Сценарий за тържество
Възкресение Христово, 2015
I. Раждането на Иисус
1. Велик Творец и Промислител
на хората най-съвършен Учител
роди се на света Спасителтова е Богът Вседържител.
2. От столетия жадуван царчакан от евреите земен господар,
но не дойде Той да владее богатства и земи
а да спаси човешките души.
3. Не се роди той в прекрасен царски двор,
но се роди в пещера, в обор.
Не бе положен в позлата,
а на животните в яслата.
4. Нечувано бе това смирение
и винаги ще буди удивлениекак Създателят на всемира
принизи се до пастиря.
5. Не беше срещнат с шумен царски пир
а се роди сред тишина и мир
и с неземно красива песен
спусна се ангелски хор небесен.
6. Вестта не стигна царските врати,
а пастирите добри,
Ангел от небето им извести,
че Богомладенецът се роди.

II.Детството на Иисус
7. И в малък град еврейски – Назарет
Иисус израстна тихо, кротко
на земни майка и баща син покорен
в бедност, неволи и труд неуморен.
8. И никой в Него Бог не разпозна
като всички от народа Той живя,
но стана случай в Йерусалим
да се разкрие като Божи Син.
9. След празник Пасха не тръгна към дома
дванадесетгодишният Иисус, а остана в града.
Родителите си Той не извести
и мислеха, че с роднини напред върви.

10. Градът те след като обиколиха
накрая в храма се отбиха
и там със законоучителите
да беседва го откриха.
11. А те го слушаха удивени
от мъдростта му покорени.
Рече майка Му, щом тревогата сподави:
- Защо ти чедо ни остави?
12. - Не тъжете за това,
нима не знаете,
че аз Съм у дома
и Бог е Моят истински Баща.

III.Кръщение Господне
13. Когато Иисус бе тридесетгодишен
яви се в ония дни велик пророк.
Наречен бе Йоан Предтеча,
защото идването на Господа предрече.
14. Йоан кръщаваше в река Йордан
народ безчислен там събран.
Хората с разкаяни сърца
с кръщение измиваха греха.
15. Тогава Иисус се приближи
Кръщение да получи от Йоана.
Но Йоан за туй се възпротиви,
че у Господа грях няма.
16. – На Тебе Господи подобава
като наш Бог да ни кръщаваш.
Но Иисус го отклони:
- С това законът ти изпълни.
17. Щом излезе Господ от водата,
гълъб Му се спусна над главата
и глас от небето се разнесе
„Това е Моят възлюбен Син”Бог Отец произнесе.
18. Разкри се в този миг велика тайнаБог един е, но има три лицаБог Отец, Бог Син и Бог Дух Свети
непостижима Света Троица.
19. Откак Иисус се кръсти на земята
и ние в името на Троицата Свята
православни християни се кръщаваме
и от греховете се освобождаваме.

20.

Какво велико тайнство е кръщението!
Вратите то отваря ни към рая,
но трябва на Христос да следваме учението
и вярата си да опазим ний до края.

IV.Проповедта на планината – за блаженствата
21.

А жадните за Божиите слова
веднъж последваха Го в планината.
А Той застана там насред
и почна свойта проповед.

22.

За Царството небесно заговори
вратите му как всеки да отвори,
че там ще бъде всичко съвършено
и който го достигне, ще живей блажено.

23.

А где е Царството небесно –
за хората бе неизвестно.
И кой ще бъде удостоен
да живее вечно там блажен?

24.

Тогава Господ с прости думи изясни
блаженствата кои са и ги изброи:

25. Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас
лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете,
защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и
пророците, които бяха преди вас.
26. Защо бедните духом са блажени?
Бедните духом са смирени на тях е чужда гордостта,
превъзнасянето и завистта
27. Не считат себе си достойни за похвали
което постигат на Бога отдават,
затова и Бог им обещава
Царството небесно да обитават.
28. Защо блажени са и плачещите?
Защото ронят сълзи те безкрай
и жалят за изгубения рай,
от който се лишиха хората на света
щом приеха в себе си греха.

29. Бог приема този плач на покаяние
и за понесеното от тях страдание
ще им прости завинаги греха
и от очите им ще изтрие всяка сълза.
30. Кои са кротките, които ще наследят земята?
Кротките са чужди на гнева
с кротост побеждават те враждата,
защото кротостта е сила,
на нея няма равна на земята.
31. Пример за кротост да ни бъде Господ:
Невинно бе изправен Той на съд,
но на това не възрази.
Обиждаха го, а не се съпротиви.
Мъчителите Го разпънаха без грях,
а Той се молеше за тях.
32. Кои са гладните и жадните за правда?
Всички уж похваляват честността,
прекланят се пред справедливостта,
но днес неправда вред се шири
и рядко някой правда дири.
33. А Бог за правдата Божествена говори
която се издига най-нагоре.
Блажен е, който за правдата гладува и жадува
защото във вечния живот ще тържествува.
34. Кои са милостивите, които помилвани ще бъдат?
Сърцата им са пълни със състрадание,
да няма скръб е тяхното желание.
Грижа на болните даряват,
а тъжните с топла дума сгряват.
35. Готови са онеправданите да утешат,
на бедните и своята храна да им дадат.
А тези, които по грешен път вървят
те с много обич и търпение ще отклонят.
36. А чисти по сърце кои са?
Те не таят в сърцата си омраза,
нито гордост, нито гняв.
Гласът на съвестта си слушат
и с покаяние изчистват всеки грях.
37. Чистото сърце е отстранило
всеки навик към греха,
затова се е осветило
с Божията чистота.

38. Кои са миротворците, които Божии Синове ще се нарекат?
Всяко зло в себе си са победили,
така душевен мир са придобили,
но те желаят и в света
да възтържествува мира.
39. Не се страхуват да застанат срещу злото,
враждуващите бързат да помирят.
Готови са да страдат за доброто,
затова и синове Божии ще се нарекат.
40 . Какво блаженство чака гонени за правда?
Човечеството е затънало в неправди и лъжи
и гонени са търсещите правдини.
Те пазят истината свята,
но търпят страдания в отплата.
41. Но Бог ще възнагради богато
всички гонени за правда на земята
и царството небесно ще им подари,
където вечно правдата цари.
42. Кои са хулени и гонени, заради Бога?
Последвали Христа,
приели вярата,
понесли кръста си,
достигнали и светостта –
това са неизброими мъченици
от апостолите досега.
43. И днес, които на Христос се уповават
и вярата си не предават,
които изпълнят учението му докрай
блажени ще бъдат в небесния рай.
44. Радвайте се и се веселете
Защото голяма е наградата ви на небесата!

V. Новата заповед на Господ Иисус Христос
45. От учението на Христа
няма нищо по-съвършено на света,
защото няма по-голям закон
от закона на любовта.
46. Сам Господ за хората на всичко бе готов
на земята слезе от любов,
на пътя на спасението да ни постави ,
с нова заповед да ни настави:
47. Да погледнем навътре към свойта душа
първо там да изчистим греха,
да не търсим сламка в окото на брата,
но от своето да извадим първо гредата.

48. Да съдим другите не е добре,
всички носим много грехове,
Ако от сърце простим
и Господ ще омилостивим.
49. За злото да не отмъщаваме,
но бързо всичко да прощаваме.
На брата да дадем каквото той желае,
щом от него се нуждае.
50. Да се молим скрито и на тайно
за чужди погледи незнайно,
че Бог в сърцето ни поглежда
каквото нужно е отрежда.
51. Постим ли - да не бъде за похвала.
Милостиня даваме ли – да не е за слава.
Бог знае какво е в сърцето,
на скромните дава награда в небето.
52. Най-високо стои в заповедта
на Господ повелята за любовта.
Любов към ближния ще прояви,
който прощава и врагът обича дори.
53. Един книжник искал Господ да изпита
и лукаво го запитал:
Кой е наш ближен според заповедта
тази най-първа заповед – за любовта:
54. За да отговори на въпроса
на този книжник израилтянин,
разказал Господ една притча
за добрия самарянин.

Добрият самарянин
(сценка)
По пътя върви пътник с торба на рамо. Изведнъж изкачат разбойници и с удари
на тояги го повалят на земята и го оставят да лежи с изпокъсани дрехи, наранен и
безпомощен.
Разказвач:
Веднъж по път безлюден, тих
един човек вървял самотен.
Но преди да стигне до града,
случила му се голяма беда.
Разбойници изкочили внезапно,
повалили го на земята,
удряли го многократно
додето потрошили му ребрата.

Прибрали бързо те парите,
дрехите му дори свалили,
захвърлили го до скалите
и бързо след това се скрили.
Изоставен човекът там
лежал полумъртъв и ням.
И там в този летен зной
едвам поемал въздух той.
След доста време по пътя сам
вървял свещеник към града голям.
Отдалеч страдалеца съзрял,
но до него изобщо не спрял.
По пътя идва свещеник и изразява съжаление към наранения, но отминава.
Свещеник:

- О как горко е тоз пострадал
без пари и дрехи е останал.
Да побързам докато е време
разбойници да не нападнат и мене.
Че той скоро без туй ще умре,
а мене разбойник може да обере.
Час по скоро да вървя,
че важна работа имам сега.

Разказвач :
Така останал да стене човека,
а никой не идвал по тази пътека,
додето задал се един левит
и видял човека пребит.
Левит – това при евреите означава,
че той е прислужник в храма.
Той знаел - закона му повелява
до нищо нечисто да не се приближава.
По-късно се задава и един левит, който също не желае да се приближи до пострадалия.
Левит:

-Макар да чувам аз стенания
По-важно е да изпълня всички писания,
а там написано е лист по лист в храма левитът да не влиза нечист.
Може би ще мине някой друг,
той да се заеме с този тук,
защото грях ще е това
до него да се доближа.

Разказвач :
Останал човекът да лежи в прахта,
а минало се доста време.
С пресъхнала си уста
нямал сили дори да стене.
Но ето по пътя човек се задал
и отдалеч пребития съзрял.
Самарянин бил той от чужда страна,
а самаряните и юдеите имали стара вражда.
Но без да мисли за враждата,
скочил от осела си на земята,
повдигнал на пострадалия главата,
и с вода намокрил му в устата.
Накрая идва самарянин, който веднага щом забелязава ранения, спуща се към него, дава
му вода в устата, после изважда две шишенца с елей и вино и намазва раните му.
Самарянин:

- Горкият, дълго сигурно лежи
под слънцето навярно от зори
ако никой не му подаде ръка,
скоро ще го грабне смъртта.
Човек е той, какво че не е от моя род,
животът е ценен при всеки народ.
И него навярно го чакат деца,
да побързам да го спася.

Разказвач :
С вино и елей раните му той измил,
с труд на осела си пострадалия качил
и потеглил бързо към града,
където смятал да остане през нощта.
В една гостоприемница се спрял,
вътре пребития човек прибрал.
С хазяина го понесли на ръце,
сложили го на леглото те.
Самарянин

- Раните да му превържем,
а после да го облечем.
Нека тука пренощува с мен,
додето дойде новия ден.

Разказвач :
Така прекарали нощта,
а щом събудили се сутринта
самарянинът при хазяина се явил
и така му наредил:

Самарянин

- Стопанино, два динария ти давам
и на тебе го оставям.
За него добре се погрижи
от смъртта да се спаси.
Похарчиш ли за него повече от това
когато се връщам ще ти доплатя.

Стопанин

- Добри човече, не се тревожи
Много страдалецът ще ти благодари,
задето от пътя го прибра
и го спаси от смъртта.

Разказвач :
С притчата разказана тука
Господ дал на всички поука.
За нас е ближен всеки на света
дори да имаме с него вражда.
Добрият самарянин в тази притча
Самия Господ изобразява,
че Той ръка на всекиго подава
и всекиго обича и спасява.
-

55.

край на сценката -

Да прославим Господ в този час пострада Той за всички нас.
Покаем ли се – прощава ни греха,
а с Възкресението Си победи смъртта!

56. И чуйте как благовестят камбани.
Да се зарадваме и веселим,
че днес Христовата любов събра ни,
с „Христос възкресе” да се поздравим:
Честито Възкресение Христово!
Всички запяват тропара:
Христос возкресе из мертвих
смертию смерть поправ
и сущим во гробех
живот даровав!

