
Примерен сценарий за Възкресение Христово, 2020  
 

      Децата са се събрали в полукръг. Един от учениците, който е водещ, 

представя групата ученици от неделното училище. Тържеството започва с 

Господнята молитва „Отче наш“.  

 

Едно малко дете (също ученик от групата) задава въпроси, а по-големите 

отговарят. 

 

Малко дете: Кое е Царството Небесно? 
 

Водещият посочва деца, които да отговорят: 
 

Ученик: 

Царството Небесно е на Бога. 

Там в Божествена светлина 

Царят на царете обитава, 

невидимо Той всичко управлява. 

 

Ученик: 

В този чуден свят небесен 

ангелите с трисвята песен 

Бога непрестанно възхваляват, 

клонки палмови развяват. 

 

Малко дете: Коя е тази песен трисвята,  

която пеят ангелите в небесата,  

а хората я пеят на земята? 

 

Ученик:  

Тази песен днес на всеки е позната, 

по чуден начин дошла е на земята. 

Малко дете било взето в небесата, 

от ангелите чуло песента трисвята. 

 

Водещ: Нека да изпеем тази песен сега, 

както се пее от древността. 

Звучи трисвятата песен и всички пеят: „Святий Боже, Святий Крепкий, Святий 

Безсмертний, помилуй нас“ (Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, 

помилуй нас) 

 

Ученик: 

С песен славим нашия Бог велик 

и почитаме иконите с Неговия Лик.  

Ученикът застава пред иконата на Господ, прекръства се, целува я, и допълва: 

Бог за нас прекрасната земя е сътворил, 

с блага и с таланти Той ни е дарил. 



Ученик: 

Бог дал е заповеди справедливи, 

но първите хора съгрешили, 

заповедта на Бога нарушили - 

от щастието на рая се лишили. 

 

Водещ: Как се нарича нарушаването на Божията заповед, деца? 

Защо Адам и Ева попаднали в беда? 
 

Ученик (или група ученици): 

Имало в рая едно дърво 

за познаване на добро и зло. 

Бог забранил на Адам и Ева  

от плодовете му да ядат, 

защото така смъртта ще наследят. 
 

Но дяволът се вселил в змията, 

подмамил хитро той жената. 

Ева от примамливия плод яла 

и на Адам, мъжа си, също дала. 

 

Двамата  не признали своята вина, 

задето нарушили заповедта, 

и ето какво  се случило с тях - 

извършили пред Бога грях. 

 

Бог изгонил ги от рая, 

дошъл на радостта им края. 

Но Бог обещал да прати Спасител, 

на човешките грехове Изкупител. 

 

Малко дете: Кой е Спасителят на земята 

и коя е Неговата Майка свята? 

 

Ученик вдига ръка, водещият го посочва и той отговаря: 

Спасителят е Божият Син –  

нашият Господ Иисус Христос.  

А Неговата Майка е света Дева Мария –  

Пресвета Богородица. 

 

Ученик: 

Света Дева Мария е най-святата жена, 

безкрайна е нейната доброта, 

затова я славим с песен, 

заедно с ангелския хор небесен. 

 

Звучи песента „Богородице Дево“ и децата пеят. 



Ученик: 

Най-прославена е тя сред всички жени, 

в Божието Царство най-близо до Бога стои, 

Божията Майка всички хора осинови, 

към нас обърнала е добрите си очи. 

Тя се моли на Бог да ни прости 

и от злото Той да ни спаси.  

 

Малко дете: Как спаси ни Бог от злото? 

 

Ученик (или група ученици): 

 

Изпрати Бог Своя Син възлюбен, 

сред хората като човек да се роди.  

Животът Му на земята беше труден, 

но Той за нас с любов се посвети. 

 

Неуморно обикаляше страната 

Божието слово сееше в сърцата,  

за Царството Небесно Той разкри, 

че с вяра и дела добри 

всеки може да го наследи.  

 

За нас Христос прие страдания, 

да ни избави от Божието наказание. 

Той на кръста греховете ни заличи, 

път към Царството Небесно ни откри. 

 

Ученик: 

 

Днес тържествено звънят камбани, 

в храма с радост всички сме събрани! 

Празникът на празниците да празнуваме, 

за Христовото Възкресение да ликуваме! 

 

Малко дете: Христос Възкресе! 

Всички отговарят в хор: Наистина Възкресе! 

 

Всички запяват тропара на Възкресение Христово: 

 

Христос воскресе из мертвих,  

смертию смерт поправ 

и сущим во гробех живот даровав.   

Христос възкръсна от мъртвите,  

със смъртта си смъртта победи  

и на тия, които са в гробовете, дари 

живот! 

 


