Сценарий за тържество –
Възкресение Христово, 2014
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Светъл празник е сега Възкресението на Христа!
Нека знаят всичките деца,
че празник най-голям е на света.

2

Роднини се събират от близо и далеч
в родната къща със светъл копнеж
да прегърнат майка и баща
в топлия дом на свойта страна.
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Защо на този празник всеки е щастлив,
Защо домът си всеки прави тъй красив?
Да възкръсне чакат всички своя Бог велик,
да освети дома с прекрасния си лик.
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На Бога да благодарим ний от душа,
че пак с надежда ни събра
да прославим светлото Му Възкресение,
което от смъртта е избавление.
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Бог е, Който ни създаде,
Своя образ ни придаде,
всичко тъй премъдро нареди,
всяко благо Той ни подари.
Отгоре иде всеки съвършен дар
от великия Небесен Господар.
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Всякак Той се грижи за човека
пророци праща му отвека
от греха гибелен да отклонят,
та всички тъй да се спасят.
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Но грехът се много умножи
и хората живеят сред злини.
На тази скръб Бог не устоя
Сина си прати на грешната земя.
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Девица непорочна Бог избра
да стане майка земна на Сина
и във всичко Иисус стана като нас
освен че нямаше Той грях.

Всички запяват :„Богородице Дево, радуйся”
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Сред хората най-скромно Бог живя,
пое върху си нашите тегла
и в Своята Божествена любов
за нашто изкупление на всичко бе готов.
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За немощите ни скърбеше,
за мъката която ни гнетеше.
Разкриваше ни как греха
причина става за скръбта.

Сценка „Блудният син”
Въвеждащи стихове към сценката.
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За Божията мъдрост човешкото сърце не е готово
и в притчи Бог облече Свойто Слово.
А притчите са разкази с поуки
и стигат до сърцата на хората неуки,
а мъдрите ги правят дваж по-мъдри.
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Нека между нас да има обич и прощение
А не вражда и оскърбление Христос ни учи да вярваме в това
в притчата разказана сега:
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Разказва Бог за онзи блуден син,
който своя дял поискал от баща си и заминал.
Щастието търсел по света широк
и заживял в разкош, в пиянство и порок.
Но скоро всичките пари били пропити
и нямал къшей хляб глада си да засити.
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Започнал работа при господар чужд
от сутрин до залез в тежък труд.
В зной и пек свине пасял
гладен, от храната им дори ядял.
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И тъй изпаднал в тежко състояние
обхванат бил от силно разкаяние,
че бащините си пари пропил
и с неразумието си тъй го огорчил.
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За родината започнал да копнее,
където и слугите по-добре живеят.
Решил да се завърне у дома,
да иска прошка от родния баща.
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И ако баща му над него се смили
да работи като един от всичките слуги.

Отдалеч се появява блудния син – дрипав и окъсан, с наведена глава.
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И тръгнал дрипав, бос и гладен
да се завърне в дома си изоставен.
А щом баща му отдалече го видял
ръце към него с обич той прострял.
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Синът разкаян за свойта вина
паднал в нозете на своя баща.
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Бащата бил останал без надежда,
че своя блуден син ще види на вратата.
Затуй на своите слуги нарежда
трапеза да приготвят пребогата,
да го облекат в злато
и пръстен да му сложат на ръката.

Слугите обличат блудния син с красива царствена дреха и му слагат
пръстен на ръката.
Блудният син: Аз, синът най-блуден и окаян,
на баща всеправеден и всеотдаен
пропилях имот и сили и надежди
в земи далечни, чужди
сред прахосници - човеци блудни.
Не сторих нищо аз добро
и ето - паднах тъй. Горко!
Опетних се с много грехове
подобно на онез свине,
които по принуда там пасях
и много за дома скърбях.
Но осъзнах - желая да се върна у дома
на моя си Отец да му поискам прошка,
да го прегърна съкрушен,
а той да се смили над мен.
Но не очаквах милост тъй чутовна баща ми изцяло да прости,
да ми върне честта синовна
и пръстен той да ми дари,
задето аз, най-окаяният блуден син, се преобърнах
и за прошка в бащиния дом се върнах.

Големият брат се връща се от работа с мотика на рамо. Като чува шума от
веселбата се обръща с жест към идващия слуга.
Големият брат: Какво е това?
Звуци на пиршество и на игра.
Кажи ми ти, какво се случва в бащиния дом?
Дали не сме приели най-високи гости царе или велможи,
додето бях на нивата от заранта?
Слуга:

Не, господарю,
но брат ти се завърна жив и здрав
и баща ти повели да се заколи
угоеното теле и да празнуваме
дето тъй радостно му стана.

Големият брат: Ето, аз толкова години
служа на баща си вярно,
за нищо не противоречих,
с нищо никога не огорчих,
а той не ми е дал дори и яре
да се повеселя с другари.
А този – малкият ми брат
(големият брат сочи към него)
тръгнал по широкия свят,
прахосал с блудници имота бащин
за него има и чест, и пръстен,
и пиршество, и прием най-сърдечен.
Разказвач:

Не може никой да опише радостта
в сърцето на клетия баща,
приел завърналия се син у дома.
И същевременно тъгата,
че този спор и този гняв
на брата по-голям,
застава между тях.

А ние знаемпървородният не бива да тъжи и да ревнува,
че заради блудния син се празнува.
Задето големият винаги е бил добър,
той винаги е в светлината на дома
и има на баща си почитта
и всичко бащино е негово.
А трябва ний да се развеселим,
че този блуден син
изгубен бе и се намери,
мъртъв бе и оживя.
Блудният син:

(сочи го)

За слава Божия е това!
За да видим, че Бог,
подобно на нашия баща
еднакво е възлюбил и праведния син
и мен – разкаяния грешник!
Да се прегърнем, брате!
(пада на коляно)
И да си простим!
( братята се прегръщат)

Големият брат: Амин.
Край на сценката.
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Всеки щом в смирение при Бог се върне,
Всевишния готов е пак да го прегърне.
Той милостиво му прощава
и свой син го назовава.
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Затова нека Бог не оскърбяваме
и нови грехове да не прибавяме,
че те са за Него мъчение,
а ние няма да получим спасение.
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На изповед с готовност да пристъпим,
със сълзи ний да се разкаем.
Тъй с Бога ще се примирим
и нека повече да не грешим.
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И както Бог прие с търпение
от хората всякакви мъчения,
така и ние скърби да търпим,
защото тъй ще се спасим.
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Заповедите Божии да изпълняваме,
и никак да не ги нарушаваме,
така добре ще живеем на земята
и вечна радост ни чака в небесата.
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Обещанието си Бог не забрави,
за нашите грехове прие мъчение
и тъй от смърт ни Той избави
с преславното си Възкресение.

27 Бог със свойто Възкресение
донесе светла радост на земята.
Да го посрещнем с благоговение
и с трепет да му поднесем сърцата си.
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И чуйте как благовестят камбани
Да се зарадваме и веселим.
Че днес Христовата любов събра ни,
с „Христос възкресе” да се поздравим.
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Богородице пресвята,
как ликуват днес децата,
че Иисус след мъка кръстна
в този Ден Велик Възкръстна.
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Ден велик е Майко Свята!
От небето над земята,
Ангел благ разнесе вест Твоят Син Христос възкресе днес!
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И зове ни тази песен
да си подадем ръце,
да речем „Христос възкресе”
да се чукнем със яйце.
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За да бъдем живи, здрави
с бодри румени лица
и всеблагий Бог да славим
с чисти мисли и сърца.
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Че прострял е Той десница
и закриля всеки час
всяка птичка и тревица,
мене, тебе, всички нас!
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Приятели, узнахте ли вестта?
На ангелски крила се тя донесе
и низ поля и къщи се понесе.
Не чувате ли как треви, цветя
и птички пеят в хор: — Христос возкресе!

Всички запяват тропара:
Христос возкресе из мертвих
смертию смерть поправ
и сущим во гробех
живот даровав!

