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Сценарий за Рождество Христово, 2013  

1. Бог със Свойто слово             

всичко сътвори- 

ангели безбройни 

в небесни висоти 

и земята наша 

в миг се появи,  

светлината блесна, 

всичко озари. 

 

2. После Бог създаде                 

небето ни сияйно, 

водите Той събра  

в дълбоките морета,  

а сушата покри  

с цветята тъй омайни 

и даде вкусен плод 

на всякакви дървета. 

 

3. И слънцето създаде             

денем да блести, 

а нощем пък луната  

и светлите звезди. 

След това със риби  

изпълни Той водите, 

И въздуха със песни  

на птици гласовити. 

 

4. На сушата Той много            

животни сътвори  

и се изпълни всичко  

и взе да се множи. 

Най-накрая рече  

премъдрият Творец 

човека да постави  

над всичко за венец. 

 

5. По Своя образ благий               

Бог го сътвори, 

да може да говори, 

човека надари, 

за земята да се грижи,  

Той му нареди, 

за даровете Божии  

да благодари.      
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6. Адам и Ева Бог ги сътвори,                

засели ги сред чудни красоти - 

в райската градина да живеят, 

да се хранят от плодовете вкусни, 

които изобилно там виреят. 

 

7. Но там насред едно дърво -                

за познаване на добро и зло, 

Бог им забрани да ядат, 

защото и без друго ще умрат. 

 

8. Но дяволът им завидя                  

и толкоз много ги намрази, 

превърна се тозчас в змия 

и до дървото спря да пази. 

 

9. И щом там Ева се яви                      

лукаво я змията съблазни 

от плода забранен да яде, 

че няма никак да умре, 

но те с Адам ще станат 

подобни двамата на богове. 

 

10. И Ева яде, даде на Адам                   

и той от този плод си вкуси сам. 

И двамата узнаха що е срам, 

препаски сложиха си на бедрата 

и после скриха се в гората. 

 

11. Когато Бог извика на Адам,             

защо се крие го попита, 

а също и дали плода  

от забраненото дърво опита. 

 

12. Адам призна, че двамата са яли,      

но той прехвърли за това вина  

на Ева, своята жена. 

А тя пък в миг се оправда, 

че я подлъгала коварната змия. 

 

13. И вместо покаяние,                              

те търсили си оправдание. 

Бог за тяхното непослушание 

изгонил ги от райските врати далеч  

и херувим поставил да ги пази с огнен меч. 

На тръгване им казал Бог:  
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14. Трудности ще имате в света 

и болести и смърт и нищета. 

Но вам ще пратя Утешител, 

за всички ще е Той Спасител. 

 

15. И ето колко тъжно -                                    

за радост сътворени, 

за щастие безсмъртни, 

за вечност призовани, 

нашите родители  

са вече вън от райските обители. 

 

16.  И в този тъжен земен свят                     

сред мъки, болки, труд и глад, 

сред старост и лишения 

живеят стотици поколения. 

 

17.  Ала Бог не ще ни е оставил -                   

тогава още, в този първи ден 

на човешкото грехопадение, 

бе дадено обещание за изкупление. 

 

18.  Ще се  роди Спасител на света               

единороден на Отца, 

ще дойде Князът на мира, 

безстрашния, прекрасния- 

и Той ще съкруши 

на древната змия  главата- 

ще смаже сатаната.     

 

19. Ще се роди Спасител - бе предсказано.        

И се роди Спасителят преди   

години повече от две хиляди. 

           И честваме в този час                                       

рождението на Бог сред нас.       

 

20. Eдинствен Той може да срази                          

греха, болката, смъртта и всичките злини. 

 

21. И както чрез Ева дойде греха,                               

така чрез друга- святата, безгрешната Жена 

се въплъти нашето спасение. 

Затова за нея – Божията Майка –  

пеем химни, почитаме Я с песнопения, 

за всички християни Тя е утешение.  

 

Всички запяват „Бодородице Дево, радуйся“ 
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22. Ето как живя избраницата свята:       

Мария, честната Девица                                        

живее в храма Божи, 

чете Свещеното Писание и знае, 

че Бог сред хората ще се яви, 

от Дева непорочна Той ще се роди,  

от врага ни зъл Той ще ни освободи. 
 

23. За нейния житейски подвиг строг            

избра девицата великият ни Бог 

да стане Майка на Божествен Син 

и от греха ни пръв да ни спаси. Амин. 

 

24. При тази свята гълъбица,                          

Мария – непорочната девица, 

Бог изпрати ангел на земята, 

да й открие новината. 

 

24. Избран бе вестоносецът небесен -                 

Архангел Гавраил чудесен, 

да полети бързо към земята, 

да се яви на Девицата всесвята.  

 

26. Блага вест той й извести,                           

че чуден Син ще й се роди, 

че Синът ще бъде наш Спасител, 

от родителския грях ще бъде Изкупител, 

ще бъде Син на Бога Вседържител.  

 

27. И ето както ангелът  вести, 

че Девица Спасителя ще роди,                       

така пак ангел пратен бе да съобщи 

на най–смирените от людете човешки – 

пастирите край Витлеем, 

че Господ вече е роден. 

 

                     СЦЕНКА  
 

            Посрещане на Богомладенеца Иисус Христос 
 

Разказвач: 

Както пише святия Лука 

край Витлеем роди се в пещера 

Божественият Младенец –  

в ясли  на пастири, а не в дворец.  

Тъй Господ беше пожелал –  

за смирение пример ни е дал. 
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Първи ангел: 

-Пастири, събудете се! 

Не бойте се сега! 

Аз идвам чудо да благовестя. 

Скритото за злия цар,  

за вас ще бъде видно –  

днес край този малък град 

роди се Господ-обещаният Спасител 

на греховете ни човешки Изкупител.  

 

Втори ангел: 

Идете вие, пастирите избрани, 

да срещнете с поклон   

и слава Царя  на царете. 

Повит в ясли, скромен и честит 

лежи Марииният Син,  

за враговете страховит. 

 

Трети  ангел: 

Идете Нему почит да дадете, 

защото само вие с мъдреците  

избрани бяхте първи  

да узнаете радостната вест –  

Христос  роди се днес! 

 

Първи пастир: 

Вестителю небесен, 

ний благодарим, 

че макар низши, бедни и смирени, 

пастири най – обикновени, 

по воля Божия сме ний удостоени 

с вестта за Рождеството на Божествения Син - 

ще идем да се поклоним!  

 

Втори пастир: 

Роди се Бог! Славете Го!  

Христос е тук! Срещнете Го!  

Сторете му в душите място!  

Сърцата превърнете в ясли!  

Трети пастир: 

И направете Му поклон —  

да влезе Той във всеки дом,  

та дето мракът е витаел,  

звездата Му да засияе!  

 

Всички заедно:  „ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО !„  
 


