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Ndërtojmë Betlehemin 
 

PERSONAZHET 
 
Jozefi 
Hotelisti 
Gruaja 
3 Zemra 
2 Engjëj 
4 Barinj 
1 Ylli Kometë 
3 Mbretër  
8 Xhingla 
 
Mirëmbrëma të gjithëve! (së bashku) 
 
Në prag të festave çdo viti ne ju ftojmë të festojmë së bashku. Presim Krishtlindjen 
dhe Vitin e Ri 
 
Edhe sonte do të përpiqemi, që para jush të sjellim, si në kohët e vjetra këtë 
ngjarje. 
A jeni gati të na ndihmoni me duartrokitjet tuaja? 
 
Poooooooo …. 
Festa le të fillojë. 
(ngjiten në skenë fëmijët që flasin) 
 
Krishtlindjet po afrojnë por, pa Betlehem nuk ka asnjë kuptim 
 
Po, është e vërtetë, se pa Betlehem nuk ka ku të lind Krishti i vogël. 
 
Edhe në shtëpinë tonë ne ndërtojmë gjithmonë Betlehem pranë Pemës së Vitit të 
Ri. 
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Oh, sa dëshiroj që Krishti i vogël të lind në shtëpinë time. 
 
Sa bukur do të ishte që Jezusi bebe të bëhej vëllai im 
 
Po shokë të dashur, të gjithë do të dëshironim që kjo bebe të lind në shtëpitë tona, 
por sonte është më mirë që të lind këtu, tek ne, në festen tonë. 
 
Po si do t’ia bëjmë? Ne jemi të papërgatitur, nuk kemi as kasolle dhe as kemi 
lajmëruar njeri! 
 
Mos u mërzitni…. Ne mund të bëjmë gjithçka, mjafton të kemi dëshirë, vullnet e 
zemrat e hapura për të pritur Krishtin e vogël. 
__________________________________________________________________ 

Kërcimi i zemrave (fëmijët e grupit të 3 dhe të 1) 
Në sfond ndërtohet kasollja me fëmijë os 

e marrin shtëpinë e kopshtit 
 
Jozefi dhe Maria po enden nëpër rrugë duke kërkuar një vend ku të strehohen. A 
do ta gjejnë vallë ata këtë vend? A do t’ua hap njeri derën atyre? 
 

(Jozefi e Maria ngjiten në skenë e kërkojnë të lodhur derë më derë) 
 

Jozefi: Tak-tak-tak, (troket në një derë hoteli) 
Hotelisti:  Kush është) 
Jozefi:  Jemi ne, kërkojmë një vend të ngrohtë për të kaluar natën. 
Hotelisti:  Me se do të më paguani? 
Jozefi:  Nuk kemi me se të paguajmë 
Hotelisti:  Ikni, pra se ky vend nuk është për ju. 
 

(Maria e Jozefi vazhdojnë të lodhur të kërkojnë një vend) 
 

Nuk e dinte hotelisti, se kush po i troket në derë. 
Po ta dinte se ishte i biri i Zotit, 
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do ta kishte çelur portën menjëherë. 
 

(ata trokasin në një vend tjetër) 
 

Jozefi:  Tak-tal-tak (troket në derë) 
Gruaja: Kush është në derë kaq vonë? 
Jozefi:  Jemi ne zonjë, po kërkojmë një vend ku të kalojmë këtë natë të ftohtë, 
na pranoni në shtëpinë tuaj, nuk kemi ku të shkojmë. 
Gruaja: Ikni, shkoni ku të doni. Mos shëtisni nëpër natë, të frikësoni e të 
prishni qetësinë njerëzve.  
 

(Jozefi e Maria enden nëpër natë) 
 
O zonjë e mjerë, pse nuk mendove njëherë,  
se një grua që pret një bebe,  
të troket për ndihmë ne derë.  
A po ti ishe e frikësuar.  
Nuk e dije, se patjetër do ta kishe ndihmuar. 
 
Jozefi: Ku të shkojmë Maria?- Ku të shkojmë? 
 
Ejani, ejani jemi ne që po ju presim. Shihni, shihni, janë shokët e mi që kanë hapur 
zemrat dhe kanë përgatitur një shtëpi të ngrohtë me dashuri , për të pritur beben e 
vogël që do të lind. 
 

(muzikë në sfond, ndërsa lind Krishti, Jozefi dhe Maria së bashku zënë vend në 
qendër të skenës) 

 
Zemra 1: Zemrat tona si dhuratë,  
Krishti i vogël , merri ti,  
s’kemi argjend as dukata,  
edhe ti fort mirë e di. 
 
Zemra2: Të lumtë ata që ty të besojnë,  
se prej teje çdo send kemi,  
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me gjithë zemër të adhurojmë, 
 ty të përkasim, prej teje jemi. 
 
Zemra3: Eja, bano në zemrat tona, 
 me gjithë shpirt të pranojmë, 
 na fal kur ne gabojmë,  
se pas teje të gjithë do të shkojmë. 
 

(fëmijët zemra që sjellin shtëpinë, qëndrojnë në skenë, të tjerët zbresin) 
__________________________________________________________________ 
Kërcimi i engjëjve  
__________________________________________________________________ 
Engjëlli 1: Ne jemi engjëjt gazmor,  
vijmë me hare nga qielli i ngrohtë.  
Ju sjellim lajmin e mirë, 
 Ju o njerëz në tokën me dëborë. 
 
Engjëlli 2: Ju sjellim lajmin e mirë! 
O barinj fatlumë, mos flini gjumë. 
 Por zgjohuni, zgjohuni e me shpejtësi vraponi.  
Krishtin e vogël të adhuroni.  
 
(Disa nga engjëjt duke fluturuar i ftojnë barinjtë në skenë dhe i shoqërojnë) 
 
Bariu 1: Sa po ne, kemi dëgjuar,  
për këtë lajm të ri, 
me shpejtësi kemi vrapuar, 
shpejt te Krishti fëmi. 
 
Bariu 2: Ejani vëllezër të vrapojmë, 
Krishtin e vogël të adhurojmë, 
Ai leu për ne si fëmijë, 
të na dhurojë shumë dashuri. 
 
Bariu 3: Një djalë lindi sot për ne, 
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dhuratë na u dha. 
Ai do të jetë shpëtimtari, 
engjëlli i Zotit tha. 
 
Bariu 4: Të nisemi vëllezër, të shkojmë në Betlehem, 
ne të pritëm me gëzim, 
ti për ne je shëlbim. 
__________________________________________________________________ 
Kërcimi i yjeve: (në këtë atmosferë yjesh, vjen në skenë ylli kometë dhe 
mbretërit) 
__________________________________________________________________ 
Ylli Kometë:  Unë jam Ylli kometë, mbretërve ua ndriçova rrugën tek 
shpella. Ata po vijnë me nxitim, të adhurojnë foshnjën me gëzim. 
 
Mbreti 1:  Në ecjen tonë ky yll na drejtoi, 
drita e tij zemrat na ndriçoi. 
Në rrugë të pashkelur ecëm me besim, 
Erdhëm në Betlehem e gjetëm mrekullinë. 
 
Mbreti 2:  Nga vend i largët erdhëm ne, 
të adhurojmë këtë foshnje që sapo ka le 
dhurata tona plot gëzim, 
ja sjellim si shenjë për falënderim. 
 
Mbreti 3:  Tani që gjetëm shpëtimtarin tonë 
Rruga jonë e qetë këtu do mbarojë, 
të lajmërojmë gjithë botën se nata mbaroi, 
të pasur e të varfër Krishtin të adhurojmë. 
 

(Mbretërit çojnë dhurata te Betlehemi dhe pozicionohen atje) 
(fëmijët recitojnë vargjet e Krishtit) 

 
Fëmija1:  Oh sa gëzim e lumturi, 
sonte në shpellë ka ardhë një fëmi, 
sytë i shkëlqejnë për mrekulli, 
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sjell në botë paqe e dashuri. 
 
Fëmija2: Me flokë të zezë, e buzëqeshje të ngrohtë, 
Ka ardhur për t’ju gëzuar, në këtë natë të ftohtë. 
 
Fëmija 3:  Cili është ky? Nuk e dini ju? Ky është o shokë, Krishti fëmijë, 
që lindi prej Zojës Mari.  
Që sjell paqe e dashuri, në çdo vend, në çdo shtëpi. 
 
Të tre së bashku:  Gëzuar e për shumë vjet, ju ndihmoftë kjo natë e shenjtë. 
________________________________________________________________ 
Kënga: SHENJTA NATË 

(Përgatitemi për Vitin e Ri…) 
________________________________________________________________ 
 

Fëmijë ejani shpejt, duhet të përgatisim të presim edhe Vitin e ri. 
 

Po babagjyshi nuk e di a vjen, se ne pemën dhe xhinglat nuk i kemi vënë në vend. 
 

Ejani shokë, kush do më ndihmojë, pemën ta ujdisim, 
plot xhingla e drita ta stolisim?! 
 

Që xhinglat bukur të xixëllojnë 
Diçka duhet të tregojnë, 
nga tingujt e tyre të kumbojnë, 
mirësi, gëzim e dashuri, 
që mban në zemër çdo fëmijë. 
 
Në maje të pemës diçka duhet vënë 
Të jetë vezulluese e të jetë me vlerë, 
Një yll do të ishte mrekulli, 
Po ku ta gjejmë ne tani? 
 
Ooo, e mendova unë të dashur shokë, 
ne kemi një yll që ndriçon në botë, 
marrim në Betlehem ne yllin kometë 
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e Pema jonë do të ndriçojë vërtetë. 
 
Xhingla 1:  Unë jam xhingla e dashurisë 
Dua shumë mamin e babin tim 
Që më rrisin me përkushtim 
Gjyshin e gjyshen që më ledhatojnë, 
motrën, vëllain që me mua lodrojnë, 
dua mësuesen që më mëson, 
dua gjithë botën që më rrethon. 
 

Xhingla2: Unë jam xhingla e respektit, 
Jam i vogël por respekt kërkoj, 
T’ju respektoj nga ju mësoj, 
Respektoj prindërit, shokët në lojë. 
Dua që të gjithë njerëzit  
Njëri-tjetrin ta respektojnë. 
 

Xhingla 3: Jam e qeshur, xhingla e gëzimit, 
Hare e gëzim dëshiroj të keni , 
Të gjithë çdo ditë, kudo që jeni. 
 
Xhingla4: Unë jam xhingla e bujarisë,  
Dua edhe unë pemën ta stolisë, 
Këtë virtyt tek prindërit e mi kam parë, 
Edhe unë kur të rritem, si ju do jem bujarë. 
 
Xhingla 5: (dy fëmijë) A të vijmë edhe ne tu ndihmojmë? 
 
Xhingla 6: Jo ti, se je ngatërrestare, 
shumë shokë e shoqe i ke mërzitur,  
I ke bërë të qajnë. 
 
Xhingla 5: Unë gabimin e kam kuptuar, 
shokëve falje u kam kërkuar, 
e tani jemi pajtuar. 
Në pemën tuaj ka munguar, 
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xhingla e pajtimit që mua më quajnë. 
 

Xhingla 7: Më merrni edhe mua. 
 

Xhingla 6: Tyyy, jooo, se je pisanjoz, 
sa herë ha nutelë,  
fytyrën njollos. 
  

Xhingla 7: Eee shikoni tani sa i pastër jam, 
mua me shampo mami më ka larë, 
kundërmoj i tëri erë portokalli. 
Do t’i lëshoj pemës shumë erë të mirë.  
Mua më quajnë xhingla pastërti. 

 

Xhingla 6: Pema jonë bukur po vezullon, 
por akoma diçka i mungon. 
  

Xhingla 8: Keni të drejtë, unë mungoj, 
Jam xhingla e urimit, 
Vij në fund si gjithmonë, 
Pemën tuaj plotësoj. 
Ju uroj Krishtlindjen e Vitin e Ri, 
paqe në zemrat tuaja e shumë lumturi. 

 

Pema e bukur është hijeshuar 
Por festa ende s’ka mbaruar 
Babagjyshin presim të gjithë të gëzuar, 
A do të vijë vallë për të na takuar? 
 
Babagjyshi na ka premtuar, 
Kur ishte vitin e kaluar, 
shumë dhurata do na sjell 
nëse mirë kemi vepruar. 
 
Këngë festive: Të gjithë fëmijët në skenë presin babagjyshin.  
 


