
Ängeln Gabriel 
(Det står om honom i Bibeln) 

I musikalen är han den som 
berättar för de andra änglarna 

att Jesus ska födas. Han är 
också den som berättar för 

Maria att hon ska föda en son. 

Dessa får du möta i  

Änglarna Stella och Angelicus 
(De är påhittade) 

Två av huvudpersonerna i musikalen. 
De är med överallt och råkar ut för 

en hel del, samtidigt som de får följa 
hela berättelsen om hur Jesus kom 

till världen. 

Josef och Maria 
(Det står om dem i Bibeln) 

De blir utvalda att vara 
Jesus föräldrar här på 
jorden. De får båda   

besök av varsin ängel. 

Kejsare Augustus 
(Det står om honom i Bibeln) 

Kejsare Augustus bestämde att    
alla människor är tvungna att   

skattskriva sig. 

Herdarna 
(Det står om dem i Bibeln) 

I musikalen vaktar herdarna en flock får. 
De har en hopptävling med lammen Ullis 
och Bäärnt. De får besök av mängder av 
änglar som sjunger att Jesus har fötts. 

Larvandad, Hormisdas och Gushnasaph 
(De österländska stjärntydarna står det om i Bibeln.                            

De kallas ofta för ”De vise männen”.) 

I musikalen har de med sig en kamel och 
de följer den nya, stora stjärnan som de 

sett. De hamnar hos kung Herodes i    
Jerusalem innan de får se Jesusbarnet. 

Kung Herodes 
(Det står om honom i Bibeln) 

Herodes vill vara den ende kungen. 
Han blir livrädd när han får besök av 
de vise männen och de söker efter 

ett nyfött kungabarn. 

Soldaterna 
(De är inte omnämnda i detta                                 

sammanhang i Bibeln, men det är inte helt         
otroligt att de hade denna uppgift) 

Kejsare Augustus soldater 
marscherar runt i landet och 
säger till människor att skatt-

skriva sig.  

Skriftlärd 
(Det står om de skriftlärda i Bibeln) 

En skriftlärd kan mycket om      
texterna i Gamla Testamentet. Det 
är en skriftlärd som berättar för de 

vise männen att en kung (Jesus) 
ska födas i Betlehem. 

Jesus 
(Han är huvudpersonen i Bibeln) 

Jesus är orsaken till hela           
musikalen. Hans födelse är 
höjdpunkten i berättelsen 

och i Änglahyss symboliseras 
den av en dans. 


