Примерен сценарий за Рождественско тържество - 2017
В тази нощ празнично бяла
в очакване градът не спи,
елхата пак е засияла
под сребърна украса от звезди.
Че тази нощ е Рождество в сърцата ни е светло тържество!
И ето, две хиляди години оттогава,
а тази радост не намалява!
И всеки в тази нощ е буден,
да срещне Младенеца чуден.
Отново ангелски крила
се спускат тихо във нощта.
Сега ще разгърнем Свещеното Писание
да видим как се изпълни Божието обещание,
да чуем из устата на евангелистите отново
думите на Божието слово:
Четец (отваря Библията и чете стиховете):
"Бе изпратен от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име
Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от дома
Давидов, а името на девицата беше Мариам“ - Лука 1:26-27
И ето, сбъдва се Божието обещание –
Син Божий ще се роди от Дева,
според словото на Свещеното Писание да разруши проклятието дошло чрез Ева.
Праведният Йосиф щом узна,
че непразна е неговата жена,
твърде много се смути
и тайно в себе си реши
от нея да си отиде сам
да я избави от бъдещия срам.
Но Ангел в съня му се яви
и с тези думи го успокои:
Четец:
„Йосифе, син Давидов, не бой се да приемеш Мария, защото
заченалото се в нея е от Духа Светаго“. Матей 1:20

Йосиф тогава от Ангела разбра,
че Мария е Девицата свята,
която Бог достойна видя,
да роди Спасителя на земята.
Това е Самият Божи Син,
Който ще изкупи греха ни. Амин!
И ето, във онези дни,
когато близо било Младенецът да се роди,
излязла заповед от кесаря,
в която той повелява
населението еврейско да се преброи
в земите, що под римска власт били.
Четец:
„И отиваха всички да се записват, всеки в своя град. Тръгна и Йосиф от
Галилея, от града Назарет, за Иудея, за града Давидов, наречен
Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с
Мария“ – Лука 2:3-4
В изпълнение на царската повеля
Йосиф и Дева Мария поели
на труден път от Назарет Галилейски
към родния Витлеем Иудейски.
Потомци на великия цар Давид,
псалмопевецът гласовит,
пророкът Божий, който в песни изпя
за дългочакания Спасител, Когото предвидя.
Четец (чете откъс от Псалом 88):
„Намерих Моя раб Давида; със светия Си елей го помазах.
Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи.
Врагът не ще му надвие, и синът на беззаконието не ще го притесни.
И ще продължа навеки неговото семе
и неговия престол - като дните на небето.
Няма да наруша Моя завет
и няма да променя това, що е излязло из устата Ми.
Веднъж се заклех в светостта Си: ще излъжа ли Давида?
Неговото семе ще пребъде вечно,
неговият престол ще бъде като слънце пред Мене,
навеки ще бъде твърд като луната; и верен е свидетелят на небесата."

Пътуването много продължило,
че трудно за Мария било,
която чакала Младенец да роди,
и за стареца Йосиф - пеша да върви.
Когато най-накрая дошли във Витлеем,
градът препълнен бил в този ден,
в страноприемницата място не открили
и в пещерата на пастирите се подслонили.
Четец:
„А когато бяха те там, дойде й време да роди, и роди своя Син
първенец, пови Го и Го положи в ясли“ Лука 2:6-7
Тъй великият ни Господар –
Господ Бог – неземен Цар,
предивно смирение ни яви
в ясли на безсловесни да се роди.
А Мария – Девицата свята,
с умиление над свойта рожба бди,
че Самият Божи Син роди,
а Младенецът кротко в ясла спи.
Всички запяват "Богородице Дево, радуйся"
Смирено в незнайната пещера
Спасителят се яви на света,
но Бог преславното чудо не скри,
а чрез Ангел на пастири го яви.
Появяват се трима пастири, които стоят прави, облегнати на гегите си.
Както пастирите на нощна стража бдяха
Ангел в ярка светлина видяха.
И обхвана ги твърде голям страх,
че Ангел славен се яви сред тях.
Но Ангелът с думи ги успокои,
че чудна вест ще им вести.
Четец:
„Не бойте се: ето благовестя ви голяма радост, която ще бъде за
всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител,
Който е Христос Господ“. Лука 2:10-11

Самият Архангел Гавриил бе това,
на човеците що извести Божиите слова.
И ето, веднага се спусна ангелски хор
с чудна песен огласи небесния простор.
Четец:
„Слава във висините Богу, на земята мир, между човеците
благоволение!“
Всички слушат и пеят 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.*
Пастирите отиват пред пещерата и се покланят пред Младенеца.
Четец:
"А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски, в дните на цар Ирод,
ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казваха: де е родилият се
Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да
Му се поклоним" Матей 2:1-2
Появяват се трима мъдреци, които мосят дарове за Богомладенеца.
А тези трима мъдреци
царе на далечни източни страни
дошли в един и същи ден,
вестят, че Царят на царете е роден.
Водела ги чудна звезда
и нощем и денем светела тя
показвала им накъде да вървят
на Младенеца да се поклонят.
„И ето, звездата вървеше пред тях, докато дойде и се спря над
мястото, дето беше Младенецът .. И като влязоха в къщата,
намериха Младенеца и Майка Му Мария и паднаха, та се поклониха,
отвориха съкровищата си , принесоха Му дарове: злато, ливан и
смирна.“ Матей 2:9-11
Мъдреците се спират пред пещерата и сочат звездата, която е спряла
над нея.

А мъдреците щом видяха
къде се спря звездата,
те никак не се поколебаха,
пристъпиха с голяма радост във сърцата.
Макар в кошара да се озоваха,
те със сърцата си узнаха,
че там лежи във яслите повит
Царят на царете знаменит.
Мъдреците се покланят и оставят даровете си.
Пред Майка Му – смирената Девица
като пред най-знатната царица
поклониха се те до земи
и всеки своя царски дар дари.
И най-свято място на земята
бе на пастирите пещерата,
че тук Христос Бог се роди,
дошъл хората от греха да спаси.
От онази нощ далечна
до днес се носи песента небесна,
която чуха витлеемските овчари,
че Бог роди се в техните кошари.
Среднощ ехтят църковните камбани,
богомолците във храма са събрани
и пламъкът на всяка свещ гори
с молитва - Бог да ни спаси.
Всички запяват „Тиха нощ, свята нощ“
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!

