
BETLEHEMES JÁTÉK 2013 

KÖZÖS ÉNEK: Ó, jöjj, ó jöjj Üdvözítő! / Beteljesült már az idő. 

                      Törd át az ég zárt ajtaját, / vár a világ sóvárgva Rád.           

NARRÁTOR: „Több, mint 2000 éve történt. Abban az időben Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy az egész 

földkerekséget számlálják össze. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is elment Názáret városából 

Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, hogy feljegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban 

volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte egyszülött fiát, pólyába takarta és jászolba 

fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.” 

„Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabadban és őrizték nyájukat…”  

BOJTÁR:  Már két órája, vagy három, 

 az öregapánkat várom. 

 Nézd csak, ott jön, ha jól látom! 

 Előkerült saját lábon. 

ÖREG:   Siettem, szedtem a lábat, 

  féltettem ám a birkákat. 

PÁSZTOR:  Ha a nyájat én vezetem,  

  nincsen ottan veszedelem! 

BOJTÁR:  Itt vagyunk mi mindahányan, 

  bátran megvédjük a nyájat! 

PÁSZTOR:  Nyugalom van a pusztában. 

  De mi újság a városban? 

ÖREG:   Betlehemben felfordulás, 

folyik még a népszámlálás. 

Félelem és tolakodás. 

Jöhetne már a Messiás! 

BOJTÁR:  Mikor jön el már Krisztusunk? 

  Arra még sokat várhatunk! 

PÁSZTOR:  Sötét van már, hány az óra? 

  Igyunk egyet az álomra! 

ÖREG:   Három fertály jutott zöldre. 

  Hamar feküdjünk a földre! 

PÁSZTOR:  Az öregnek csak kicsi kell! 

  Alig iszik, már bukik fel. 

BOJTÁR:  Jól van öreg, aludjunk el, 

  de a nyájat őrizni kell! 

 PÁSZTOR:  Magad mondtad, ébresztő, fel! 

  Bátor vagy, tiéd az őrhely! 

BOJTÁR:  Nincsen butykos, jól megjártam. 

  Előveszem furulyámat… 

furulya:  Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: / Ha tiéd Isten, tiéd már minden. 

Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: / Elég Ő néked! 

fuvola:   Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluja, alleluja … 

BOJTÁR:  Ébredj pajtás! Angyal szólás! 

PÁSZTOR:  Persze, hogyne, hagyjál békén! 

  Nem kolbászból van a kémény. 

ANGYALOK:  Gloria, Gloria… 

BOJTÁR:  Angyal kiáltja: gomolya! 

PÁSZTOR:  A tarisznyámba jó volna,  

  ha a sajt belegurulna. 



ANGYALOK:  Gloria, Gloria… 

PÁSZTOR:  Az áldóját, ébredjetek! 

  Én is hallom már a jelet! 

fuvola:              Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluja, alleluja… 

ANGYAL  I:  Új örömet mondok néktek: 

 megszületett szép reménytek! 

 Nem kell tovább már várnotok,  

 elérkezett Megváltótok! 

ANGYAL  II:  Égből küldött engem Isten,  

 hogy az örömhírt hirdessem: 

 Betlehemben megszületett, 

 aki megjövendöltetett! 

ANGYALOK:  Nem született palotába,  

  pólyába van betakarva. 

  Keressétek istállóba, 

  barmok szegény jászolába. 

fuvola:             Szülte a Szűz Szent Fiát! Örvendezzünk!/Liliomot rózsaág! Lelkendezzünk! 

                          Kisded atya nélkül,néki szünet nélkül/ Glóriát zengedezzünk! 

PÁSZTOR:           Gyerünk öreg a városba! 

ÖREG:   Mi van benne a vánkosba? 

BOJTÁR:  Indulnunk kell Betlehembe! 

ÖREG:   Hová megyünk? Debrecenbe? 

PÁSZTOR:  Istállóba, kis jászolba! 

ÖREG:   Palotába, szép hintóba? 

BOJTÁR:  Megszületett a Messiás! 

ÖREG:   Hány gólt rúgott a Messi? Száz? 

BOJTÁR:  Jöjjön már: velünk az Isten! 

  Útközben elmondunk mindent. 

KÖZÖS ÉNEK:  (Csordapásztorok dallamára) 

  Késő(ő) éjszaka, pásztorok lépke(e)dnek, 

  hogy Betlehe(e)mbe Jézushoz érje(e)nek, Jézushoz érje(e)nek. 

  Moro(o)g az öreg, kis pásztor buzdí(í)tja. 

Hitük szívü(ü)ket útba igazí(í)tja, útba igazí(í)tja. 

ANGYALOK:  Itt vagytok megérkeztetek, 

                             az Úr elé térdeljetek. 

ÖREG:   Mi az a nagy fényességed? 

ANGYAL:  Csillag tündököl az égen. 

ÖREG:   Hát még az a furcsa kékség? 

ANGYAL:  Mária, anyai szépség. 

ÖREG:   És az a kis gyapjas szőrű? 

ANGYAL:  Kicsi bárány, arany színű. 

ÖREG:   Hát a kis Jézus hol lészen?  

ANGYALOK:  Hideg jászol néki fészek. 

                Hódolni legyetek készek! 

KÖZÖS ÉNEK:  Üdvözlégy kis Jézuska! Üdvözlégy ó kisbaba! 

Mért fekszel a jászolba, a hideg istállóba? 

Hol a fényes palota?  Hol a kényes nyoszolya? 

 Hol a lépes mézecske, vajjal mázolt köcsöge? 

Ó, ha Magyarországba’ jöttél volna világra!  

Ó, ha Magyarországba’ jöttél volna világra! 



Mi  adnánk jó mézecskét, vajat, édes tejecskét. 

Szükségedet megszánnánk, párnácskánkba takarnánk. 

ÖREG:   Öreg vagyok, majd meghalok.  

Se nem látok, se nem hallok. 

  Én Megváltóm legyél velem,  

  ne ródd fel bűneim nekem. 

  Hogyha magadhoz szólítasz, 

  emlékezz, hogy jó is voltam. 

  Hoztam neked lépes mézet, 

  hozzá finom vajat, tejet. 

BOJTÁR: Szép furulyám míves darab,  

kis Jézusnak nagy kincs marad. 

Elhoztam már, hogy átadnám,  

benne  egyik kedves nótám. 

furulya:   Rossz a Jézus kis csizmája, sír a ködmöne.  

Ázik-fázik megveszi az Isten hidege. 

Hogyha volna kis csizmám, Jézuskának odaadnám,  

báránybőrős ködmönkémmel jól betakarnám. 

Akkor hozzám hajolna, talán meg is csókolna, 

boldogabb az egész földön senki nem volna. 

PÁSZTOR:  Foltos kecskémet megfejtem, 

kerek sajtot készítettem, 

régi tarisznyámba tettem. 

Amíg gyalog ideértem, 

elvesztettem, vagy megettem? 

Talán biz’ elfelejtettem! 

Lábacskádra e helyzetben,  

csak bundámat teríthettem. 

fuvola:              Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj!/ Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. 

                           Kisdedként az édes Úr, jászolában megsimul/ Szent karácsony éjjel! 

NARRÁTOR: „A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták Istent mindenért, amit csak hallottak és láttak…” 

Te vagy Békénk, te vagy Urunk,  

mindnyájan hozzád tartozunk. 

Kinyújtottad felénk kezed, 

nem számít ki, mint vétkezett. 

Megbocsátást hoztál nekünk, 

elfogadtad gyengeségünk. 

Szeretetből jöttél közénk,  

Önmagad lettél ajándék.  

Az Istent Atyánkká tetted.  

Imádkozzuk köszönettel: 

                                                      MIATYÁNK… 

KÖZÖSEN:  Köszönjük, hogy meghallgattak, 

Jézus nevében fogadtak! 

Kívánunk hát mindenkinek  

Áldott, boldog ünnepeket! 

KÖZÖS ÉNEK, ZENE:  Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, mit az Úr rendelt. 

Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, mit az Úr rendelt. 

Örvendjük, vigadjuk e napon, örvendjünk, vigadjunk e napon, mert 

Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt, mit az Úr rendelt. 


