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A Kisjézus jászolánál 
Betlehemi mese hittanosoknak 

 
A Jóisten elérkezettnek tartotta az idő, 
hogy Jézus megszülessen az emberek 
közé, az ő üdvösségükért az emberi élet 
útját játja. Összehívta a mennyben 
angyalait. Angyalok! – szólt a tőle 
megszokott őszinte, békés, szerető, 
mindenható hangon.  Földi feladatot 
bízok egy angyalra. A Kisjézus 
nemsokára megszületik, a pusztában lesz 
a jászola, de állatokat kell összegyűjteni a 
pásztori kunyhóba. Ki jelentkezik erre a 
feladatra? Az egyik angyal nagy örömmel 
jelentkezett: Én Atyán szívesen megyek! 
Jó, menj te. Látod? Ott a jászol. Keress a 
Kisjézus és családja mellé megfelelő 
állatokat. 
Az angyal kihirdette az állatok között, 
hogy jelentkezhetnek a jászolhoz. Hosszú 
sorokban álltak a betlehemi puszta 
pásztorkunyhója előtt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A legelső állatot szólította az angyal: Te 
ki vagy hatalmas állta? Én az oroszlán 
vagyok, mondta. Én vagyok az állatok 
királya. Mindenki fél tőlem. És miért 
szeretnél a Kisjézus jászolához menni – 
kérdezte az angyal?  
Mert én megvédeném mindenkitől, senki 
sem merne idejönni, mert félnek hatalmas 
erőtől. Jó lenne, gondolta az angyal, 

hiszen a félelmetes oroszlán miatt minden 
rossz szándékú távol maradna a jászoltól.  
Majd hosszasan tovább gondolkodott, és 
így szólt: Ne haragudj oroszlán, de nem 
jöhetsz be a jászolhoz, mert nemcsak a 
rossz, de a jószándékú emberek is 
félnének tőled, és a Kisjézus az 
embereknek békét hoz, és nem félelmet. 
Az oroszlán csendben elballagott.  
A következő állat a farkas volt. Büszkén 
kiállt az angyal elé, és elmondta, hogy ő a 
megfelelő állat, mert neki bizony mindig 
igaza van, megverekszik az igazáért, mert 
ha valakinek nem tetszik amit mond, 
akkor ő bizony megharapdálja, 
megcibálja, megkergeti. Az angyal rögtön 
elküldte a farkas, mert tudta a 
Kisjézusnak nem tetszene egy 
veszekedős, önző társ. 
Hát te kedves kis vigyorgó állat, ki vagy? 
Szép a bundád, nagyon aranyos vagy? Én 
a róka vagyok! – válaszolt nevető hangon. 
És miért szeretnél a jászolhoz jönni:  Ó 
angyalka, én leszek ide a legjobb. Majd 
Betlehembe minden nap elmegyek, hogy 
ennivaló lopjak a Kisjézusnak, Máriának 
és Józsefnek. Hoznék nekik, sajtot, mézet, 
és Máriának hogy megsüsse még csirkét 
is. De ha a csirkét megsütötte, magamnak 
is lopnék egy kicsit belőle, csak a 
szárnyacskáját. Igaza van a rókának - 
gondolkodott az angyal. Nem lenne 
többet gondjuk, hogy a Kisjézust 
finomságokkal etessék. De rókakoma – 
szólt az angyal, mégsem mehetsz te oda, 
mert nem vagy becsületes, a Jézuska 
sohasem örülne ellopott ételnek.  
Sorra jöttek az állatok, de angyal 
mindegyiket elküldte őket, mert az egyik 
lusta volt, a másik kiabálós, a harmadik 
hazug, és így tovább.   
Az angyal egyedül maradt a pusztában. 
Körbenézett és a messzi távolban 
meglátott ismeretlen állatokat.  Rögtön 
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hozzájuk ment. Ti kik vagytok, göndör 
szőrű kis állatkák? Nem is jelentkeztetek 
a jászolhoz. Ó, kedves angyal mi a 
bárányok vagyunk. Hogyis jelentkeztünk 
volna mi? Mit csináltok – kérdezte az 
angyal. Esszük a füvet. És holnap? 
Holnap is a füvet esszük – mondták. 
Verekedni szoktatok? Ó nem soha – 
mondták. És Lopni, kiabálni? Azt sem 
szoktuk – válaszolták szinte félve a 
bárányok. Na bárányok, én titeket 
választalak. Ti mehettek a Kisjézus 
jászolához, mert békességes állatok 
vagytok, a Kisjézus titeket biztos szeretni 
fog.  És a bárányok nagy örömmel 
indultak el.  
Az angyal azonban meglátta a mező 
közepén a teheneket és kisborjakat. 
Odasietett hozzájuk. Kedves kicsi állat, 
miért mentek a szekér mellet – kérdezte. 
Apánk, anyánk húzza azt, és mi is 
segítünk nekik. Az angyalnak rögtön 
megtetszett a kisborjak válasza, így szólt 
hozzájuk: menjetek szüleitekkel a 
pásztori kunyhóhoz, mert a Jézuska a 
szófogadó, segítőkész, szorgalmas 
állatokat kedveli, nektek biztosan örülni 
fog. És ők nagy boldogan elindultak 
felkeresni a jászol helyét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az angyal azonban még egy állatot 
szeretet volna. Körbenézett messzi a 
határba, és nagyon távol hosszúfülű, 

szürke állatokat látott meg, amint éppen 
szalmát vacsoráztak. Csendes hangon 
megszólította őket: Kedves állat csak nem 
te vagy a szamár? De én vagyok, 
válaszolta egyikőjük csendesen. Van aki 
fél tőled? Félni tőlem? Ugyan mit 
beszélsz? És van, aki haragszik rád? Nem 
hiszen hogy lenne ilyen, jóbarátom 
minden társam. És ebben a pillanatban a 
nagyobbik két szamár szinte egyszerre 
nyúlt a szalmarakás felé, és a szájukba 
vett hatalmas falatot letették a kis szamár 
elé a földre, hiszen ő nem érte fel az 
etetőt. Amikor ezt az angyal meglátta 
örömmel felkiáltott: ti menjetek a 
Kisjézus jászolához, mert az Ő 
legnagyobb öröme a jószívűség lesz. Ti 
lesztek a kedvenc állatai. A szamarak 
szinte szólni sem tudtak örömükben, csak 
tőlük szokatlan sietséggel elindultak a 
betlehemi jászol felé. 
Az angyal mégegyszer körbenézett a 
jászolnál, és boldog volt hogy teljesíthette 
küldetését, hiszen a megfelelő állatokat 
vezette a jászolhoz: a békességest, a 
szorgalmast és a jószándékút. 
      Betlehemi történetek gyerekeknek (B.) 

 
 
 
 


