Примерен сценарий за Възкресение Христово, 2019 г.
Откриване на тържеството
Всички заедно казват Господнята молитва „Отче наш“.
Звучи тропарът на свети Димитър
Снежната зима отмина,
цветната пролет дойде.
Събуждат се отново семената,
погалени от топлината.
Така и в нашите души
надежда почва да гори.
Радват се човешките сърца наближава Възкресението на Христа!
Иде ден за прошка вече,
да се подготвим отдалече.
Бог очаква ни смирени,
с радост Той ще ни приеме.
Денят на прошката кога е?
Научиха ли малките деца?
На Сирни заговезни тя е всички знаят го това!
Първо с тате, после с мама
ще се опростим,
и за грижата голяма
ще им благодарим!

Децата се обръщат едно към друго и взаимно си целуват ръце.
Ако някого сме оскърбили
или непослушни ний сме били,
прошка да поискаме деца,
тя смекчава нашите сърца

Всички заедно казват „Простено – Прости!“

Усмивка на лицето грее,
а сърцето песен пее!
Отминава всяка вражда,
обич свързва ни сега!
Бог такава заповед остави между нас да бъде любовта!
И никой да не я забрави най-важна тя е на света!
А Божията майка свята
с любов най-силна на земята
с десница нежно ни прегръща
към мир сърцата ни обръща.
Всички запяват „Богородице Дево, радуйся“ (3пъти)
40 дни преди Великден
в смирение постим,
и така през всеки ден
внимаваме да не грешим.
По-често Библия четем сега,
учим се от Божиите слова.
Ето една притча деца,
която ни разказва това,
как да бъдем кротки и добри
през всичките си земни дни.
Тази притча знаем от Свещеното Писание
за бедния Лазар и за богаташа,
заслужил справедливо наказание,
задето нямал състрадание.

Сценка по притчата „Богаташът и бедният Лазар“
Разказвач:
Живял един човек богат
и имал къща – цял палат.
От сутрин, та до тъмна нощ
пирувал той в разкош.

Две деца донасят малка маса и до масата сяда дете, облечено
в богати дрехи. Двете слагат ястия и наливат чаша с питие.
Други две деца стоят като стражи от двете страни на
богаташа.
За мъките на другите не подозирал,
дори без причина ги презирал.
Богата трапеза всеки ден разтелял,
но за тях и къшей не отделял.

Едно дете, облечено в бедни дрехи сяда на земята пред масата
на богаташа и протяга ръка към храната.
Разказвач:
Пред прага му бедняк лежал
и Лазар беднякът се зовял.
С рани бил покрит той цял
в страдания тежки живял.

Беднякът, протягайки ръце към богаташа, казва:
Помогни! Помогни!
Богаташът извръща глава и махва пренебрежително с ръка.
Беднякът чакал паднали трохи,
та гладът си да потуши.
И нямало човек да се смили,
а само куче някое ще се приближи.
И ближели раните му
кучетата добри,
та болката му
да се облекчи.

Но беднякът не роптаел в скръбта,
а смирено търпял тежката си съдба,
докато на скърбите му дошъл края
и ангели небесни го отнесли в рая.

Чува се църковна музика и се приближават два ангела и
застават от двете страни на бедняка, който е приклонил
глава към земята. Подкрепян от ангелите, той се изправя
бавно и издига ръце и лице нагоре към небето.
Разказвач:
Бедният Лазар, който страдал с търпение,
получил награда за свойто смирение.
За лошото, което претърпял на земята
сега вечно ще се радва в небесата!

Бедният Лазар стои с усмихнато лице, изправен сред
ангелите . Ангелите се обръщат към него и го приветстват:
1 ангел: Добре дошъл в рая!
2 ангел: Добре дошъл, задето страдаше с търпение!
В това време богаташът e седнал на земята и покрива с ръце
лицето си.
Ангелите се отдалечават.
Богаташът и бедният Лазар застават един до друг и се
хващат за ръце. После заедно казват:
И нека всеки си вземе поука
от притчата, която чухме тука.
Разказвач:
Ако сме богати – над бедните да се смилим
Бедни ли сме – лишенията да търпим
Да бъдем милосърдни и добри,
та добър край Бог да ни отреди!
Така Господ истини показва
за наша полза притчи ни разказва.

Христос на земята живя в лишения
показа пример за велико търпение
страдания прие на земята
за нас положи си душата!
Дори разпънат позорно на кръста,
Той хората с любов обгръща.
Над мъчителите Свои се смили
и моли Бог Отец да им прости.
Но безсилна е смъртта
пред силата на любовта!
Христос от мъртвите възкръсна
властта на смъртта прекъсна!
Адовите порти Бог разби
и освободи праведните души,
които отвека с търпение
чакаха свойто спасение.
Спасение дойде за всички нас,
че в този светъл и велик час,
отворени са вече вратите на рая
за всеки, който верен е докрая.
Радваме се на светлото Христово Възкресение
Господ показа ни път за спасение,
когато са милостиви нашите сърца,
радостни ще живеем в Царството на Отца!
Всички запяват „Христос възкресе“ (3 пъти)

