
BETLEHEMES JÁTÉK –2011 
Beköszöntő - együtt 
Dicsértessék Jézusnak, / a Megváltó Krisztusnak, 
Üdvözítő szent neve, / Isten dicsőségére! 
Jöttünk mi jó szándékkal, / betlehemes játékkal, 
Mennyei angyalokkal, / derék, jó pásztorokkal. 
Közel van az ünnepünk: / karácsonyra készülünk. 
Hosszú utat megtettünk: / ha engedik, elkezdjük! 
 
Együtt (ének) 
CSORDAPÁSZTOROK, MIDŐN BETLEHEMBE’  
CSORDÁT ŐRIZNEK ÉJJEL A MEZŐBE, ÉJJEL A MEZŐBE. 
 

Narrátor 
Egy szép esti óra volt. / Fénylőn világít a hold. 
Feljöttek a csillagok, / köztük egyik- felragyog. 
Innen távol, messzire / Betlehem mezeibe’ 
Pásztorok már álmosak, / aludnának biztosan. 
 
Pásztor 1 
Betlehemi pásztorként / birkát őrzünk már jó rég. 
Kitereljük a nyájunk, / esténként megszámláljuk. 
 
Bojtár 
Jól megvagyunk mi itt kinn, / békésen élünk mindig. 
Tolvaj erre kódorog, / megragadjuk a botot. 
 
Pásztor 2  
Lenyugodott már a nap, / minden birka megmaradt. 
Hajnal óta fenn vagyunk, / imádkozzunk, s aludjunk! 
 
Pásztorok éneke  
Adjon Isten jó éjszakát, / küldje hozzánk szent angyalát, 
Bátorítsa szívünk álmát, / adjon Isten jó éjszakát. 
 
Angyalok 
Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
Gloria, gloria alleluja, alleluja! 
 
Pásztorok ne féljetek! / Nagy örömet hirdetek: 
Ezen boldog éjszaka, / földre szállt az ég Ura! 
 
Istállóban született, / a jászolban szendereg. 
Ő a föld Messiása, / menjetek el hozzája! 
 
Pásztor 1 
Nosza, pajtás keljünk fel! / Betlehembe menjünk el! 
Ott született a Messiás, / kit megjövendölt az Írás. 
Mellette van Mária, / szénán, szalmán szent Fia. 
 
Bojtár 
Csuda dolog, mit beszélsz, / álom-e ez, vagy mesélsz? 
Hogy a Messiás született, / Betlehembe helyeztetett, 
Egy rongyos istállóba, / betakarva pólyába. 



  
Pásztor 1 
Hidd el, hogy nem mesélek, / igazságot beszélek. 
Mert az angyal szava hirdet: / igazságot, békességet. 
Mihelyt mondja: glória, / nékünk szerencsés óra. 
 
Pásztor 2 
Ne beszéljünk már annyit! / Nem sokára pitymallik. 
Induljunk az angyalszóra, / Odaérjünk virradóra! 
Az utat csillag jelzi, / tudjuk, merre kell menni. 
 
Pásztorok (ének) 
Amikor mi Betlehembe 
Éjjel mentünk nagyon messze, 
Láttunk csillagot leszállva 
Egy rongyos istállócskába. 
 
Angyalok (ének) 
Csillag száll a magas égre, ide látszik égő fénye. 
Azt hirdeti, azt ragyogja, ma született kis Jézuska. 
 
Pásztorok (ének) 
Nem találjuk mi Őt ottan, 
Fényes, ékes palotában, 
Betlehemben, istállóban, 
Barmok szegény jászolában. 
 
Pásztorok- 
Mi az a nagy fényesség? 
Angyalok 
Csillag világossága. 
Pásztorok 
És a furcsa kékesség? 
Angyalok 
Máriának ruhája. 
Pásztorok 
Hát az a gyapjas szőrű? 
Angyalok 
Az meg egy kis bárányka. 
Pásztorok  
A kis Jézust hol leljük? 
Angyalok 
Ott fekszik a jászolban, / szalmában és pólyában. 
Derék pásztor ne féljél, / Megváltót üdvözöljél! 
 
Pásztor 1 
Ha én gazdag lehetnék, / kincset, aranyat adnék. 
Aranyat nem adhatok, / mert szegény pásztor vagyok. 
 
Bojtár  
Hoztam neked túrócskát, / tejet, vajat, sajtocskát. 
Feláldozom szívesen, / vegyed tőlem kedvesen! 
 
Pásztor 2 
Nem adhatok egyebet, / neked adom szívemet! 
Bocsásd meg, ha vétettem, / ezért eléd térdeltem. 



Együtt (ének) 
 
JÉZUS ÁGYÁN NINCSEN PAPLAN, SÍR AZ ÁRTATLAN.  
NINCS PALOTA, HANEM NYUGSZIK BARMOK JÁSZLÁBAN. 
KÖNNYEI HULLNAK, A KIS JÉZUSNAK, 
ÍGY KELL SZENVEDNI ÉRETTÜNK A MEGVÁLTÓNAK, A MEGVÁLTÓNAK. 
 
AZ EGEK NAGY KIRÁLYÁNAK A PALOTÁJA, 
EGY ISTÁLLÓ, BARMOK SZÁJA MELEG KÁLYHÁJA. 
SZALMA AZ ÁGYA, NINCSEN PÁRNÁJA, 
KEMÉNY SZALMA GYÖNGE TESTÉT, Ó MILY KÍNOZZA, Ó MILY KÍNOZZA! 
 
Narrátor 
Énekünk ne szegje kedved, / Jézusunk szükséget szenved. 
Értünk tette mindezeket, / hogy nekünk jó dolgunk legyen. 
Van tető a fejünk felett, / hálát adjunk az Istennek! 
Néki köszönetet szóljunk, / Jézus imádságát mondjuk! 
 
MIATYÁNK! 
 
 
 
Mindjárt itt az évvége, / hadd kívánjunk új évre! 
Legyen elég legelő, / a tehén jól tejelő! 
 
 
Hadd kívánjunk egy párat / a bőkezű gazdának: 
Sonka legyen kenyerén, / Isten hordja tenyerén! 
 
Hadd kívánjunk egy párat / ennek a gazdasszonynak: 
Szeme legyen ibolya, / szeretgesse az ura! 
 
Hadd kívánjunk egy párat / ennek a szép családnak: 
Legyen mindig békesség, / a gyermek meg ékesség! 
 


