
Το προσκύνηµα των µάγων και των βοσκών  

 

(Βρισκόµαστε στο σπήλαιο της Βηθλεέµ. Στο βάθος κάθεται η 

Παναγία, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο Χριστό. 

∆ίπλα της στέκεται ο Ιωσήφ. Φθάνουν σε λίγο οι βοσκοί).  

Βοσκός Α΄: Σ' αυτό εδώ το µέρος σταµάτησε το µεγάλο τ' αστέρι. 

Εδώ πρέπει να γεννήθηκε ο Χριστός, που περιµέναµε χρόνια 

σύµφωνα µε τις προφητείες.  

Βοσκός Β΄: Να εκεί στο βάθος της σπηλιάς κάτι βλέπω. Πάµε 

γρήγορα να δούµε.  

(πλησιάζουν)  

Βοσκός Γ΄: Τι ιερή στιγµή! Τι µεγάλο θαύµα. Έχουµε µπροστά µας 

το γιο του Θεού. Γεννήθηκε ταπεινά, µέσα σ' αυτό το φτωχικό 

σπήλαιο, για να δείξει την απλότητά του σε όλους εµάς.  

(Γονατίζουν κοντά σ το Χριστό. Υψώνουν τα χέρια τους). 

 Βοσκός Α΄: Σ' ευχαριστούµε, θεέ µου, που µας αξίωσες να δούµε 

το γιο σου και σωτήρα του κόσµου.  

Βοσκός Β΄: ∆εν είµαστε πλούσιοι και δεν έχουµε ακριβά δώρα, να 

σου χαρίσουµε. Τα µόνα δώρα είναι η αγάπη µας και η λατρεία µας 

για σένα, καλέ µας Χριστούλη.  

Παναγία: Ο γιος του Θεού δεν έχει ανάγκη από πλούσια δώρα. 

Χρειάζεται αυτά ακριβώς τα δώρα που του προσφέρετε. Σας 

ευχαριστώ πολύ, που του δίνεται απλόχερα την αγάπη και τη 

λατρεία σας.  

Βοσκός Γ΄: Χρόνια τώρα ο παππούς µου µου διάβασε τις Γραφές 

και µου έλεγε συχνά, πως δεν θ' αργήσει να έρθει ο Μεσσίας του 

κόσµου, που θα σώσει τον άνθρωπο από την αµαρτία. Και να που 

ήρθε απόψε στη φτωχική µας πόλη.  



Ιωσήφ: Γεννήθηκε απλά και φτωχικά για να διδάξει µε το 

παράδειγµά του την ταπεινότητα. Ας είναι δοξασµένο το άγιο 

όνοµά Του.  

Παναγία: Πηγαίνετε, καλοί µου άνθρωποι, και διαλαλήσετε σ΄ όλη 

τη Βηθλεέµ το χαρµόσυνο γεγονός. Πρέπει να µάθει ο κόσµος πως 

ο Θεός δεν το ξέχασε, πως ενδιαφέρεται γι' αυτόν και έστειλε το 

γιο του , για να τον λυτρώσει από τα δεσµά της αµαρτίας, που τόσα 

χρόνια τον βάραιναν.  

(Οι βοσκοί υποκλίνονται και φεύγουν).  

Ιωσήφ: Μήπως κρυώνεις Μαριάµ; Χρειάζεσαι τίποτα για το παιδί;  

Παναγία: Όχι! ρίξε µόνο µια µατιά έξω και δες πως είναι ο καιρός. 

∆εν ξέρω, αν θα µπορούµε να µείνουµε άλλο βράδυ εδώ. Από 

αύριο ελπίζω να αδειάσει κάποιο πανδοχείο στην πόλη και να 

βρούµε ένα δωµάτιο. Εδώ στο σπήλαιο δεν µπορώ να φροντίσω το 

παιδί όπως θέλω.  

(Ο Ιωσήφ βγαίνει λίγο προς τα έξω και κοιτάζει).  

Ιωσήφ: Ο καιρός εξακολουθεί να είναι άσχηµος. Τα γύρω βουνά 

είναι κατάλευκα από το χιόνι. Φυσά δυνατός αέρας. Κάποιους 

βλέπω όµως να έρχονται κατά 'δω καθισµένοι στις καµήλες τους.  

Παναγία: Ποιοι να είναι άραγε;  

Ιωσήφ: ∆εν ξέρω! Φαίνονται ηλικιωµένοι. Να! σταµάτησαν εδώ 

µπροστά στη σπηλιά.  

(Έρχονται τρεις µάγοι. Στα χέρια τους κρατούν δώρα. Μπαίνουν 

στη σπηλιά και γονατίζουν ο ένας πίσω από τον άλλο µπροστά στη 

Παναγία και το Χριστούλη).  

Μάγος Α΄: Ας είναι ευλογηµένο στους αιώνες το όνοµα του Θεού, 

που µε αξίωσε να δω προτού πεθάνω το γιο του και Σωτήρα του 

κόσµου.  

(Πλησιάζει και του προσφέρει το δώρο του).  



Μάγος Β΄: Τώρα µπορώ να πεθάνω ευχαριστηµένος, που οι 

προβλέψεις µου βγήκαν αληθινές και αξιώθηκα να δω µε τα ίδια 

µου τα µάτια τον αναµενόµενο Μεσσία. ∆έξου, µητέρα του Θεού, 

το µικρό αυτό δώρο για το Θεό, που µας γέννησες.  

(Πλησιάζει και προσφέρει το δώρο του).  

Παναγία: Σ' ευχαριστώ, µεγάλε σοφέ της Ανατολής.  

Μάγος Γ΄: Με ιερή συγκίνηση αντικρίζω µπροστά µου το 

θεόσταλτο Μεσσία. Τα σηµάδια τ΄ ουρανού βγαίνουν αληθινά. Θα 

γυρίσω ευτυχισµένος στην πατρίδα µου. Αυτό που ζητούσα το 

βρήκα. Σ΄ ευχαριστώ Θεέ µου. (Σηκώνεται και πλησιάζει προς 

την Παναγία) Αυτό το άρωµα ας είναι σύµβολο της άγιας ζωής του 

νεογέννητου Σωτήρα µας. (Του προσφέρει το δώρο Του).  

Παναγία: Σας ευχαριστώ όλους σας. Πριν λίγο, οι απλοί άνθρωποι 

του λαού, οι βοσκοί, και τώρα εσείς οι µάγοι, οι σοφοί του κόσµου 

προσκυνήσατε το γιο του Θεού. Αυτό δείχνει πως και οι φτωχοί 

και οι σοφοί δέχτηκαν µε χαρά τον ερχοµό του. Σ΄ ευχαριστώ, 

Θεέ µου, που φώτισες όλους αυτούς ν΄ ανοίξουν τις καρδιές τους 

στο γιο του Θεού.  

ΤΕΛΟΣ 
 


