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Ének: 

 
 
Csengetés, egy angyal belép 
 
Angyal:  Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek, 
 Itt egy kompánia, semmit se féljenek! 
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 Lépek én e házba, azon kérelemmel, 
 Szabad-e bejönni ide betlehemmel? 
 
Háziak: Szabad, szabad! 
 
Bejön az első pásztor, botjával koppant: 
 
1. Pásztor: Tikhusos jó estét a házigazdának! 
                       Gyere be, pajtás! 
2. Pásztor: Kolbászos jó estét a házigazdának! 
                       Gyere be, pajtás! 
 
Annyi pásztor ahányat szeretnénk, bejön és köszön: 
 Jankó, Palkó, Ferkó… 
 
Végül a legöregebb meggörnyedve, lassan: 
 
Pásztor: Gyere be, Vén Dadó, mer’ odakinn megfagyó’! 
 
Vén Dadó: Tüdőmájas, gombócos, huppántos jó estét a 

Házigazdának! 
        Együnk, igyunk, ha van mit, ha pedig nincs            
 Feküdjünk le az ágy alá! 
 
Csenget egy angyal és énekli: 
 
Angyal: Glória! 
 
Valamelyik pásztor felébred, dörzsöli a szemét és körbenéz: 
 
Pásztor: Hallod-e, Jankó, mi lehet az? 
 
Majd visszafekszik. Ezt párszor megismétlik.  
Mindig más angyal csenget és más pásztor ébred.  
Utoljára a csengetés után minden angyal együtt énekli: 
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Angyalok: Glória, keljetek fel pásztorok, született Megváltótok!    
 
Minden pásztor feltápászkodik. 
Pásztorok váltva vagy együtt mondják: 
 
Pásztorok Ébredezzünk szaporán, angyal szólt a harsonán!          
 Ne is késsünk semmit, csak induljunk! 
 A nyerges szamárra felrakodjunk! 
 Jaj, de mit vigyünk a gyermeknek, 
 Kit az egekből jelentenek? 
 Én majd viszek neki tejecskét! 
 Én majd viszek neki vajacskát! 
 (sajtócskát, cipócskát…) 
 
Vén Dadó: Majd viszek neki báránykát,  
 kivel jól tartom Édesanyját! 
 
Bottal a kezükben „útnak indulnak” és éneklik: 
 
Ének: Pásztorok, keljünk fel. / Hamar indulj el.  

Betlehem városába,  / rongyos istállócskába. 
Siessünk, ne késsünk, / hogy még ezen éjjel odaérhessünk. 
Mi Urunknak tiszteletet tehessünk. 

 
Megérkeznek és letérdelnek a jászol mellé: 
 
Pásztorok: Üdvöz légy, ó Jézus kis királyunk, 
 Kit nagy szegénységben itt találunk! 
 Légy mindenkor oltalmunk, 
 ellenségen diadalmunk! 
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Átadják egyesével az ajándékokat, majd meghajolnak: 
 
Pásztorok: Íme édes kis Jézuskám, 

Hoztam egy kis tejecskét! 
 (vajacskát, sajtocskát…) 
 
Ha mindenki át adta akkor a legfiatalabb pásztor azt mondja: 

 
Pásztor: Huj, huj! Ki-ki járja táncát ne sajnálja talpát!   
 
Táncolnak a „Bojtár volt a nagyapám..” dalra. 
 

 
 
1 Bojtár volt  a nagyapám, / bojtár vagyok én is,  

csak a botját hagyta rám, / gazdag vagyok mégis.  
 Kis báránykám minden reggel, / bégetéssel ébresztget fel, 

Kelj fel édes gazdám! 
 
2 Báránykámon csengő szól, / csingilingi-langa, 

A furulyám is dúdol, / csingilingi-langa, 
Kis báránykám mellém fekszik, / szundikálunk sokszor estig, 
Jójszakát kívánok! 

 
Végén félrevonulnak, és közben mondják: 
 
Pásztorok: Nosza pajtás fogd az ajtót , 
 kezedbe a kilincstartót, 
                   már itt tovább nem maradunk, 
                  hanem tovább masírozunk! 
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Mária énekel: 
 
Mária: Szűz Mária várja, várja, / Aludjon el Jézuskája 

Átöleli szűz karjával / Melengeti szép arcával. 
 
Aludj, aludj én szentségem, / Csillag jön a széles égen 
Fényes útját bölcsek járják, / Áldásodat várva várják. 
 
Aludj, aludj boldogságom. / Harmat csillog minden ágon. 
Pici tested gyönge, mégis / Tied lesz a föld is, ég is. 

 
Halk dúdolással fejezi be, amire besétálnak Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár és megállnak a jászol előtt: 
 
Gáspár: Hol vagy, zsidók királya? 

Mert megjelent csillaga. 
Dicsérjük énekekkel, 
Vigadozó versekkel! 

 
Menyhért: Királyok ajándékát: 

Aranyat, tömjént, mirhát 
Viszünk mi is Urunknak, 
Ártatlan Jézusunknak! 

 
Boldizsár: Kérjük a szép Szűzanyát: 

Kérje értünk szent Fiát, 
Hogy békességben tartson, 
Ellenség, hogy ne ártson. 

 
Együtt: Szép jel, szép csillag, 

Szép napunk támad, 
Szép napunk támad! 
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Mindenki együtt énekli: 
 
 Szép jel, szép csillag, 

Szép napunk támad, 
Szép napunk támad! 

 
Mindenki együtt mondja lezárásképpen: 
  
 Örvendezzünk és vigadjunk, 
 Új királynak hálát adjunk! 

Jézusnak ajánljuk! 
                                                  

Ének: Az isteni gyermeket, / Ki ma kijelentetett  
A három szent bölcs előtt, /Dícsérjük és áldjuk őt.  
Szép jel és szép csillag,  
Szép napunk támadt,  
Szép napunk támadt. 

A zsidók őt üldözék, /A bölcsek megtisztelék  
Arany, tömjén, mirhával, / S a szív imádásával.  
Szép jel és szép csillag…  

Szent hitünknek csillaga / Minekünk is jelt ada,  
Hogy megjelent királyunk, / Kit epedve úgy vártunk.  
Szép jel és szép csillag… 

Hit, remény és szeretet, / Mely tőle nyer életet:  
Ez a hármas áldozat, / Melyet szívünk neki ad.  
Szép jel és szép csillag,…  

Isten-ember, nagy király! / Előtted ím néped áll,  
Kérvén szent malasztodat, / Hogy áldja jóvoltodat.  
Szép jel és szép csillag.  
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SZEREPLŐK 
 
Mária  ………………………………………………………. 

(Jézus pólyában Mária ölében)  

József ………………………………………………………. 

Öreg pásztor ………………………………………………………. 

Pásztorok: ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

Angyalok: ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

Gáspár: ………………………………………………………. 

Menyhért: ………………………………………………………. 

Boldizsár: ………………………………………………………. 
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SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 
1. Máriának, József megfelelő színű palást 
2. Pásztoroknak bot, kucsma, bunda, sötét nadrág, csizma 
3. Angyaloknak ministráns ruha, esetleg glória, színes lámpás 
4. Háromkirályoknak színes palást, „korona”, arcra fekete maszat 
5. Csengők 
6. Betlehem, amit a gyerekek magukkal visznek 
7. Egy szép arany csillag szerkezetre erősítve 
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