Примерен сценарий за детско тържество Възкресение Христово, 2018
Празник днес е най-велик,
защото Бог възкръсна!
Той изпълни Своето обещание сложи край на човешкото наказание!
Дойде за всички нас спасение Бог със смърт смъртта победи
и с Христовото Възкресение
се отварят райските врати!
Втори път ще дойде Бог при нас,
но човек не знае този час,
когато Той ще се яви в слава
да отреди на всеки каквото заслужава.
Но как ще Го посрещнем ние достойни ли ще бъдем за това?
Ще имаме ли добри дела
и любов в нашите сърца?

Сценка
Притчата за десетте девици (Мат.25:1-13)
Разказвач:
Сам Господ ни дава поука
как да устроим живота си тука,
на тази многоскръбна земя,
за да се изпълним със светлина –
светлината на добри дела.
Разказвач:
И ето ви притча една,
твърде поучителна е тя.
В тази притча Бог разказва
за десет девици,
поканени на царска сватба.
Разказвач (посочва към две групи девици,
които стоят недалеч една от друга):
Ето девиците тук са се събрали
пред портите високи на Жениха.
За този миг отдавна са копняли нали на Него всичко посветиха.

Неразумна девица:
Днес най-великият Цар
ни е поканил на пиршество.
За вярната ни служба е награда,
след всичките ни трудове - заслужена отрада.
Неразумна девица:
Не пожелахме ние сладостите на света,
живяхме в пост, молитва и въздържание.
С песни славим Бога от зори
и чакаме богато да ни обдари .
Разумна девица:
Наистина се трудихме досега
в живота си да явим любовта –
със състрадание и доброта
и милосърдни дела.
Разумна девица:
Девици, ето най-накрая
часът на Жениха наближава.
Вече се твърде стъмни,
но нека будни да стоим,
достойни пред Него да се явим.
Неразумна девица:
Ооо, Женихът много закъсня,
че полунощ преваля,
сънят очите ни затваря,
светилниците ни догарят. (повдига светилника си, който мъжди)
Разказвач:
Макар да чакали с нетърпение,
девиците изнемогнали от бдение.
И в тази нощна тъмнина
в сън склонили те глава.
Двете групи, както са поотделно, сядат и накланят глави за сън
една към друга.
Тук всички слушат/пеят песента за Жениха, която бавно
заглъхва. Изведнъж се чува силен глас: „Женихът идва!“

Разумна девица:
Девойки, чух аз силен вик Женихът иде в този миг!
Да тръгваме веднага към палата,
че път ни чака в тъмнината.
Всички девици скачат на крака и разумните започват да наливат
масло в светилниците си.Неразумните повдигат светилниците
си, които са с още по- слаба светлина, някои угаснали.
Неразумна девица:
Вижте, девойки,
светилниците наши гаснат.
Не можем да тръгнем така
в непрогледна тъмнина.
Неразумна девица:
Да поискаме от нашите сестри,
те предвидливо масло са си взели.
Пламъкът в светилниците им гори
и вече на път са поели.
Една от неразумните девици притичва след групата на
разумните девици, които стоят пред голяма врата.
Неразумна девица:
Девици мъдри, дайте и на нас
елей за нашите светилници!
Разумна девица:
Ако на вас елей дадем сега,
то може да стане така,
че да не стигне ни за нас, ни за вас
и без светлина да останем в най-важния час.
Разумна девица:
Затуй при продавачите вий оттърчете
и лампите си с масло заредете.
Разумните се отдалечават и влизат през вратата и се скриват, а
неразумните си говорят, обърнати една към друга:

Неразумна девица:
Момичета, дано не закъснеем
сватбарите са вече при вратата.
Светилниците с масло да налеем
и бързо да отидем до палата.
Те бързо се отдалечават в обратна посока с угаснали светилници.
Разказвач:
И вкупом петте неразумни девици
се втурнали с угасващи светлици,
но когато се върнали след това,
била затворена голямата врата.
Девиците са пред вратата и хлопат по нея и викат една след
друга:“Отвори ни, Господарю!“.След това застават с наведени
глави, обърнати към врата. Разказвач излиза пред тях.
Разказвач:
И те започнали да хлопат по вратата.
„Отвори ни!“ – молели те Господаря
и чакали със трепет във сърцата.
Тогава Женихът им отговаря: (чува се глас зад вратата)
„Истина ви казвам. Не ви познавам!“
Всички неразумни девици отпускат ръце и свеждат глави.
Разказвач:
И твърде много те се опечалили,
осъзнали се в гордостта.
Напразно се надявали на добра отплата,
щом липсвала им милост във делата.
Всички неразумни девици с отпуснати ръце и сведени глави се
обръщат бавно към публиката. Тогава едно от момичетата,
което играе неразумна девица, изправя глава и окуражително
казва:
Неразумна девица:
Момичета не унивайте сега,
ние само изиграхме на сцена това. (обръща се към публиката)
За всички вас да разкрием Божията поука,
как да живеем в любов тука.

Едно по едно и останалите момичета(неразумни девици)
разясняват притчата:
Неразумна девица:
Елей – това е милостта,
а тя се ражда от любовта.
Когато в сърцето ни любов гори,
с милост е готово всеки да дари!
Неразумна девица:
Женихът – това е Господ Иисус Христос,
Който втори път ще дойде на земята
и справедливо ще даде отплата,
на всекиго според делата.
Неразумна девица:
В притчата Съдният ден
на сватба е оприличен,
защото тези, които над душите си бдят,
на него с радост ще се явят.
Неразумна девица:
Така девиците неразумни били убедени,
че Царството за тях е отредено,
но с тази притча Бог ни вразумява,
че само милостивите получават награда.
Разумните девици също излизат иззад вратата и всички 10
момичета се събират заедно, а разказвач продължава:
Разказвач:
Бог всеки от нас посещава
и към милост ни призовава.
Той в сърцето ни тихо говори,
иска вратите му да отворим
Разказвач:
Но как ще приемем Великия Цар
умът ни не го проумява?
Какво ще му поднесем в дар?
Но ето Бог и това разяснява:
Разумна девица:
Добро ли сторим на по-малките ни братя на Него сторили сме добрината.
Но ще кажете – Кои са тези братя?
И как да си разтворим ний сърцата?

Разумна девица:
Край нас са малките ни братя,
душите им са свити от страдание.
Окъсани и бедни и презряни сякаш недостойни са за нашето внимание.
Неразумна девица:
Когато в своя топъл дом
се върнем вечер уморени,
забравяме за тихия им стон
и за сърцата им опечалени.
Неразумна девица:
Нека и за тях да отделим
малко от нашето внимание.
С топла дума да ги утешим
и с любов да ги нахраним.
Неразумна девица:
С тази милост ще налеем
в светилника си елея тази милост, която дадем,
ще ни свети в Съдния ден.
Разказвач:
Че Бог кръвта си за нас проля да изкупи на всеки дълга.
Най-велика милост ни откри греховете ни прости!
Разказвач:
И радостни сме в този ден
на Христовото Възкресение,
защото Бог и на нас обещава,
че ще ни възкреси във слава.
Затова непрестанно да бдим,
светлината си да не угасим!
Христос воскресе!
Всички запяват: „Христос воскресе!“

