
Примерен сценарий  

за Рождественско тържество, 2019 
 

Всички заедно казват Господнята молитва „Отче наш“.  

 

Въвеждащи стихове: 

 

Зима, сняг, шейни, 

ваканция, песни, игри, 

пързалки, весели деца, 

подаръци, елха, звезда! 

 

  Чудна празнична светлина,  

навред е приказна красота! 

Добри са всички у дома, 

сред нас царува любовта! 

 

Откъде извира радостта 

в сърцата с детска чистота?  

Там в среднощна тишина 

се ражда Спасител на света!  

  

  разказвач 
В нощта тиха и свята 

притихнала е земята. 

Разказваме историята отново 

за Светото Рождество Христово. 

 

Разказвачът се насочва към група пастирчета, които 

разговярят помежду си и остава край тях да ги слуша. 

 

пастирче 1 

Нашето малко градче Витлеем  

спомня си отминалата слава,  

знаем, че тук цар Давид е роден, 

но великото му царство е в забрава. 

 

 



пастирче 2 

Знаем от древното предание, 

че нова слава очаква Витлеем. 

Според пророческото предсказание 

тук Царят на царете ще е роден 

и Той ще е потомък на Давид - 

цар и псалмопевец даровит. 

 

пастирче 3 
Ето потомците му идват тук,  

тръгнали от север и от юг, 

че римският владетел нареди  

населението да се преброи.  

 

пастирче 4 
И в нашата скромна пещера  

едно семейство се подслони,  

че няма места в града,  

където да се приюти. 

 

Разказвачът се отдалечава от пастирите и отива към група 

ангели, които разговарят. 

 

разказвач 

А сега да погледнем небето - 

ангели в неземна светлина 

спущат се сега към полето, 

носят радостната новина. 

 

ангел 1  

Ангели, към полята да полетим,  

където кротко пасат стадата, 

с ангелска песен да известим  

вест най-радостна на земята. 

 

 

 

 

 



ангел 2 
Бог велика тайна е явил  

на Своя пръв вестител Гавриил, 

а вестителят и нас събира 

да отидем при избраните пастири. 

 

ангел 3 
Само пастирите не спят, 

край стадата будни стоят. 

При тях отиваме сега 

да им занесем вест най-добра. 

 

Ангелите разперват криле за полет.  Пастирите се обръщат 

към тях и говорят помежду си. 

 

пастирче 1 
Пастири, виждате ли в небето 

тази приказна светлина? 

Чувате ли песента,  

нечувана от никой досега? 

 

Звучи тропарът на Рождество. 

 

пастирче 2 
Това са ангели – жители небесни,  

какво ли значат тези песни?  

Ето, че към нас идват те,  

да паднем ние на колене. 

 

Ангелите се приближават към пастирите. Пастирите падат на 

колене пред тях.Чува се глас: 

 

„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.“ 

 



Ангелите се отдалечават. Пастирите  се изправят и говорят 

помежду си. 

 

пастирче 3 
Да тръгнем веднага към пещерата. 

Там случва се чудо най-дивно на земята. 

Родил се е в човешки лик 

нашият Бог велик! 

 

Пастирите тръгват към пещерата. Застават недалеч и 

разговарят. 

 

пастирче 4 
Младенецът чуден 

в яслата лежи,  

а около Него 

светлина струи. 

 

пастирче 1 
Богородица Пресвята 

не отделя от Него очи. 

Тя свела е глава 

над Сина Божи –  

Спасителя на света. 

 

Всички запяват „Богородице, Дево“ 

 

пастирче 2 
Да се приближим към пещерата 

да се поклоним на Девицата свята 

и на чудния Богомладенец - 

Синът на нашия Бог- Творец. 

 

 

Пастирите  се приближават крачка напред и се покланят, след 

което се отдалечават.  

 

 

 



Напред излиза разказвачът. 

 

  разказвач 

  Ето идват към пещерата 

  хора знатни от чужди страни 

а пред тях лети звездата,  

пътя им да освети. 

 

Приближават се тримата мъдреци и разговарят. 

 

мъдрец 1 

Ето дългият път извървяхме, 

неотклонно звездата следяхме. 

Tя ни доведе до пещерата 

при Мария - Девицата свята. 

 

мъдрец 2 

Майка Божия е тя, 

родила  Спасителя на света – 

Небесен гост на грешната земя, 

дошъл да ни избави от греха. 

 

мъдрец 3 

Дойдохме ние от страни далечни 

на Царя славен да се поклоним, 

на Бога всемогъщ, предвечни 

най-скъпи дарове да подарим. 

 

мъдрец 1 

Тъй както на царете подобава 

да отдадем велика слава. 

А този Младенец е повече от Цар, 

защото на Вселената е Господар! 

 

 

 

 

 



Мъдреците поднасят един след друг даровете си с поклон и 

произнасят последователно: 

 

1 мъдрец: Злато,  

                               защото Цар е на царете 

2 мъдрец: Ливан,  

                               защото е Пророк по-велик  от древните               

                                пророци 

3 мъдрец: и смирна,  

                                защото е Първосвещеник, веднъж  

                                завинаги възлязъл в Небесното   

                                светилище ... 

 

Мъдреците, пастирите и ангелите застават в полукръг зад 

разказвача и всички са обърати към публиката. 

 

разказвач 

Ето хиляди години оттогава, 

Рождество щом наближава, 

радостта в сърцата оживява, 

хората с любов сближава. 

 

И отново заблестява над света  

чудната Витлеемската звезда 

и на ангелите с песента 

пристига радостната новина. 

 

Роди се нашият Спасител, 

на злото Той е Победител. 

Да Го посрещнем с чисти сърца 

и да вършим добри дела! 

 

Всички заедно казват: Честито Рождество Христово! 

 

 И запяват: „Тиха нощ, свята нощ“. 

 

 

 


