novi kralj. Potem nam je kazala pot do 
Jeruzalema.  
Tam se nam je skrila. 

Baltazar:  Na poti proti Betlehemu nam je zopet svetila in se ustavila nad to hiško. 
Gašper:  Jaz sem kralj Gašper. Novemu kralju prinašam KADILO kot Božjemu 

poslancu. (Podari kadilo.) Tudi prstan moje žene mu dajte, ko bo malo 
odrasel! (Izroči ali odloži še prstan.) 

Miha:   Jaz sem kralj Miha. Prinašam ti ZLATO kot kralju in vladarju. (Izroči ali 

odloži zlato škatlico.) 
Baltazar:  Jaz sem kralj Južne dežele na Jutrovem. Novemu kralju prinašam 

MIRO, dragoceno mazilo, ki je ponos naše dežele. (Izroči ali odloži lepo 

škatlo z mazilom.) 

Miha:   Nazaj grede se moramo spet ustaviti pri kralju Herodu, da se bo tudi on 
prišel poklonit novemu kralju. 

Angel:  Ne hodite h kralju Herodu. Vi še ne veste. On je že sklenil, da bo dete 
umoril, ker se boji za svoj prestol. Po drugi poti se vrnite v svojo deželo. 

Miha:   Tako bomo storili. Po drugi poti se bomo vrnili v Jutrovo deželo. 
 


