
 

Krishtlindje Sot 
PERSONAZHET 

3 fëmijë të këmbë + 4 fëmijë të ulur  
Jozefi  
Engjëlli Gabriel: 
Kalorësi: 
2 Zot shtëpish  
Zoti i hoteli 
Vendalinë  
3 Barinj  
2 Engjëj 
 
                                                                     SKENA NR.1                                                                 . 

 Në fillim ishte Fjala e Fjala ishte në Hyjin e Fjala ishte Hyj. Kjo ishte në fillim në Hyjin. 
Prej Saj u bë çdo gjë e pa Të nuk u bë asgjë. E çdo gjë që u bë, e pati në Të jetën e Jeta është drita e 
njerëzve; e Drita shndriti në errësirë e errësira nuk e pushtoi. Qe një njeri i dërguar prej Hyjit. Emri 
i tij ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar, për të dëshmuar Dritën, që të gjithë të besojnë nëpër të. Ai 
nuk ishte Drita, por - për të dëshmuar Dritën. Drita e vërtetë që shndrit çdo njeri, erdhi në botë. 
Ishte në botë e bota u krijua prej Saj, e bota nuk e njohu. Erdhi ndër të vetët, e të tijtë nuk e pranuan. 
Atyre që e pranuan u dha zotësinë të bëhen bijtë e Hyjit: atyre që besojnë në Emrin e tij. Këta s’i 
bëri bij të Hyjit as gjaku as prirja e mishit as prirja e njeriut por - Hyji. E Fjala u bë njeri e banoi 
ndër ne. Ne e pamë lavdinë e tij, atë lavdi që prej Atit i përket Birit të vetëm plot hir e të vërtetë. 
Gjoni e dëshmon Atë. Ai shpall: “Ky është ai, për të cilin thashë: ‘Ai që vjen pas meje, është më i 
madh se unë, sepse ishte përpara meje!“Vërtet, prej plotësisë së tij të gjithë ne morëm, madje, hir 
mbi hir. Vërtet, Ligji u dha nëpër Moisiun, porse hiri dhe e vërteta erdhën nëpër Jezu Krishtin. 
Hyjin kurrë askush nuk e pa: Biri i vetëm - që është Hyj, një natyre me Atin, Ai bëri të njihet. 
 
Në skene hyjnë një grup fëmijësh të ulur në stola me një top etj... në dorë dhe bëjnë sikurse janë 
duke folur me njëri-tjetrin Pastaj hyjnë në skenë edhe 4 fëmijë të tjerë dhe fillojnë ti përshëndesin 
 
Fëmija 1: Përshëndetje të gjithëve si jeni? 

Fëmija 2: Mirë faleminderit, po ju si jeni? 

Të gjithë: Shumë mirë! 

Fëmija 3: Hëëë a jeni duke u përgatitur për festen e krishtlindjeve? 

Fëmija 4: Po, unë i kam kërkuar shumë dhurata prindërve të mi, e shpresoj që të ma plotësojnë 
dëshirën. 



 

Fëmija 2: Për të festuar mirë krishtlindjen nuk do të thotë të blejmë shumë dhurata por. të festojmë 
lindjen e Jezusit fëmijë dhe ti kërkojmë paqe, dashuri dhe lumturi 

Fëmija 3: Por unë nuk e njoh mirë Jezusin, kam dëgjuar duke folur për të por... 

Fëmija 5: Mua më flasin gjithmonë prindërit e mi për të, po ashtu dhe katekistet 

Fëmija 6: Ndërsa mua për Jezusin më ka folur gjyshja 

Fëmija 4: Të lutem na tregoni si ndolli lindja e Jezusit fëmijë? 

Fëmija 3+1: po, po na e tregoni  

Fëmija 5: Atëherë para shumë kohësh......... 

Muzikë në sfond 

SKENA NR.2  

Në skenë hyn Maria e cila po qëndis, ndërkohë hyn brenda engjëlli Gabriel dhe e përshëndetë 

Engjëlli Gabriel: “Të falem, o Hirplote! Zoti me ty!” 

Maria u frikësua, ngritët në këmbë me duar në zemër 

Engjëlli Gabriel: “Mos ki frikë, o Mari, sepse ke gjetur hir para Hyjit! Ja, do të mbetesh shtatzënë 
e do të nxjerrësh në dritë një djalë e ngjitja emrin Jezus. Ky do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i 
Hyjit tejet të lartë. Zoti Hyj do t’ia japë fronin e Davidit, atit të tij. Ai do të mbretërojë përgjithmonë 
mbi shtëpinë e Jakobit dhe mbretëria e tij s’do të ketë mbarim.” 

Maria: “Si do të mund të ndodhë kjo, ndërsa unë jam virgjër?” 

Engjëlli Gabriel: “Shpirti Shenjt do të zbresë në ty e fuqia e Hyjit të tejet lartë do të të mbulojë me 
hijen e vet; prandaj ky Fëmijë do të jetë i shenjtë ‑ Biri i Hyjit. Dhe ja, Elizabeta, kushërira jote, 
edhe ajo, në pleqërinë e saj, pret t’i lindë djali. Ajo që mbahet beronjë, është në të gjashtin muaj. 
Vërtet, s’ka gjë të pamundshme për Hyjin!” 

Maria: “Unë jam shërbëtorja e Zotit: Më ndodhtë siç the ti!” 

Atëherë engjëlli u largua nga Maria dhe Maria ulet përsëri tek stoli dhe po qëndis. 

SKENA NR 3 

Fëmija 4: Uaaauu! Po atëherë çfarë ndolli? 

Fëmija 6: Cesar Augusti dha lajmërimin që të gjithë banorët e Betlehemit që ishin kudo nëpër 
krahinë do te ktheheshin ne Betlehem për të bëre regjistrimin. Po ashtu Maria se bashku me Jozefin 
nisen për në Betlehem. E shkreta Maria sa ka vuajtur, nuk gjente një vend për ta kaluar natën 

Fëmija 1: Po përse çfarë ndolli? 



 

Hyjnë në skenë Jozefi me marinë të kapur për dorë dhe drejtohen afër një hoteli për të kërkuar një 
vend për ta kaluar natën 

Jozefi: Përshëndetje! 

Hoteli: Hëë çfarë kërkoni, një vend për të fjetur? 
 
Jozefi: Po, për mua dhe për gruan time, Ju lutem.... 

Zoti i hotelit: Keni ardhur shume vonë, të gjitha dhomat janë të zëna e nuk kam vend për ju. 
Jozefi largohet nga hoteli dhe ngre sytë lart në qiell dhe tokë: dhe ndërkohë që Jozefi po kërkon një 
vend së bashku me Marinë fëmijët vazhdojnë të tregojnë pjesën poshtë 

Jozefi: O Zot i mëshirshëm, po si nuk gjejmë vend askund as për mua dhe as për gruan time? 

Lexuesi: Pastaj duke ecur trokasin në disa shtëpi dhe askund nuk gjeten vend për ta mbështetur 
kokën. Maria ishte shume keq sepse i kishte ardhur koha të lindë Jezusin 

Kalorësi: Përshëndetje kam dëgjuar se po kërkoni një vend për të kaluar natën 

Jozefi: Po, jemi duke kërkuar por akoma nuk kemi gjetur gjë. Ju keni një vend? Vërtet 

Kalorësi: Për fat të keq jo, por unë e di se në anën tjetër të rrugës gjendet një shpellë, ku vendalinjët 
e kanë përdorur si stallë për bagëtitë e tyre është një vendi i vetëm afër por ka pak barë të thatë 
brenda. 

Jozefi: Të falënderoi shumë miku im. 

SKENA NR.4 

Fëmija 3: E shkreta Maria e Jozefi sa paskan vuajtur 

Fëmija 6:  Po pastaj Jezusi fëmijë lindi në atë shpelle? Uaaauuu sa ftohtë do të ketë pas  

Engjëjt e Zotit lajmërojnë barinjtë dhe njerëzit e thjeshtë që ishin duke e pritur ardhjen e Mesisë po 
ashtu dhe 3 dijetare të mëllenjë përulen para tij duke i dhuruar dhuratat e tyre. tek shpella së 
bashku me to ishin dhe engjëjt e Zotit. Shpella ishte e shndritur nga ylli kometë  

E të gjithë se bashku po gëzoheshin 

Fëmijët këtu këndojnë një këngë  


