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Betlehemes játék (a mezőparti alapján)-2012 
 2006 retro változata (jubileumi szombat év) 

 
Betlehemező:  Dicsértessék Jézus Krisztus! / Kedves emberek! 
   Betlehemnek városában / Krisztus született. 
   Jó hírt hoztunk hozzátok / szívetek megnyissátok 
   Betlehemes játékunk / kérjük, befogadjátok! 

(a betlehemet az asztalra teszi) 
   Ez a kis betlehem / készült karácsonyra, 
   Itt született nekünk / világ Megváltója. 
Kezdőének (a szereplők felállnak és kezdődik az előadás)  

KARÁCSONY JŐ, VÍGSÁG SZERZŐ, MOST KEZD ELJŐNI 
ÜNNEPLÉSE VÍG ÖRÖMET MOST KEZD HIRDETNI.  
HIRDETI MÁR A MESSIÁST, EL FOG AZ JÖNNI, 
LEGYETEK A NAGY ISTENNEK IGAZ HÍVEI. 

 
József: Jó estét, jó estét, / gazdagság kovácsa! 

Nem lenne számunkra / éjjeli szállása? 
József az én nevem, / Názáretből jöttem, 
Népszámlálás miatt / hosszú utat tettem. 

 
Kovács: Eredj rongyos vándor, / ne tolakodj ide, 

Ne tolakodj soha / gazdagok közibe! 
Nem érdemelsz jó szót, / sem éjjeli szállást. 
A legjobb az lészen, / ha innen továbbállsz! 

 
József: Uram, hangod kemény, / hideg a te szíved! 

Ha engem nem sajnálsz, / szánd meg feleségem! 
Hosszú gyaloglásban / elfáradt a lelkem, 
Bármely pillanatban / születhet a gyermek. 

 
Kovács: Menj, rimánkodj másnál, / engem ne zargassál! 

Ha volnál te gazdag, / szívest befogadlak. 
 
József: Nekünk pénzünk nincsen, / üres a pénztárunk, 

Csak szállás kellene, / hogy kinn meg ne fagyjunk. 
 
Kovács: Ejnye, szedte-vette, / el innen, de gyorsan! 
 
József: Istenünk, Királyunk, / felettünk lakozó, 

Te tudod, te látod, / kinek hogy tartozol. 
Az Istennek Fia, / nem kell a világnak, 
Nem ad puha ágyat / ő Megváltójának. 

 
Angyal: A város szélében / van egy rossz istálló, 

Ezt választotta magának a Megváltó. 
 
József: Köszönöm, jó Uram, / hogy tanácsot adtál, 

Minden nehézségben / rólunk gondoskodtál. 
 

Angyal: Harsogjanak kürtök, / legyen világosság, 
Megszabadul immár / ez a bűnös világ. 
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Pásztorok: BETLEHEMbe, jer pajtás / ott lesz néked jó lakás 

Szőlőt sem kell kapálni, / mégis lehet bort inni. 
Rázd meg, öreg a bundád, / hadd PEREGjen a bolhád. 
Sivítozhat a maLAC, / HÁZA népe meg szalad! 

 
1. Pásztor: Énekünket elmondtuk, / fejünket lehajthatjuk! 
 
2. Pásztor: Nyugovóra térhetünk, / most már megpihenhetünk! 
 
Öreg:  Állva elaludhatunk, / nagyokat horkolhatunk! 
 
Angyal: DICSŐSÉG MENNYBEN AZ ISTENNEK,  

BÉKESSÉG FÖLDÖN AZ EMBERNEK! 

 Pásztorok, pásztorok, / hamar felkeljetek! 
Betlehembe, Betlehembe, / gyorsan siessetek! 

 Nagy örömet nektek hozok, / megszületett Megváltótok! 
Üdvözítő Királyotok, / a Messiás Krisztusotok. 

 
1. Pásztor: Jó Istenem, ne hagyj el, / öreg pásztor serkenj fel! 
 
Öreg:  Mi bajod van, édes fiam? / Nagyon megijedtél,  

Talán bizony az álmodban / rosszat cselekedtél? 
 
1. Pásztor: Öreg pásztor keljél, / ne legyél haraggal! 

Valamilyen angyal / keltett fel nagy hanggal. 
 
2. Pásztor: Jól hallottam én is, / szent volt minden szava, 

Krisztus született meg, / erre a világra. 
 
Öreg:  Valami kistus / vagy mi született? 

Nagyon kár volt ezért / engem felkeltened. 
 
1. Pásztor: Öreg pásztor, hallja? / Félre már a móka! 

Jézus született meg, / világ Megváltója. 
 
2. Pásztor: Ugyan, Öregapám, / mélyen elaludtál, 

Nagyon megijedtünk, / te semmit sem tudnál? 
 
Öreg:  Nagyon gyávák vagytok, / ostoba kis lények,  

Árnyékotoktól is / hamar megijedtek. 
 
1. Pásztor: Angyal jár a földön, / valóságos angyal, 

Olyan fényes volt, mint / délidőben nappal. 
 
Öreg:  Hát ti mit gondoltok, / ha csoda történik, 

Azt pont éppen néktek / az orrotokra kötik? 
 

PÁSZTOROK, KELJÜNK FEL! / HAMAR INDULJUNK EL! 
BETLEHEM VÁROSÁBA, / RONGYOS ISTÁLLÓCSKÁBA 
SIESSÜNK, NE KÉSSÜNK, / HOGY MÉG EZEN ÉJJEL ODAÉRHESSÜNK. 
MI URNKNAK TISZTELETET TEHESSÜNK. 
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2. Pásztor: Nép, mely sötétségben / nagy fényességet lát, 

Most következik el / -mondja Izajás. 
 
PÁSZTOROK, PÁSZTOROK ÖRVENDEZVE,  
SIETNEK JÉZUSHOZ BETLEHEMBE. 
KÖSZÖNTÉST MONDANAK A KISDEDNEK,  
KI VÁLTSÁGOT HOZOTT AZ EMBERNEK. 
 
 
 
Angyal: Itt van az istálló, / ragyog égi fényben, 

Ott fekszik a kisded / Mária ölében. 
Jöjjetek hozzája, / hódolattok várja, 
Ő az égnek s földnek / Istene s Királya. 

 
József: Gyertek beljebb, jámbor, / egyszerű emberek, 

Mert a Megváltótok / néktek megszületett. 
Nem fogadta be őt / gazdagság kovácsa, 
Szállást ad a város / rongyos istállója. 

 
ÜDVÖZLÉGY, KIS JÉZUS, REMÉNYSÉGÜNK!  
AKI A VÁLTSÁGOT HOZTA NÉKÜNK. 
MEGHOZTAD AZ IGAZ HIT VILÁGÁT, 
MEGNYITÁD SZENT ATYÁD MENNYORSZÁGÁT. 
 
Angyal: Boruljatok ide, / Megváltótok elé, 

Öntsétek ki neki / szívetek melegét! 
 
1. Pásztor: Édes jó Jézusom, / szegény pásztor vagyok 

Egy szép kis báránykát, / nagy jó szívvel adok. 
 
2. Pásztor: Szegény pásztor vagyok, / aranypénzem nincsen, 

Amim van azt szívest / lábaidhoz teszem. 
 
Öreg:  Megvénhedt szolgád is / térdre hull előtted,  

Kérve kér, esedez, / ne taszítsd el őtet. 
Szegénységemből azt / ami nekem futja,  
A szívemmel együtt / eléd teszem nyomban. 

 
2. Pásztor: Hallottam szózatod / én édes Istenem,  

Követlek tégedet / szeretett mesterem. 
 
1. Pásztor: Bárhová visz utad, / mi utánad megyünk, 

Majd veled a mennybe örökké örvendünk. 
 
 
A KIS JÉZUS MEGSZÜLETETT, ÖRVENDJÜNK, 
ELKÜLDÖTTE Ő SZENT FIÁT ISTENÜNK. 
BETLEHEMBEN FEKSZIK RONGYOS JÁSZOLBAN, 
AZÉRT VAN OLY FÉNYESSÉG A VÁROSBAN. 
 



 

 

4 

4 

 
Kovács: Megismerlek téged, / szememnek ez fura 

Istenem, Megváltóm, / életemnek Ura! 
Bocsásd meg, mit tettem, / mert ha tudtam volna, 
Szépséges házamban / helyet adtam volna. 
Hozzánk szeretetből / jöttél le a földre, 
Minden embereknek / a lelki üdvére. 

 
VIGASSÁGOS, HANGOS, NAGY ÖRÖMÜNK TÁMADT  
MEGSZÜLETETT JÉZUS A BETEG VILÁGNAK 
FEL RAGYOG IMMÁRON, FÉNYESSÉGES NAPJA  
ISTEN IRGALMÁNAK. 
 
Miatyánk… 

 
Betlehemező: Arra kérjük Istent, / világnak Királyát, 

Adja e ház lakóira / szentséges áldását. 
Adjon az Isten sok boldog karácsonyt! 

(mindenki) Szívünkből kívánjuk! 


