
BETLEHEMES JÁTÉK –2010 
Beköszöntő - Narrátor 
Üdvözlet a ház urának/ s egész kedves családjának! 
Köszönjük a fogadtatást, / dicsérjük most a Messiást! 
Eljöttünk az angyalokkal, / ifjú és vén pásztorokkal 
Dicsérni Úr Jézus nevét, / hirdetni a születését. 
   Készen van a betlehemünk. / Házigazda, rákezdhetünk? 
 
Együtt 
Glória, Istennek hála, / megjöttünk e kedves házba! 
Újra megértük e napot, / melyre szívünk régen vágyott. 
Így készülünk karácsonyra, / Jézus születésnapjára, 
Hogy e család minden tagja/ a Megváltót befogadja. 

 

Juhász 
Sötét téli éjszakában, / Betlehemnek határában 
Nyájat őrzünk reggel, este, / kenyerünket így keresve. 
 
Öreg 
Munkában megvan a korom. / Mikor lesz nekem jobb sorom? 
Hosszú időt már megértem, / dolgoztam, és nem henyéltem. 
 
Bojtár 
Betlehemi bojtár vagyok, / pásztorként nyájat vigyázok. 
A botomra támaszkodom, / harsányakat furulyázom. 
 
Öreg 
Este van már, csendet kérek! / Én már nyugovóra térek. 
Öreg vagyok, álmos vagyok, / amíg alszom, virrasszatok! 
 
Juhász 
Aludj csak jól bojtár, pásztor, / ránk borult a csillagsátor. 
Majd virrasztok én a nyájnál / a ragyogó teliholdnál. 

 
Angyalok 
Dicsőség mennyben az Istennek / békesség földön az embernek! 
 
Isten küldte angyal vagyok, / igaz nagy örömet hozok: 
Mert ma néktek megszületett, / aki megjövendöltetett! 
 
Ez lesz a jel, ne féljetek!/ Jászolban kisdedet leltek! 
Betakarva rongy pólyával, / istállóban friss szénával. 
 
Ne féljetek pásztorok, pásztorok, örömet hirdetek,  
Mert ma néktek született, ki megjövendöltetett, 
Egy szűznek méhéből, szűzen szült véréből 
Megváltó Istenség, alle-alle-luja! 
 
Juhász 
Fel, pásztorok, jaj, mit látok / ébredjetek, hallottátok? 
 
Narrátor és angyalok 
Hej, víg juhászok, csordások! Mint csörögnek a források? 
Mily szép, gyönyörű ez éjjel, bárcsak tekintsetek széjjel! 



  
Juhász 
Amint ülök a nyáj mellett, / sok fehér angyal megjelent, 
Hirdet glóriát, örömet, / földön nékünk békességet. 
 
Öreg 
Régen hallatszik már híre. / Bizony, ez annak a jele: 
Hogy született a Messiás, / kit megjövendölt az Írás. 
 
Bojtár 
Nézd amott, Betlehem felett / látok egy nagy fényességet. 
Ott egy csillag is leszállott, / romlott pajtánál megállott. 
 
Narrátor és pásztorok együtt 
Menjünk, ne is késsünk semmit, / nézzük, ki jászolyba fekszik, 
Az lesz az isteni gyermek, / aki nékünk megszületett. 
Bojtár 
Induljunk, mert itt az óra, / odaérjünk virradóra! 

 
Narrátor 
Jertek, menjük Betlehembe, / részt venni a nagy örömbe’, 
Melyet mennyei Atyánk / árasztott az égből ránk. 
A pásztorok is ott lesznek / térdre hullva hitet tesznek, 
Most született kisdednek / örömkönnyeket visznek. 
 
Öreg 
Végre, itt van megérkeztünk, / hosszú utunkat megtettük! 
 
Angyalok 
Jöjjetek be, pásztorok, / itt van, akit vártatok! 
Itt született a Messiás, / kit megjövendölt az Írás. 
Mellette van Mária, / szénán, szalmán szent Fia. 
Mellette van Mária, /Szénán, szalmán szent Fia. 
 
Pásztorok együtt 
Megleltük Megváltónk helyét, / s öntsük ki szívünk melegét! 
 
Narrátor 
Jó estét, jó estét ég és föld Ura, / Te vagy a Jézus és ő Mária. 
Szalma a párnád, Isten Fia, / Szemed fénye a lámpás, Isten Fia. 
 
Bojtár 
Drága, kicsi Jézus, / legdrágább pásztorunk, 
Szegényes bölcsődet / buzgón körülálljuk. 
Nem jöttél bíborban, / nem jöttél bársonyban, 
Csak egy kis szegényes / hideg istállóban. 
Köszönjük, hogy értünk / lejöttél az égből. 
Kire várt a világ / több mint ezer évtől. 
 
Öreg 
Öreg vagyok immár. / Ó, mennyire vártunk! 
Kicsi kis Jézusunk, / Messiás királyunk. 
Nem hoztam én néked / ajándékot, drágát, 
Csak öreg szívemnek / glóriás imáját. 
Szeretünk, imádunk, / átölelünk százszor. 
Ezzel vigasztallak / én, az öreg pásztor. 



Juhász 
Én álltam őrséget / az angyali szónál. 
Én állok őrséget / most is a jászolnál. 
Drága, kicsi Jézus / fogadd el ezt tőlem! 
Hiszen a bölcsődhöz / oly sietve jöttem. 
Tovább is őrködök, / vigyázok álmodra. 
Ez mindenem, amit / nyújthatok számodra. 
Szegény vagyok, mint te, / szegény ifjú pásztor. 
De a szívem boldog / s gazdagabb, mint máskor. 
 
Narrátor 
Nagyon elfáradt már a kisbaba, / ne sírj, Máriánál van vacsora. 
Tejet iszik az Isten Fia, / édes tejet iszik Isten Fia. 
 
Együtt 
Falu végén van egy házikócska, 
Abban van egy rengengő bölcsőcske. 
A lábával rengengeti vala, 
A szájával fujdogolja vala: 
Aludj, aludj Istennek Báránya! 
Szerelemből jöttél a világra! 
 
Angyalok 
Induljatok, jó pásztorok! / A kis Jézus elnyugodott. 
Menjetek és hirdessétek, / a Messiás megszületett! 

 
Pásztorok együtt 
Mi az örömet hirdetjük, / s betlehemünk tovább visszük. 
Imádkozzunk MIATYÁNKot, / ne feledjék, amit mondtunk! 
     Közös imádság      
 
Együtt 
Jó éjszakát, házigazda / és a kedves kis családja! 
Betlehemnek szent áldása / maradjon meg mind e házban! 
 
Közös záróének 
Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt, 
Megszületett Jézus a beteg világnak. 
Felragyog immáron fényességes napja Isten irgalmának. 
Azért mi is néki mindnyájan örvendjünk, 
Született Krisztusnak vígan énekeljünk. 
És az angyalokkal és a pásztorokkal glóriát hirdessünk. 


