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NJË KRISHTLINDJE  

ME SHUMË NGJYRA 
 
Personazhet 
 
8 Engjëj të qiellit  
1 Engjëj ambasadore + një shoqërues 
Maria  
Jozefi 
Jezusi 
Ylli kometë 
4 Barinjtë 
4 Gratë 
5 fëmijë të huaj 
3 mbretërit 
 
(Muzike në sfond dhe fëmijët hyjnë në sallon dhe sistemohen) 

Këngë që shoqëron engjëjt në skenë _______________________ 
 

(13 engjëjt në skenë. Engjëlli 1. i bie kambanës dhe të gjithë ulen.) 
ENGJËLLI 1: Të mblidhemiiiiiiiiiiiii! Të mblidhemiiiiiiiiiiiii! (thërret // të gjithë ulen) 

ENGJËLLI 2: Më në fund mund të fillojmë mbledhjen e këshillit të engjëjve!  

ENGJËLLI 1: Pas pak është Krishtlindje! Duhet të organizohemi për të sjellë fëmijën!  

ENGJËLLI 3: Menduam që të ketë dëborë, dhe unë jam ekspert! 

ENGJËLLI 1: Mirë Engjëlli 3 Bëjmë që të bijë dëborë! 

ENGJËLLI 4: Po unë çfarë të bëj??? 

ENGJËLLI 1: Një moment, të shënoji, çdo njëri detyrën e tij! Atëherë; Engjëlli 4 do ti merresh  

                                                                                                              me dëborën  

ENGJËLLI 3: Ma lër ta bëj unë! 

ENGJËLLI 1: Ti Engjëlli 3 Mund të merresh me përgatitjen e korit dhe muzikën në sfond!  

ENGJËLLI 5: Mirë! Muzikantët e mi janë më të mirët në të gjithë mbretërinë qiellore! 

ENGJËLLI 1: Të besojmë ty…  

ENGJËLLI 5: Do të jetë gjithçka e përkryer!!! 

ENGJËLLI 1: Mungon ylli kometë…dhe engjëlli 13 më duket me të vërtetë engjëlli ideal! 

ENGJËLLI 3: Do të shohësh, do të përgatis yllin më të shndritshëm në qiell! Që do i tregojë të  

                                                                                                               gjithëve rrugën!  
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ENGJËLLI 1: Ok, dhe me përgatitjet jemi gati! 

ENGJËLLI 2: Prit, janë edhe ftesat për tu bërë…. 

ENGJËLLI 1. Është e vërtetë….Engjëlli 6     dhe    Engjëlli 7  do të merren me ftesat 

 (qetësi) 
 

• Muzike në sfond 
• 4 engjëj në skenë 

 
ENGJËLLI 1. ENGJËLLI 6 dhe ENGJËLLI 7   Ku jeni???  

ENGJËLLI 7. Si zakonisht jan me vonesë… 

ENGJËLLI 6 ENGJËLLI 7: Eeeeeee!.....uuffffff….kemi humbur??? 

ENGJËLLI 1 Porrrrrr, asgjë….. ishte dhe mbledhja më e rëndësishme e vitit (i nevrikosur)  

ENGJËLLI 6: Na falni….ishim me detyra…(qeshin nën hundë) 

ENGJËLLI 1: nuk di më, çfarë të bëj me ju të dy.  Më dëgjo mirë! Duhet të shkosh tek një e re 

me emrin Maria... 

ENGJËLLI 6: Maria, e kuptova! 

ENGJËLLI 1: Duhet ti thuash që do të jetë mamaja e një fëmije me emrin Jezus!  

ENGJËLLI 6: Jezus, e kuptova! 

ENGJËLLI 1: Dhe ti Engjëlli 12 duhet të shkosh tek Jozefi, zdrukthëtari dhe ta bindësh të 

martohet me Marien.  

ENGJËLLI 7: …dhe pastaj ti them që do të bëhet baba! 

ENGJËLLI 1: Jo akoma... shpjegoi atij që Zoti e ka zgjedhur për të rritur Birin e Tij! 

ENGJËLLI 7: …dhe pastaj t’i them që do të bëhet baba! 

ENGJËLLI 1: po, dhe që është dëshira e Zotit! 

ENGJËLLI 7: Po nëse nuk do? 

ENGJËLLI 6: do të jem aty me ty! Mos u shqetëso! 

ENGJËLLI 1: Mos bëj gabime!!! Zoti ka besim në ne! 

 

Dalin të gjithë, përveç A.B dhe A.C. që hyjnë më vonë.) (A.A.1 dhe A.A.2 qëndrojnë në 
skenë) 

KËNGA:  Kërcim  (O DITË E LUME)  
 

(Hyjnë Maria që është duke bërë bluzën dhe Jozefi që fle.) 
 
ENGJËLLI 6: Mariiiiiaaaa!!!...është një e re me emrin Maria??? Maria e Nazaretit!!! 

ENGJËLLI 7: Mos bërtitni…nuk jemi në pazar! 

MARIA: (Maria frikësohet  dhe pastaj përgjigjet) Ja! Unë jam Maria e Nazaretit! 
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ENGJËLLI 6: Ti je Maria? Më kishe thënë që ishe një vajzë! 

MARIA: Ti kush je? 

ENGJËLLI 6: Unë jam engjëlli i Zotit! Jam këtu për të lajmëruar që shpejt do të jesh mama!  

MARIA: Unë! 

ENGJËLLI 6: Zoti të ka zgjedhur për të mbajtur në barkun tënd Birin e vet, dhe do ta quash 
Jezus! 

MARIA: Por përse Zoti më ka zgjedhur pikërisht mua? 

ENGJËLLI 6: Sepse je një vajzë e mirë dhe do të dish të jesh një mama e mençur. Dhe mos 
u preokupo, sepse pranë teje do të jetë Jozefi. 

ENGJËLLI 8: Bindu Maria sepse Zoti është me ty 

MARIA: mirë….le të bëhet vullneti i Zotit! 

ENGJËLLI 6: Urra!!!, Engjëlli 12 tani të takon ty! 

Engjëlli 7: Shpresojmë për mirë….        (Jozef zgjohet i tronditur-Jozef bie nga krevati dhe pastaj 
ulet)  

JOZEFI: Çfarë goditje….por ti kush je? 

ENGJËLLI 7: Unë jam engjëlli i Zotit! Mos ki frikë!  

JOZEFI: Çfarë dëshiron nga unë? 

ENGJËLLI 7: Zoti dëshiron që ti të martohesh me një të re që quhet Maria, që do të mbajë në 
barkun e saj një fëmijë special 

JOZEFI: Një fëmijë??? Është një skandal! 

Engjëlli 7: Jo! Është biri i Zotit që zbret mbi tokë për të gjithë njerëzit. Ti dhe Maria do ta edukoni së 
bashku! 

JOZEFI: Po nëse nuk do të donim??? 

ENGJËLLI 7: ky është vullneti i Zotit! Mos ki frikë, Ai do të të ndihmojë!  

ENGJËLLI 8: Bindu Jozef sepse Zoti është me ty 

JOZEFI: mmmh…mirë…le të bëhet vullneti i Tij! 

Engjëlli 12: urrrrrrraaaaa…shkojmë, të lajmërojmë të tjerët që të fillojnë përgatitjet!  

 

(dalin të gjithë! Maria dhe Jozefi dalin në fund) 
Fiken dritat  muzikë në sfond ndërsa nga ana tjetër Rregullojmë skenën Engjëlli 8 qëndron në 1 qoshe 

të skenës 
 
 
KENGE: KËRCEN  

 
 

(MARIA, JOZEFI , JEZUSI’ hyjnë në gjysmë errësirë dhe sistemohen në 
kasolle. 

Engjëjt mbulojnë skenën.) 
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ENGJËLLI 8: Gjithçka është gati për natën e madhe dhe pas pak do të vijnë për të mirëpritur 

fëmijën 

ENGJËLLI 4: Pas pak do të arrijnë të gjithë! Barinjtë tashmë janë duke mbledhur bagëtinë! 

ENGJËLLI 3: Dhe ka fëmijë nga çdo anë e botës që përgatisin dhurata për fëmijën!  

ENGJËLLI 5: Ylli kometë erdhi me dritën e madhe të tijën…Të gjithë janë në vendet e tyre! 

ENGJËLLI 4: dhe kori i engjëjve është gati për t’i kënduar Jezusit fëmijë  

ENGJËLLI 3: Ndërsa ne të tjerët të përgatisim zemrat tona që ta presim 

Krishtëlindejen me plot dashuri dhe paqe  

 

(Engjëjt ndahen dhe lënë hapësirë në skenë pas lindjes së 
Jezusit.) 

 
 
ENGJËLLI 4: uhhhhh….ku janë barinjtë???  

ENGJËLLI 3: Janë duke ardhur,.... shiko atje poshtë, po vijnë! 

ENGJËLLI 4: fytyrat e tyre po shndrisin nga gëzimi! 

ENGJËLLI 5: dhe Zemrat tona po mbushen me shumë gëzim 

(hyjnë barinjtë) 
 

BARIU 1: Një engjëll na lajmëroi për lindjen e kësaj foshnje 

BARIU 2: u nisëm sapo kemi marrë lajmin nga engjëlli i Zotit! 

BARIU 3: nuk donim të mungonim në ardhjen e këtij fëmije të veçantë! 

BARIU 4: Ja ku është! t’ia çojmë dhuratën tonë.... Ejani, vraponi të shkojmë tek ai 

 

(hyjnë gratë ) 
 

GRUAJA 1: Maria kemi ardhur për të sjell diçka për fëmijën tënd 

GRUAJA 2: E di Maria, leshi është i mirë për të ftohtë! 

GRUAJA 3: Ndërsa unë të solla pelenat për ta mbështjellë 

GRUAJA 4: Dhe qumështi i deleve tona është i mirë për një fëmijë kaq të vegjël 

 
( njëri prej barinjve sistemon përpara kasolles një copë të leshtë dhe një kanë) 

(hyjnë mbretërit) 
 
MBRETI 1: Eedhëm edhe ne! Më në fund gjetëm mbretin e vërtetë! 

MBRETI 2: Nëse nuk do të kishim dylbitë e mia të fuqishme nuk do të mund të ndiqnim 

yllin…  

MBRETI 3: Por çfarë thua? As që shërbenin dylbitë e tua... sepse shihej kaq mirë!  
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MBRETI 2: po, por pa dylbitë e mia…nuk mund ta shikonim! 

MBRETI 3: Mjafton me kaq! Jeni kujtuar për të sjellë një dhuratë? Nuk mund të prezantohemi me duart 

bosh!  

MBRETI 1: Ja …. ar, kem dhe mirrë! 

(mbretërit sistemojnë dhuratat përpara kasolles)  

(Fëmijët janë 2 për çdo kontinent gr i II flet ne fillim dhe gr i III bëjnë prezantimin ) 
 

Engjëlli 2: Kujdes, kujdes! Janë duke arritur fëmijët... t’u bëjmë vend!    

FËMIJA 1: Hajdeni miq! Ylli ndaloi këtu... 

FËMIJA 2: E shikoni....është fëmija i ri… 

FËMIJA 3: Është fëmijë i ardhur nga qielli... Sa bukur! 

FËMIJA 4: Ka ardhur të luajë mes nesh! 

FËMIJA 5: Kontrollojmë nëse jemi të gjithë dhe të prezantohemi 

 
FËMIJA 1: Përshëndetje! Unë vij nga pyjet e Amerikës... të gjithë fëmijët e fisit tim kanë një 
kapës ëndrrash. Mbaje o fëmi i veçantë, do të të duhet për të mbajtur larg ëndrrat e këqija! 
 
FËMIJA 2: Dhe unë vij nga toka e ftohtë e Veriut... nëna ime më lexon shumë histori me 
arinj të bardhë dhe pinguinë... historitë do t’i bëjnë më të bukura mbrëmjet me mamin dhe 
babin! 
 
FËMIJA 3: Fëmijët zakonisht kanë frikë nga errësira ndaj... ja një kandil për të ndriçuar 
mbrëmjen! Me këtë nuk do të kesh kurrë frikë! 
 
FËMIJA 4: Ne shqiptarët jemi mikpritës, unë do të pranoi në shtëpinë time të ngrohte, kemi 
lojra të të gjithë tipeve dhe duke parë që je një mashkull të kemi sjellë ndonjë lodër për të 
luajtur së bashku... 
 
FËMIJA 5: Të luajmë së bashku? Ide e bukur! Mendo, Jezus, që në ditët e gjata dhe të 
ngrohta të Afrikës, Prej ku vij, kalojmë ditët duke ndjekur gjirafat dhe duke u hedhur lart e 
poshtë nëpër pemë... hajde me ne dhe do të shohësh sa do argëtohemi! 
 
ENGJËLLI 3: Fëmijë të mbarë! Mirëpriteni Jezusin dhe mësojini të luajë... Mirëpriteni 
Jezusin dhe mësojini të luajë…secilin me lojrat dhe historitë tuaja! 
 
MBRETI 1: Ishte e vërtetë ajo që thuhej për këtë fëmijë … 

MBRETI 2: Do të zbresë në tokë dhe do të sjellë dashuri dhe paqe ndër popuj! 
 
MBRETI 3: Shpresojmë që edhe të mëdhenjtë të mund ta duam njëri tjetrin pa dallime  
 
 
 

Gëzuar Krishtlindjen!!!  


