Сценарий за тържество - Рождество Христово, 2016
Деца се събират край почти украсената елха, пеят
рождественска песен и поставят играчки.
След песента започват да говорят помежду си:
Най-радостният празник приближава
и целият град засиява.
Светлинки многоцветни блестят
и празнично навред красят.
Тези прекрасни Рождественски дни,
изпълнени са с много добрини!
Усмивки на лицата греят,
децата весело се смеят!
Всеки дом сега посреща
гости близки и далечни,
искрят запалените свещи,
звучат поздрави сърдечни!
Ето и зелената елха
грее цялата в светлина,
а най-отгоре на върха
блести ярката звезда. ( посочва звездата)
Историята за Рождество
днес спомня си света.
Иде светло тържество
с белоснежна красота.
Малко дете гледа към големите в почуда,
като накрая се обръща към тях с думите:
Само аз ли историята не знам?
Защо украсяваме елха?
Защо поставяме звезда?
Защо се случват чудеса?
Две по-големи деца хващат малкото за ръка
и го отвеждат да седне между тях.
Всички деца насядат около тях.
Разказвач 1 към малкото дете:
Сега ще узнаеш за събитието,
което завинаги промени света,
и нова ера оттогава
човечеството отброява?

Разказвач 2:
Светът във мрак е бил, заради греха
на прародителите наши, а след това
човечеството наследило болестите,
старостта, с този грях дошла и смъртта.
Светът е бил в злощастие и смъртна сянка
Додето случило се е това!
Внимавай! Ще разбереш сега!
Разказвач 1:
Нека мислено се пренесем
в тези славни времена,
там в палестинската земя.
Малкото дете: Добре, историята ми разкажи,
ето всичко е пред моите очи.
Пастирите се събират в кръг,
облегнати на гегите си.
Разказвач1:
В полето виждаш ли стадата как пасат,
А пастирите край огъня стоят.
Малкото дете:
Да, виждам ги насред голямото поле,
да чуем за какво говорят те?
Пастир 1:
Градчето Витлеем не помни от векове
да е събирало заедно всичките си родове,
че за преброяването идват родствениците сега родът на славния цар Давид се събра.
Пастир 2:
И казват, че страноприемницата
се е препълнила още от зори
и не може дошлите да приюти.
Пастир 3:
А вече нощите са студени.
Къде ли ще пренощуват пътниците,
които са неподслонени?
Пастир 4:
Другари, чувате ли тази песен от небето?
Бавно се спуска и оглася полето.

Пастир 5:
Да, чуваме тези небесни гласове,
а ето виждаме и ангелски криле!
Чува се песен, която постепенно се засилва.
Явяват се три ангела, които застават до пастирите.
Ангел 1:
Не се чудете!
Послание ви носим чудно от Отца!
Часът на избавлението наближава
и поколението днешно
ще се удостои със слава,
за което древните мечтаеха,
пророчествата докато гадаеха.
Ангел 2:
Не знаете, но дивно чудо става
в онази пещера, където е кошарата
на вашите стада.
Там ражда се Спасител на света!
Онзи, Комуто е отредено
да смаже главата на древната змия,
Лъвът от Юда, Князът на мира,
Чудният Съветник, за Когото говори Исая,
Освободителят от игото на греха,
Господарят на безкрая!
Ангел 3: Слава във висините Богу,
на земята мир, между човеците благоволение!
Ангел 1:
Не бойте се!
Благовестя ви радост тъй голяма,
че ние жители небесни треперим от възхита,
от благоговение пред тази чудна тайна,
която и за нас остава си незнайна!
Ангел 2:
Как стана тъй, че Онзи,
Който небето сътвори,
посели се в девичата утроба?
Как Създателят на света
човек да стане пожела?
И как в най-проста ясла
положен бе, когато се роди,
без да има покрив Той дори!

Ангел 1: И за всеобщо удивление
реши Царят на царете да ни даде
най-силен пример на смирение!
Ангел 3:
Честито да ви бъде
Рождението в плът на Бога!
Ангел 1:
Станете и до Витлеем идете
на Богомладенеца се поклонете
и на девицата Мария Неговата избрана Майка
вие всичко разкажете!
Пастирите се изправят (досега стояли вкаменени, с наведени глави)
и започват да говорят помежду си:
Пастир 1:
Голяма чест ни стори Бог, задето
изпрати ангелите Си в полето,
та ние първи да узнаем тази вест,
че Спасител роди ни се днес!
Пастирите се покланят на ангелите, които изчезват.
Пастир 2: Да тръгваме сега!
Пастир 3: Да тръгваме веднага!
Веднъж се случва в живота на човека,
и дори на човечеството от века
ангели да слязат тук при нас
и дивно чудо да ни известят,
велика тайна те да ни явят!
Пастир 4: Да тръгваме към Витлеем!
Да срещнем Родения Цар велик,
да зърнем Неговия Божествен лик,
с почит да го удостоим,
с благоговение да Му се поклоним!
Пастирите се отправят към пещерата.
В това време децата пеят/слушат
песен“Тиха нощ, свята нощ“

След края на песента пастирите се връщат,
разговаряйки помежду си.
Пастир 5:
Не сме единствени, удостоени да знаем тази тайна.
Ето, че до пещерата никому незнайна
звезда доведе мъдреците от Изток.
Пред тях е светела тя нощ и ден,
докато спряла във Витлеем.
И всеки от мъдреците поднесе своя скъп дар
на Родилия се Предвечен Цар.
А от нас, пастирите, най-смирено почитание
пред Девицата Пресвята и Божествения Син!
Пастир 1: Да Го пазим в сърцата си! Амин!
Пастир 2 : Укритото за знаещите юдейския закон,
за образованите, за водачите и за тълкувателите,
Бог яви на нас – пастири най-обикновени,
овчари най-смирени,
и ние с простота, търпение и вяра
да бъдем пример за вярващите сега
и през всички времена!
Пастир 3: Не сме жадували за радост по-голяма!
Пастирите се отдалечават.
Малкото дете се обръща към разказвача:
Чудна е историята за Рождество,
затова посрещаме го с тържество!
Славим и Девицата Мария свята,
родила Божия Син на земята!
Песен за света Богородица.
След края на песента децата отиват
към празничната трапеза под иконата.
На Бъдни вечер от стари времена
събират се всички от рода
и старците, и младите, и децата
с много радост в сърцата.
Да помогнем днес на мама
за трапезата голяма,
че много ястия ще нареди,
както Господ наспори.

Децата идват и поставят едно по едно различни ястия на масата.
Постни ястия правим само.
Ние заедно с мама
направихме погача голяма.
Сварихме и постна чорбица,
поръсена е с чубрица.
Елате тука деца,
празник днес ни събра.
Рождество е празник свят,
на радости пребогат!
В камината бъдник гори
с топлина дома ни сгрява,
той ще поддържа светлина
до късно през нощта.
Свещица под иконата гори
и всеки от сърце благодари
на Девицата Пресвята,
родила Бога на земята!

(държи свещ, която поставя
на погачата)

Деца застават пред иконата на Богородица с Младенеца за молитва:
Ето светлината:
Пред иконата стоя
и молитвичка мълвя:
Боже бил си и Ти дете,
държала Те е Дева на ръце.
На земята грешна се роди,
но без грях живял си Ти.
На хората си сторил много добрини,
на кръста си изкупил нашите злини.
Помогни на мен сега,
аз не искам да греша!
Здраве дай на татко, мама,
на хората по цялата земя голяма!
Обръща се към всички деца:
Бог обича чистите сърца
и усмивките по детските лица,
затова деца да не грешим,
детската си чистота да съхраним!

А когато долети отвън
празничен камбанен звън,
значи Господ е роден,
много обич да Му дадем!
Децата запяват Тропар за Рождество.
Рождество Твоè, Христè Боже наш,
возсия мùрови свет рàзума:
в нем бо звездам служàщии
звездòю учахуся
Тебè клàнятися Солнцу правди,
и Тебè вèдети с висотù Востòка:
Господи, слава Тебè!*
Честито Рождество Христово!
*Превод на тропара за Рождество:
Твоето рождество, Христе Боже наш,
озари света със светлината на познанието.
Защото в него онези, които служеха на звездите,
от звездата се научиха да се покланят
на Тебе, Слънцето на правдата,
и да познават Тебе, Изтока от висините.
Господи, слава на Тебе!

