Примерен сценарий за Рождество Христово, 2018
Въвеждащи стихове:
Звънете, звънете камбани,
звънете навред по света!
Най-радостен празник събра ни Светлото Рождество на Христа!
Хиляди години оттогава,
но споменът за чудото остава,
за тази тиха нощ във Витлеем,
когато Христос е роден.
Разказвачи (застанали са от едната страна, където са овчарите):
Ангел вестоносец в небесна слава
спусна се над витлеемските овчари.
Тъмното поле се озари тогава
и утринната светлина превари.
Пастирите от ужас онемяват,
а светли ангели в хор запяват.
Ангел Гавриил сред тях застава
чудна вест им известява:
Разгръща Библията и чете: "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; и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ
в ясли."
Тръгват пастирите тогава
да видят чудото що става.
Други разказвачи (стоят от другата страна, където са мъдреците):
По небето звездите далечни блещукат,
но ето яви се ярка звезда,
в тъмнината светлина разля
над пещерата Витлеемска тя се спря.
След нея трима мъдреци вървят,
дошли пред Богомладенеца да се поклонят.
От Изтока далечен всеки носи скъп дар,
както се полага на велик Цар.

Едновременно от две посоки към пещерата тръгват овчарите и
мъдреците. Спират пред входа, обърнали поглед към Богомладенеца и
светата Дева.
1-ви пастир:
Ангел Господен пред нас се яви
радостна вест ни благовести,
че в нашата скромна пещера
Синът Божий се ражда сега.
2-ри пастир:
Младенецо, славен и честит
с голяма чест Ти ни удостои!
Макар да си Цар знаменит,
в ясли на безсловесни Ти се роди.
3-ти пастир:
Царю славен на всички царе
с радост ще паднем на колене,
че в кошара намери подслон
и от нас Ти приемаш поклон!
Тримата пастири се покланят, падайки на колене, стават бавно и с лице
към пещерата отстъпват няколко крачки и си тръгват.
1-ви мъдрец:
От път далечен идем ние – мъдреци,
защото чудната звезда ни се яви.
И ето дни наред ни води тя
додето над тази пещера се спря.
2-ри мъдрец:
Всеки от нас е благословен
да се поклони в този радостен ден
пред Младенеца най-чакан на земята
и пред Неговата Майка свята!
3-ти мъдрец:
На Него подобава слава небето и земята Му се покоряват!
С царски дарове да го обдарим
и с трепет да Му се поклоним!

Тримата мъдреци се приближават, последователно падат на колене,
като всеки един оставя своя дар пред Младенеца. После се отдалечават
по същия начин в друга посока.
Звучи тропара за Рождество*.
Разказвачи (приближават се към публиката от едната страна и си
говорят развълнувано, обръщайки се един към друг, редувайки се):
По това време в юдейската страна
злият цар Ирод държи властта.
Но щом разбира, че Цар юдейски се е родил,
твърде много Той се разгневил.
Мъдреците, които минавали през града
той повикал тайно и разпитал.
Поискал щом на Младенеца се поклонят
да се върнат и да му известят.
Но от ангел те били предупредени,
че Ирод иска Младенеца да погуби,
затова се върнали по пътища други.
А Ирод заповядал в оня ден
навсякъде в пределите на Витлеем,
да се избият всички младенци хиляди и хиляди невинни души.
Страдание приели заради Божествения Младенец,
но Бог увенчал челата им с Небесен венец!
Звучи тропара за 14-те хиляди младенци – мъченици**
Други разказвачи (приближават се от другата страна и си говорят,
като застават пред голяма икона, изобразяваща бягството в Египет)
Но Ангел в съня на Йосиф се явява
и за това го предупреждава.
И в среднощната тъмнина
бързо те напускат родната земя Йосиф, Младенецът и Дева Мария
в далечна страна да се скрият.
Бягството в Египет започнало с чудеса.
Щом стъпили в тази езическа страна
показало се чудесно знамение
за бъдещо духовно просветление.

Навред в Египет идолите се строшили,
когато пътниците святи се явили.
Младенецът с Божествена светлина
озарил човешките сърца.
След време Христовата вяра тук се разпространила
и много човешки души тя спасила.
До днес в Египет живее дърво чутовно
за него разказват предание многовековно.
Щом семейството свято се приближило,
в миг дървото сякаш им се поклонило,
огромните си клони то склонило,
в сянката си пътниците приютило.
Там наблизо потекла сладка вода,
макар да били горчиви изворите в тази страна.
Така за Божията Майка свята
и за Младенца Бог изпратил чудесата.
Макар да скитали по чуждата земя
и лишения, несгоди да търпели
Бог устройвал чудно тяхната съдба
и сред мъките те оцелели.
Веднъж разбойници нападнали и тях,
те погубвали всеки без страх.
Но един разбойник останал смутен
от красотата на Младенеца бил поразен.
Не позволил Той да бъде наранен така Божият Син бил спасен.
А Божията Майка с радост му разкрила,
че след време ще намери от Бога закрила.
Така и станало: Същият разбойник благоразумен,
висейки на кръста пред Бог се разкаял.
А Христос му рекъл: „Днес ще бъдеш с Мене в рая.“
Когато минали години
и злият Ирод се споминал,
ангел на Йосиф казал тази новина,
че вече могат да се върнат в родната страна.

След много скитане по чуждите земи
те върнали се откъдето са дошли –
в Назарет - малък юдейски градец,
където отраснал Божествения Младенец.
Заключителни стихове:
Звънете, звънете камбани,
звънете навред по света!
Най-радостен празник събра ни Светлото Рождество на Христа!
Хиляди години оттогава,
но споменът за чудото остава,
за тази тиха нощ във Витлеем
когато Христос е роден.
Песен: Тиха нощ, свята нощ!***
Всички: Честито Рождество Христово!
Приложения
*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!
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!

**Тропар на мъченици, глас 1
Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша, умолен буди, Господи, и вся
наша болезни исцели, Человеколюбче, молимся.
Превод на тропара: С болките на светиите, пострадали за Тебе,
смили се, Господи, и всичките наши болести изцери,
Човеколюбче, молим Те.

***Тиха нощ, свята нощ
1. Тиха нощ, свята нощ!
Цяла земя е в тишина.
Виж! Витлеемската светла звезда
мъдрите води от чужда страна,
дето Христос се роди.(2)
2. Тиха нощ! Свята нощ!
Цяла земя е в тишина.
Ангели пеят със радостен глас!
Вест за спасение носят до нас:
Ето Христос се роди! (2)
3. Тиха нощ, свята нощ!
Цяла земя е в тишина.
Виж! Витлеемската светла звезда
мъдрите води от чужда страна,
дето Христос се роди.(2)

