BEVEZETŐ SZÍN
(Bejönnek emberek letelepednek az egyik asztalhoz. A másiknál már ülnek néhányan és
beszélgetnek, de nem hallani, hogy mit.)
Juhász 1
Háttér/illusztráció DIA:
Hát ezzel is megvagyunk. Minden a helyén van.
Fogadó, régi parasztház belseje,
Juhász 2
vagy parasztház kívülről.
A számadónál is voltatok?
Juhász 1
Az még ráér, majd holnap, vagy holnapután.
Juhász 2
És ha baj lesz?
Juhász 1
Mi baj lenne? Az is csak ember, majd megérti, hogy idő kellett hozzá.
Juhász 2
Én nem bánom, de kend állja majd, ha mégis ...
Juhász 3 (meglökdösve a másik kettőt...)
Álljatok már meg, hallgassátok az öreget, megint mesél valamit ... (Mind arrafelé
fordulnak.)
A másik asztalnál öreg juhász körül többen ülnek, s az öreg ekkor hangosan folytatja,
amit addig halkan mondott.
Öreg Juhász - mesélő
Mondom, olyan rongyos népek voltak, mint mi. Juhászok, bojtárok, magunkfajták.
No, de régi történet ez, tán ismeritek is, minek mondjam ... (elhallgat, a többi
elkezdi kérlelni)
Juhászok
Nem ismerjük, s szívesen hallanánk, ha lehet.
Öreg (kicsit kéretve magát)
No, jó. Hát, mondom, régen volt az ...
Bojtár
Milyen régen? Biztos van vagy száz esztendeje ...
Öreg
Ha te jobban tudod, mondjad ...
Bojtár
Nem, én csak ... bocsánat ...
Öreg
No, azért mondom. De meg elébb is volt az, mint száz éve. Sokkal elébb, hallgasd
csak ...!
Szín váltás
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PÁSZTOROK (tüzet raknak, beszélgetnek)  9 ember
1. pásztor
Hideg az éjszaka, rakjunk tüzet! Nyugalom van mindenütt, talán aludhatunk is.
2. pásztor
Jól van, aludjunk, de egy valaki ébren legyen és vigyázzon!
3. pásztor
Majd én vigyázok, pihenjetek csak. Éjfélkor meg levált majd valamelyikőtök.
4. pásztor
Háttér/illusztráció DIA:
Majd én leváltalak, csak ébressz majd fel.
csillagos ég, éjszakai vidék,
tábortűz emberekkel stb
(lepihennek, a 3. pásztor subájába burkolózik és ülve marad)
3. pásztor (kis idő múlva)
Na ezek, jól elaludtak. Nem csoda, hiszen a hidegben legjobb a tűz mellett aludni.
Majd csak eltelik az éjszaka minden baj nélkül. Bár ez a mai éjjel olyan furcsa.
Mintha valami készülne!!!
Háttér/illusztráció DIA:
Angyal
Angyal, vagy fényesség
Ébredj fel, ne aludj! Mert bizony nagy boldogság készül!
az égen, stb
3. pásztor
Jaj, teremtőm! Mi ez? Ki ez a férfi? Ébredjetek! Nézzétek micsoda fényesség!
4. pásztor
Na, mi van? Már itt az éjfél?.... ....Ó, jaj nekünk! Ébredjetek, itt a vég!
( a pásztorok felébrednek, egymást keltegetik, igyekeznek egymás mögé rejtőzni)
Angyal
Ne féljetek és ne rejtőzzetek el. Nincs itt a vég, hanem inkább valami csodálatos
kezdődik el! Régóta várjátok a Messiást, hát Betlehemben megtaláljátok egy
istállóban a jászolban. Menjetek keressétek meg!
Több angyal (még három)
Legyen a dicsőség az Istené! Hozsánna a magasságban!
2. pásztor
Én ilyet még nem láttam. Rémisztő jelenés, de mégsem félek!
1. pásztor
Az előbb még nagyon álmos voltam, de most már szívesen nekiindulnék az
éjszakának is, hogy meglássam tényleg igaz-e, hogy megszületett a mi királyunk?
3. pásztor
Miért is ne? Nézzük meg, igaz-e? Mit veszthetünk?
Mesélő
És a pásztorok nyájukat otthagyva elsiettek Betlehem felé, hogy megkeressék a
kisgyermeket.
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A BÖLCSEK  4 ember

Háttér/illusztráció DIA:
tevén utazó vándorok,
stb

1. bölcs
Nagyon régóta utazunk. Már számolni sem tudom a napokat.
2. bölcs
Pedig te nagy számoló vagy, mint mi magunk is.
1. bölcs
És nem lehet, hogy most elszámoltuk magunkat? Még a csillagok is tévedhetnek!
3. bölcs
Nem számoltunk el semmit szerintem. A régi írások is mind arról beszéltek,
hogy jó nyomon haladunk.
1. bölcs
Csak én már kezdek elfáradni. És éhes is vagyok.
2. bölcs
Én is éhes vagyok, és ebben a sötétben alig látok valamit. Talán meg kellene
állnunk éjszakára.
3. bölcs
Fáradtság és éhség! De megéri! Emlékezzetek, milyen lelkesen indultunk útnak!
Népek szabadítóját jövendölték a régi könyvek. Én bizony szívesen fáradok
ezért.
2. bölcs
Tudod, hogy mi is ugyanígy gondoljuk! Csak legalább ne lenne ilyen sötét. Jó
lenne, ha világítana valami, hogy el ne tévedjünk.

1. bölcs
Háttér/illusztráció
Nézzétek de furcsa az ég! Mintha elhalványodnának a csillagok! DIA: betlehemi
3. bölcs
csillag az égen
Kivéve azt az egyet! Nézzétek!
2. bölcs
Mekkora! És milyen fényes!
1. bölcs
Egészen bevilágítja előttünk az utat! Csodálatos!
3. bölcs
Nem lehet ez véletlen! Ez Isteni jel! Mondtam, hogy nem számoltunk el semmit.
Valóban igazat mondtak az Írások. Most kell megszületnie a világ
szabadítójának!
1. bölcs
Hát akkor ne álljunk itt tétlenül! Menjünk a csillag felé, így biztos hamar
megtaláljuk őt!
2. és 3. bölcs
Úgy van! Menjünk! Iparkodjunk!
Mesélő
És nagy örömmel meggyorsították lépteiket, hogy mielőbb megtalálják a
Megváltót.
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A JÁSZOLNÁL  3 ember

Háttér/illusztráció DIA:
Istálló belseje, vagy
parasztház, állatok

József (egyedül, külön)
Hála Istennek, nincsen már semmi baj. Igaz csak istálló, de éjszakára megfelel.
Fogadós
Feleséged hogy van? Láttam, hogy áldott állapotban van, de csak az istállóban
volt hely, sajnálom!
József
Nem baj. Elég meleg van odabent. De igaz, hogy feleségem gyermeket vár, s
lehet, hogy ma éjjel meg is születik.
Fogadós
Na, akkor küldök egy szolgálót, hogy segítsen, ha kell.
József
Köszönöm! Áldjon meg az Isten!
Szolgalány (jön be, miután a fogadós kiment)
Itt vagyok, a gazdám küldött, hogy ha kell segítség, legyek feleséged mellett.
József
Bent van az istállóban, ott megtalálod. (szolgalány bemegy, József kint marad,
aggódik)
József (aggódva járkál ide-oda)
Aggódom Máriáért. Nem lehet könnyű egy gyermeket a világra hozni. De csak
nem lesz baj!!! Hiszen álmomban az az angyal is bíztatott! Sőt még azt is
megmondta, hogy fiunk lesz és nevezzük Jézusnak! Bárcsak valóban egy szép
kisfiú születne!
Háttér/illusztráció DIA:
Sötétség – hallatszik az ÓRAketyegés
(Rövid elsötétítés - az idő megy...)
– jelezve az idő múlását
Szolgalány
Uram! Gyere, most már bejöhetsz te is, mert megszületett a fiad!
József
Kisfiú?
Szolgalány
Igen! Szép, egészséges kisfiú. Tudod már, hogy mi lesz a neve?
József
Igen tudom! Jézus, Jézus lesz a neve, ahogy az angyal mondta.
(József örömmel beszalad az istállóba)

Háttér/illusztráció DIA:
Újra az istálló, parasztház kívülről
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A LÁTOGATÓK
1. pásztor
Még ide nézzünk be. Igaz tele van a fogadó, de hátha itt találjuk!
2. pásztor
Na jó, még ide bemegyünk.
3. pásztor
Várjatok kint majd én beszaladok megkérdezem, jó helyen járunk-e?(beszalad)
4. pásztor
Bárcsak ez lenne az a hely! De hát ilyen tömegben alig valószínű, hogy megtaláljuk.
3. pásztor(jön vissza örvendezve)
Azt mondja a fogadós, hogy ő nem tud semmilyen új királyról, de az istállóban megszállt
egy fiatal házaspár, akik gyermeket várnak, kérdezzük meg őket!
1. és 2. pásztor
Ez lesz az! Siessünk, nézzük meg. (Elszaladnak.)
***
1. bölcs
Hát idáig vezetett ez a csillag! Biztos, hogy hamarosan megtaláljuk!
2. bölcs
Bár igazad lenne! Már nagyon várom, hogy meglássam azt a kisgyermeket!
3. bölcs
Akárcsak én! De én hiszem is, hogy megtaláljuk. Ez a csillag nem volt véletlen!
2. bölcs
Biztos hogy nem. Lám be is értünk Betlehembe.
1. bölcs
Nézzétek, megállt a csillag! Ott egy fogadó felett! Siessünk oda. (odafutnak)
Fogadós
Jó estét, Urak! Mi járatban vagytok? Bár előre mondom, hogy szálláshely már nincsen!
3. bölcs
Nem is szállás kell nekünk, csak mondd meg nálad született-e meg a megígért király?
Fogadós
Hát, én nem tudom, de ti vagytok a másodikok, akik ilyesmit kérdeztek!
1. bölcs
Mások is kérdezősködtek?
Fogadós
Igen! Faluszéli pásztorok szaladtak ide, hogy keresik a Messiást, itt van-e? De nekik is
csak azt mondhattam, hogy menjenek kérdezzék meg az istállóban.
1. 2. 3. bölcs (egyszerre, kiáltva, értetlenkedve)
Az istállóban???
Fogadós (mentegetőzve)
Igen. Betért egy férfi a várandós feleségével, nem dobhattam ki őket. De csak az istállóban
volt hely.
Szolgalány (odafutva)
Uram! Az istállóban kisfiú született! Nagyon aranyos!
Fogadós és a bölcsek
Akkor siessünk, nézzük meg! (Mind elszaladnak a jászolhoz)
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ZÁRÓ SZÍN
(Ismét az asztal körül az öreg mesélővel)

Háttér/illusztráció
DIA: Ismét a
fogadóbelső, vagy
parasztház

Öreg
Így aztán hamar híre is ment, és sokan eljöttek, hogy lássák.
Bojtár
És azok a bölcsek annyit utaztak egy kisgyerekért?
Öreg
Annyit. És én is elindulnék, hogy láthassam, hogy meghajthassam magam előtte!
Bojtár
Szép mese volt ...!
Öreg
Ha mese volna, nem mondtam volna el. De igaz ez az utolsó szóig, mint ahogyan
igaz, hogy az a kisgyermek hozott rendet ebbe a rendetlen világba. És rendet tett az
én rendetlen életemben is.
Bojtár
Miféle rendet?
Öreg
Olyan rendet, hogy már nem félek. Hogy vén fejjel nem a halállal beszélgetek,
hanem az Élettel! Olyan rendet, amilyet sehol nem találtam, pedig sokfele jártam,
elhiheted. Rábíztam mindent arra a kisgyermekre, arra a kis Jézusra, s olyan
kincsem lett, amit oda nem adok semmiért!
Neked fiam, s nektek mind hallanotok és értenetek kell, ki volt az a gyermek.
Emlékezzetek!
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