Karácsonyi műsor 2012 – 88. Bethlen Gábor cscs. Mainz
Szerepek:
mesélő 1 Jaci
mesélő 2 Ádám
angyal 1 Amaya
angyal 2 Hanna
seprű Dóri
anya Anna
apa Artúr
gyerek 1 Sophie
gyerek 2
József Dezsi
Mária Fati
Jézuska Arthur
pásztor 1
pásztor 2
3 király 1: Anton 2: Áron 3: Nimród
bárányok - ovisok
Első jelenet:
Mesélő 1:
Mese-mese elmesélem,
angyal járt a sötét éjben.
Fenyő erdőn angyal szállt át,
Suhogtatva fényes szárnyát.
Egy-egy fának azt susogja,
a Jézuska parancsolja,
és a kis fa rögtön rája,
elindult az éjszakába.
Ment-ment mendegélt,
eltűnődve hová térjen,
lakásunknál megállt végre,
s tündökölve ide tért be.
(két angyal fellép)
angyal 1: Te tudod merre kell mennünk?
angyal 2: Nem, sajnos én először vagyok itt lent a földön.
angyal 1: Én is. Akkor keressük meg azt a szép karácsonyfát, amit föl kell díszítenünk.
(benéznek egy ablakon és meglátnak egy seprűt.)
angyal 2: Kedves karácsonyfa, jöttünk, hogy feldíszítsünk.
seprű: Az nagyon kedves tőletek, de én csak egy seprű vagyok. Engem nem szoktak feldíszíteni,
Gyertek, megmutatom a karácsonyfát.
(Benéznek a nappali szobába, ott meglátják a karácsonyfát és a szülőket.)

Második jelenet:
Anya: Mondtam, hogy nem leszünk kész. Még föl sincs állítva a jászol. Meg még föl is kéne
söpörni.
Apa: Minden rendben. Nem az a lényeg.
Anya: De kész kell legyen minden, hát mit szóljanak a gyerekek. (gyerekveszekedés a háttérben)
Apa: Úgy látszik gyermekeink még nincsenek karácsonyi hangulatban. Már megint veszekednek.
Anya: Ne már megint! (anya elmegy, hallani, hogy rászól a gyerekeire: most már elég volt a
veszekedésből, és végre vegyétek föl a szép ruhátokat, hányszor kell mondanom, visszajön, apa
közben kinéz az ablakon)
Apa: Nézd csak, hull a hó.
Anya: Azt hittem, te itt már csináltál valami értelemeset.
Apa: Figyelj, most jól fölöltözünk és kimegyünk. Meglátod ez mindannyiunknak jól esik. Itt
hagyjuk a sok munkát, a faradozást és élvezzük egy kicsit a csendet és a hópelyheket.
Anya:....... Jó! (sóhajtva)........ Gyertek gyerekek kimegyünk!
(gyerekek futnak és örülnek, mindenki fölöltözik és kimennek)
Mesélő 2:
Mint a csengettyű szó úgy bong a kis harang,
száll a hideg éjben a meleg tiszta hang.
Óh áldott, óh boldog szent karácsony éjjel,
az égen csillagok világítnak fénnyel.
Nagy – nagy nyugalom van az egész határban,
csillog a fehér hó ezüstösen, lágyan.
Akkor is ilyen szép éjszaka lehetett,
mikor a kis Jézus a földre született.
Harmadik jelenet:
(angyalok meg a seprű)
angyal 1: Hát itt aztán még sok a munka.
angyal 2: Jó hogy kiment a család, így tudunk segíteni.
seprű: Én is segítek! És utána itt szeretnék maradni, akkor én is végre láthatok egy karácsonyt.
(seprű felsöpör, angyalok feldíszítik a fát, akkor felállítják a szent családot, stb.)
József: Ide jöjjön minden ember, itt van köztünk a szeretet.
Ide, akit sújt a bánat itt feléje vigasz árad.
Gyertek ide apák, anyák, lássatok szép karácsonyfát.
Jézuskától tanuljatok, mindig hittel dolgozzatok.
Mária: Karácsonykor csillag gyúlt ki Betlehem felett.
Betlehemi istállóban Jézus született.
Karácsonykor szívetekben legyen szeretet.
Jézus útján járjatok, mert Istenhez vezet.
József: De hol a Jézuska?
Mária: Kedves angyalok, legyetek szívesek és keressétek meg a Jézuskámat!
(Keresik, bekopog az ablakon és bejön, hozza az ajándékokat, leteszi a fa alá)
Jézuska: Hulló hópelyhektől Jézuska üzeni,
gyerekek, gyerekek rossz ne legyen senki.
Mert a jó gyermeket Jézuska szereti
Szent karácsony estén keblére öleli.

Mária: Jó hogy itt vagy fiacskám, gyere ide hozzám!
(Mária ölébe ül)
király 1: Üdvözlégy te kiskirály jászolka lakója,
gazdag vagy te bármilyen szegényes a pólya.
király 2: Boldog akit trónusod elé oda engedsz,
annak többé bánata, könnye, baja nem lesz.
király 3: Az örökké így dalol a mennyei tájon:
de jó nálad Jézusom irgalmas királyom.
pásztor 1: Nagy karácsony éjszakája, Kis Jézuska születése,
Mária az édesanyja, Gondosan ö ápolgatja.
pásztor 2: Kisded Jézus aranyalma, boldogságos édesanya,
fogadj minket oltalmadba, vezess be szent hajlékodba.
Negyedik jelenet:
(bejön a család, leveszik a meleg ruhát, még nem néznek a fához)
Anya: Hát ez a séta egy nagyon szép ötlet volt. Annak ellenére, hogy itt bent nem lett kész semmi,
mégis igazi ünnepélyes hangulatban vagyok.
Apa: Az a lényeg, hogy karácsonykor együtt legyünk és szeressük egymást. Nem az a legfontosabb,
hogy szép díszes legyen a ház, finom étel legyen az asztalon és sok ajándékot kapjunk.
Anya: Igazad van. De azért szép lett volna az is, ha minden elkészül időben.
(Anya tovább megy)
Anya: (csodálkozik) Gyertek ide gyorsan. Ezt nézzétek. Ez te voltál!
Apa: Nem, én voltam! Én végig veletek voltam. Ez egy igazi karácsonyi csoda.
(szülök leülnek)
gyerek 1: Rég született Jézus messze Betlehemben,
nekem mégis itt van ma is a szívemben.
gyerek 2: Amerre csak járok, boldogan kívánom:
legyen mindenkinek ilyen a karácsony.
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