
  Сценарий за тържество - 

Рождество Христово, 2014 
 

1.                                  Когато дойде бяла зима 

и сняг навънка завали 

ваканция тогава има  

и много весели игри. 
 

2.                                  Веселие има за малките деца 

на  пързалки и шейни, 

но чакат те с грейнали лица 

най-хубавия празник в тези дни. 
 

3.                                  Кое е чудото, което 

на всеки се докосва до сърцето, 

което ни изпълва с удивление 

и чакаме го с нетърпение. 
 

4.                                  Чудото на Рождество Христово - 

за всички хора е начало ново, 

защото Бог се ражда на света 

да ни избави от греха. 
 

5.                                  Рождество Христово наближава 

и всичко се преобразява. 

Хората стават по-добри 

случват се и чудеса, нали? 
 

6.     Най-много радват се децата 

   по всичките посоки на земята,  

Младенецът Иисус се ражда сега 

с любов докосва детските сърца. 
 

7.                                  Във всеки дом елха зелена 

за този ден е украсена. 

Свещи, гирлянди, а на върха 

заблестява прекрасна звезда. 
 

8.                                   Изгрява Витлеемската звезда 

 на върха и на нашата елха 

 да ни спомни тоз далечен ден, 

 в който Господ е роден. 

9.                              

       В този ден забравяме за сън 

 и очакваме камбанен звън 

 на всички хора да извести: 

 Син Божий се роди! 
 

10.                                   Неговата Майка на земята 

 е девицата Мария свята, 

 която роди Сина небесен, 

 и затова я славим в песен: 
 

     Всички запяват: „Богородице Дево, радуйся...” 

 

 



 

11.   Разказвач:           Как се случило това 

да си припомним ний деца: 

 

12.                              Притихнали гори, поля, 

градчета и малки села. 

Светът потънал в тъмнина 

дълбоко спи в тишина. 

 

13.                              В полето кротичко стада пасат, 

край огъня пастири спят 

притихнал е светът далечен, 

но ето че долита песен. 

 

14.                              И в тази нощ необикновена, свята, 

неземна песен изпълва небесата 

и ангелски криле летят, 

вест на хората да известят. 

 

15.                              Светъл ангел от небето се явява, 

сред тъмнината засиява, 

до пастирите застава, 

чудна вест им известява. 

 

16.                              Ражда се Спасител на света 

във Витлеем, в една пещера. 

Първи пастирите ще разберат 

и ще отидат да Му се поклонят.  

 

17.                              И ангелите от небесата 

покланят се на Божията Майка свята 

че тя велика тайна ни разкри 

Божият Син чрез нея се яви. 

 

Всички запяват: „Честнейшую Херувим.......” 

 

18.                              Далеч на изток звезда чудна 

виждат мъдреците будни. 

Дългоочаквана звезда 

подканя ги на път сега. 

 

19.                              Пророческите книги те четат 

за последно да се уверят, 

че Син Божий ще се яви, 

от пречиста Дева ще се роди. 

 

20.                              И щом в това се уверяват, 

те конете оседлават 

и всеки с дар в ръката 

на кон препуска след звездата. 

 

21.                              И ден и нощ ги води тя 

до Витлеем застава над пещера. 

 



              Сценка 
 

Пред Витлеемската пещера се срещат пастирите и мъдреците, дошли да се поклонят 

на Богомладенеца. Над пещерата има ярка звезда. Децата са облечени с подходящи дрехи – 

пастирите с пастирски дрехи, мъдреците с дълги туники, мантии и тюрбани. Всеки от 

мъдреците носи своя дар в ковчеже (кутийка, напомняща бляскав съд). 
 

I пастир (към мъдреците) О, вие пътници достопочтени,  

да знаете какво се случи с нас! 

Насред полето бяхме ний заспали 

 край огъня до нашите стада  

 и ето – яви се от небето  

 чудна светлина. 

 

II пастир                            Да, събудих се и аз 

 и в миг се вкамених: 

 видяхме светъл ангел, 

 който рече: „Не бойте се! 

Аз радост ви благовестя  -  

в пещерата и във ясли  

от девица бедна и добра  

ще се роди в града Давидов  

Спасителя на света- 

 Христос Месията!” 

 

I пастир                             И сетне чухме тъй чудесен 

от висините хор небесен – 

„ На Бога слава 

и на човеците благоволение” 
 

II  пастир                          Затова пътувахме към Витлеем 

да видим ний къде 

Спасителя е днес роден! 

Дошли сме почит да Му отдадем! 
 

 

I мъдрец (към звездата)     Вас ангел води ви, а нас звезда,  

 и явно – дело Божие е това! 

 

II мъдрец                          Ето тук сме вече,  

ний дошлите отдалече 

на пророка Даниил наследници  

от изток мъдреци, посредници,  

узнали най-висша тайна в този свят. 

 
 

III мъдрец    Роди се Царя на света  

на премъдрости богат. 

Роди се Победителя  

съборил злото в калта, 

(сочи пещерата)                  тук, в тази пещера  

лежи повит Спасителя 

на човешката душа! 

(обръща се към другите       Не сме пътували напразно  

двама мъдреци)                       о, мои спътници!  

 



 

 

II мъдрец                          Звездата чудна извести 

за Рождението Христово 

затова потеглихме преди, 

но тук звездата спря 

над тази неизвестна пещера 

знак на дивното смирение  

на Този Божи Син! – 

Да влезем вътре и да се поклоним 

И даровете свои да дадем! 

 

I мъдрец (протяга напред своя дар) 

Ето нося злато, 

защото родилия се тук Цар е на царете, 

Престола Му стои над ветровете. 

Сега е Младенец, 

а всъщност Той е Бог Творец! 

 

II мъдрец (показва на всеки кутията) 

Вижте смирна – 

благоуханието чудно 

за Пророка дар 

за Всемогъщия ни Господар 

дошъл да ни спаси сега 

от всеки грях и болка и вина. 

 

III мъдрец                         Като знака най-свещен 

(вдига с две ръце своя дар)  ще поднеса пък аз тамян 

за Първосвещеника роден, 

за да пребори злото, 

за Този при Когото ни доведе 

звездата чудна чак оттам- 

от Изтока голям. 

Да влезем да се поклоним! 

 

 Всички:                            Амин! 

 

 Разказвач:                        И нека да се поздравим с Рождението  

 на Най-скъпия ни Божи Син! 

  

 

Всички:                             Честито Рождество Христово! 

 

 

Всички  запяват песента „Над смълчаните полета...” 


