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Въведение
Упражнявайте се да използвате нагледните пособия
Би било добре да упражните използването на нагледните пособия, преди да преподадете урока на децата. 
Запознайте се обстойно с нагледните пособия, с презентацията на PowerPoint® (или на Keynote) и запомнете 
кога е нужно да ги използвате по време на урока.

Как да използвате нагледните пособия
Намерете въвеждаща картина, която да показва хора (деца и възрастни), които са на рождествен празник.

Упражнете се в показването и смяната на картините от картографа. 

Когато преподавате урока, показвайте всяка картина, когато говорите за нея. 

Обърнете внимание, че в презентацията има повече на брой картини. В текста на урока за тях пише 
„тази картина е само в презентацията“. Когато говорите за тази част от урока не показвайте картина.

Нагледни пособия на PowerPoint® (или на Keynote)
Ако използвате версията на този урок на PowerPoint (или на Keynote), можете да изберете между две въз-
можности на диска.

1. Първата възможност съдържа единствено картините и първия слайд от урока.

2. Втората съдържа специалните акценти, приложенията и стиха за запомняне.
В долната дясна част на всеки слайд ще видите малък кръст, който съдържа хиперлинк. Ако натиснете с 
мишката върху него, ще бъдете отведени на специалния акцент в урока. Това ви позволява да използвате 
този специален акцент във всеки един момент от преподаването. Ако натиснете стрелката върху слайда 
със специален акцент, ще се върнете на слайда, който последно сте показали.

Предоставете се на разположение за съветване
Когато представяте благовестието, ще има деца, които ще откликнат независимо на чутото. Възможно е 
по-късно да ви кажат или да не ви кажат, че са приели Господ Исус Христос за свой Спасител. Ще има също 
и деца, които ще поискат помощ. Възможно е да имат въпроси, да се нуждаят от помощ или от насърчение, 
за да се помолят.

Когато преподавате на спасените деца, е възможно те също да се нуждаят от съвет в трудна ситуация; 
възможно е да се нуждаят от разяснение как конкретен урок може да бъде приложен в тяхното ежедневие; 
възможно е да попаднат в ситуация, за която да не знаят как да постъпят според Библията; възможно е 
да искат да ви кажат за трудност, която преживяват, за да се молите за тях, особено ако сте единственият 
християнин, когото те познават.

Поради тези причини е важно децата да знаят, че сте на разположение да разговаряте. Важно е също така да 
знаят кога и къде да отидат, когато искат да разговарят с вас. На последно място е много важно неспасените 
деца да не си мислят, че за да приемат Господ Исус, трябва да дойдат при вас.

Не трябва да се предоставяте на разположение по същото време, когато отправят покана децата да приемат 
Исус, за да не останат с впечатлението, че не могат да дойдат при Христос, без първо да дойдат през вас 
или че ще бъдат спасени, ако изчакат и разговарят с вас.

Пример, който да използвате с неспасеното дете
„Наистина ли желаеш да живееш за Господ Исус, но не знаеш как да дойдеш при Него? С радост ще ти 
обясня от Библията. Ела да поговорим. Ще застана до това дърво в края на събирането. Помни, че не мога 
да премахна твоя грях – единствен Господ Исус може да го направи. Аз с радост ще ти помогна да разбереш 
по-добре как можеш да дойдеш при Него. Просто ела и седни до дървото при мен.”
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Пример, който да използвате със спасеното дете
„Ако си приел Господ Исус за твой Спасител и не си ми казал, моля те, ела и ми кажи. Ще застана до пиа-
ното след края на урока. Искам да разбера дали си приел Господ Исус Христос за твой Господ и Спасител, 
за да мога да се моля за теб и вероятно да ти помогна.“

Въпроси за преговор
Предоставени са няколко въпроса за преговор, които да използвате след урока.

Времето за преговор, ако е организирано добре, може да бъде идеална възможност да подчертаете това, 
което вече сте преподали по забавен за децата начин. Можете да използвате това време, за да…

1 разберете колко децата са разбрали и запомнили.

2 знаете върху какво трябва да наблегнете повече, като учител, за да могат децата по-добре да го запомнят.

3 има забавен момент по време на часа. Децата обичат състезания и очакват с нетърпение тази част от 
програмата. Помнете обаче, че това е повече от игра и е време за учене.

В този учебник сме включили единствено въпроси върху урока. Би било полезно да включите също така и 
въпроси върху песните, стиха и всичко останало, което преподавате. Така децата ще осъзнаят, че всяка част 
от програмата е важна.
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Обещаният Спасител

Библейски текст за учителите
Лука 2:10-11, 14

Галатяни 4:4

Битие 2:16, 17

Изход 20:15-16

Битие 3:15

Битие 12:3

Йоан 14:6

Деяния 4:12

Битие 49:10

2 Царе 7:12-16

Филипяни 2:11

Матей 7:23

Евреи 7:25

Исая 7:14

Михей 5:2

2 Коринтяни 8:9

1 Тимотей 1:15

Йоан 6:37

Специален акцент
Исус Христос, обещаният Спасител, дойде да умре 
за нашите грехове.

Приложение
Неспасени: Помоли Господ Исус Христос да 

прости твоите грехове и да ръководи 
живота ти.

Спасени: Помоли Исус да ти помага да побеждаваш 
Сатана и греха.

Стих за запомняне:
„А когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина 
Си…“ (Галатяни 4:4)

Нагледни пособия:
 Картини (според обяснението на стр. 3) или

 PowerPoint (или Keynote) слайдове и

 Картони с: „Битие 3:15“, „Битие 12:3“, „Битие 
49:10“, „2 Царе 7:12-16“, „Исая 7:14“ и „Михей 
5:2“. (Можете да напишете самите стихове, 
вместо само препратките им.)
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Урок
Въвеждаща картина
Очакваш ли Рождество? Очакваш ли да получиш подаръци, да похапнеш 
вкусни гозби, да прекараш време със семейството си, да си във ваканция? 
Това са все специални неща, които предстоят. Хората навсякъде ще се поз-
дравяват с „Весело Рождество!“

Това е хубаво, но покрай всички пари, които ще бъдат похарчени, и покрай 
организирането на празника, хората често забравят истинското значение 
на Рождество. Повечето от тях не отделят време, за да благодарят на Бога, 
че изпрати своя Син. Мислят за нещата, които ще направят, вместо за това, 
което Бог направи. Те не искат Спасителя в своя живот. 

Картина 1 (Овчари)
Има още една причина, поради която да се радваме на Рождество. На първото 
Рождество на овчарите се яви ангел и им каза: „Не бойте се, защото, ето, 
благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Защото 
днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ“ (Лука 
2:10-11).

На Рождество можеш да се радваш на подаръците, на вкусните гозби, на 
ваканцията и на другите изненади, но можеш да си особено щастлив за 
това, че Господ Исус дойде да ни спаси от греха и да стане наш Спасител. 
Без Него нямаше да има прощение за лошите неща, които вършим, нито 
надежда да отидем на небето при Него. Обещаният Спасител дойде.

Вестта на ангелите сигурно изненада овчарите. Те се изплашиха. Не разбраха 
напълно какво означава това, че ще се роди Спасител. Това беше най-ва-
жното събитие от създаването на света и те първи разбраха, че Спасителят 
е дошъл.

Докато слушаш урока днес, сигурно ще чуеш неща, които няма напълно да 
разбереш. Ако искаш Господ Исус да стане твой Спасител, но не знаеш как 
да стане това, ще ти помогна с радост. Просто остани на мястото си, след 
като другите си тръгнат в края на часа. Ако те видя седнал на мястото ти в 
края на часа, ще разбера, че имаш въпрос за това, как могат да бъдат про-
стени греховете ти и ще ти обясня от Библията какво трябва да направиш 
и какво ще направи Господ Исус.

Тези овчари не разбраха всичко, но отидоха във Витлеем, за да видят Този, 
за Когото им бе казал ангелът. Те намериха Мария, Йосиф и бебето, поло-
жено в ясли. Те много се зарадваха, когато видяха Този, Чието идване бе 
обещано преди много години. Те прославиха Бога за всичко, което бяха 
чули и видели. Какъв специален момент бе това за тях!

Картина 2 (Числа)
Знаеш ли колко обещания е дал Бог в Стария Завет (първата част на Библи-
ята) за идването на Спасителя? В продължение на стотици години Божиите 
вестители, пророците, говориха за Спасителя, Когото Бог щеше да изпрати 
на света. Можеш ли да предположиш колко обещания има? 50? 100? 200? 

Презентация - 
въвеждаща картина

Презентация картина 1

Презентация картина 2

Хиперлинк в PowerPoint 
(долу, вдясно на екрана)

Картина 1 на PowerPoint 
(малка)
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300?

Позволете на децата да отговорят.

Отговорът е над 300 обещания за Спасителя и за това, което Той ще направи. 
Бог дори е дал 30 обещания специално за това, как ще пострада Спасителя 
по време на шестте часа на кръста, когато ще понесе наказанието за нашите 
грехове. Библията казва: „Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина 
Си“ (Галатяни 4:4).

Точно на правилното време в историята – нито година по-рано, нито година 
по-късно – Бог изпрати Своя Син на света. Той изчака, докато всичко бе 
готово, за да се изпълнят Неговите обещания. Той подготвяше Своя народ 
в продължение на векове.

Много често ние не се подготвяме за празнуването на Рождество така, както 
трябва. Бързаме. Има толкова неща, които оставяме за последния момент. 
Бог не бързаше. Той избра века, годината, месеца и дори деня, когато Господ 
Исус щеше да се роди. Той подготви много внимателно всичко. „Когато се 
изпълни времето, Бог изпрати Сина Си“ (Галатяни 4:4).

Знаеш ли, кога Бог даде първото обещание за идването на Спасителя? В 
началото, при сътворението, след като бе извършен първият грях от човека. 
Спомняш си историята.

Картина 3 (Адам и Ева в градината)
Бог постави първия мъж и първата жена в една прекрасна градина. Той им 
каза, че могат да ядат от плода на всяко дърво, с изключение на дървото 
за познаване на доброто и злото. Предупреди ги, че ако ядат от него, със 
сигурност ще умрат (Битие 2:16-17). 

Адам и Ева напускат градината (тази картина е само  в презентацията)

Сатана, Божият враг, дойде в Едемската градина, под формата на змия. Той 
подтикна Ева да вземе от плода на дървото за познаване на доброто и злото. 
Вместо да послуша Бога, Ева послуша Сатана и яде от плода на това дърво. 
Даде и на Адам. Той също яде. Те не се покориха на Бога. 

Хората и днес не се покоряват на Бога (тази картина е само  в презентацията)

Ние също не се покоряваме на Бога. Нека ти покажа нещо. Някога бързал 
ли си за училище и докато се обличаш, виждаш, че имаш един елик по-мал-
ко на палтото? Започваш отново, но този път откриваш, че имаш елик, но 
нямаш копче. Причината е, че ако объркаш в началото, всичко след това 
се обърква. Това ни помага да разберем, какво се случи с нас. Адам и Ева 
съгрешиха, техните деца съгрешиха и така до днес, всички съгрешаваме 
и не се покоряваме на Бога – дори ти и аз. Бог казва: „Не кради“ (Изход 
20:15). Някога вземал ли си нещо, което не ти принадлежи? Бог казва: „Не 
свидетелствай лъжливо“ (Изход 20:16). Някога лъгал ли си? Може би майка 
ти те е попитала дали си направил нещо лошо и ти си отговорил с „Не“, но 
си го направил и просто я лъжеш. Всички ние не сме се покорили на Бога.

Въпреки това Бог каза на Адам и Ева в Едемската градина, че ще изпрати 

Презентация картина 3

Презентация картина 
1-2

Презентация картина 
1-3

Презентация картина 4

Презентация картина 
1-4

Презентация картина 5
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Някой, Който ще победи Сатана.

Покажете думите с препратката „Битие 3:15”.

Бог каза: „Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето потом-
ство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш 
петата“ (Битие 3:15).

Един ден една жена щеше да роди специално дете, което щеше да  стане 
по-силно от Божия враг Сатана. Той щеше да победи Сатана, макар че щеше 
Сам да пострада.

Бог спази Своето обещание. Когато Господ Исус умря на кръста и възкръсна, 
Той победи Сатана. Ако приемеш Господ Исус за свой Спасител, можеш 
да приемеш това обещание лично за себе си. Преди да приемеш Христос, 
не можеше да престанеш да грешиш или да кажеш „Не“ на Сатана. Беше 
роб на греховните си навици. Сега, след като прие Господ Исус Христос, 
имаш желанието и силата да казваш „Не“ на лошите неща. Да, продължа-
ваш да вършиш лоши неща, но не ги вършиш така често, както преди. Сега 
можеш да кажеш „Да“ и да вършиш Божията воля. Тъй като Бог изпълни 
своето обещание и Господ Исус дойде да победи Сатана, ти също можеш 
да бъдеш победител в Него.

Картина 4 (Авраам)
Следващото обещание за Спасител, Който щеше да дойде, бе дадено около 
2 000 години преди Неговото раждане. Това не е ли невероятно?! Бог даде 
това обещание на Авраам. Бог му каза, че Спасителят ще дойде от неговите 
потомци и че чрез Него всички народи ще бъдат благословени.

Покажете думите с препратката  „Битие 12:3“.

Бог даде следното обещание на Авраам: „В теб ще се благославят всички 
земни племена“ (Битие 12:3).

Преди четири хиляди години Авраам не знаеше, че ще има британци, китай-
ци, турци, швейцарци…, но Бог го знаеше, както и че всеки човек, от който 
и народ да е той, ако повярва в Христос, ще бъде истински благословен.

Това обещание се изпълни в Господ Исус Христос. Той е единственият 
Спасител. Никой не може да дойде при Отец, освен чрез Него (според Йоан 
14:6). Исус Христос е единственият Спасител. „Няма под небето друго име, 
дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим“ (Деяния 4:12).

Можеш да приемеш това обещание за теб днес. Твоите грехове ще бъдат 
простени и ще бъдеш благословен, ако повярваш в Господ Исус Христос. 
Взаимоотношенията с Бога на всеки, който повярва в Исус, се оправят. Не 
е ли прекрасно, че много години по-късно потомъкът на Авраам, Господ 
Исус Христос, дойде на земята да донесе Своето благословение и спасение?

От племето на Юда (тази картина е само  в презентацията)

Бог беше още по-конкретен. Около 1 700 години преди раждането на Господ 
Исус Христос Бог каза от кое племе ще се роди Спасителят – от племето 
на Юда.

Прочетете (или поканете 
едно дете да прочете) стиха 
от вашата Библия
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Покажете думите с препратката „Битие 49:10”.

Четем в Битие 49:10: „Няма да се отнеме скиптър от Юда, нито управителен 
жезъл отсред краката му, докато дойде Сило. И на него ще се покоряват 
племената“.

Хората трябваше да чакат много години изпълнението на това обещание, но 
Бог е верен. После настана дълъг период, през който бъдещето на племето 
на Юда изглеждаше несигурно, защото то не се покоряваше на Бога. Юдеите 
попаднаха под вавилонско робство. Бог обаче се погрижи за тях и ги върна 
в тяхната земя, за да може Неговото обещание да се изпълни.

Господ Исус е Царят, Който дойде да управлява сърцата и живота на хора-
та. Той може да ни направи такива, каквито иска да бъдем. Господ спази 
Своите обещания.

Би било чудесно, ако ти или аз можем да предскажем какво ще се случи 
след седемнадесет дена. Бог обаче предсказа какво ще се случи след 1 700 
години. Обещаният Цар дойде. Можеш да вземеш това обещание за себе 
си. Можеш да Му се подчиниш и да Му кажеш: „Господ мой и Бог мой“.

Картина 5 (цар Давид)
Бог направи нещо повече – Той ни каза в чие семейство ще се роди Спа-
сителят. Около 1 000 години преди Господ Исус да се роди на земята, Бог 
обеща, че Той ще се роди в семейството на Давид. Давид беше обикновено 
овчарче. Той се грижеше за овцете в полето. Той имаше седем по-големи 
братя, но Бог избра той да царува над своя народ. Давид беше добър цар. 
Някои от неговите потомци  станаха лоши царе; други – добри. Те управля-
ваха за различни периоди, но предстоеше да дойде Един Цар, Който щеше 
да бъде по-различен.

Покажете думите с препратката „2 Царе 7:12-16“.

Бог каза на Давид: „Ще въздигна потомеца ти след теб… и ще утвърдя 
царството му… Аз ще му бъда Отец и той ще Ми бъде син… Престолът ти 
ще бъде утвърден довека.“ (2 Царе 7:12-16).

Царят на царете щеше да дойде и да управлява завинаги. Неговото царство е 
различно от царствата на този свят. Неговото царство е небесно и той упра-
влява с истина, праведност и любов. За теб и мен, които сме приели Господ 
Исус Христос, Той е нашият Цар. Малкото бебе в яслите ще се върне със 
сила и в слава да управлява тази земя. Всеки ще признае, че Той е Господ 
над всички (Филипяни 2:11). Хората, които не Го приемат за свой Спасител 
и Цар докато са живи, един ден ще трябва да признаят, че Той е Господ в 
идния живот. Тогава ще бъде прекалено късно за спасение. Ако те не при-
емат Него и Неговото прощение в този живот, ще понесат наказанието за 
своите грехове през идния живот. Господ Исус ще каже: „Аз никога не съм 
ви познавал; махнете се от Мен“ (Матей 7:23).

Господ Исус твой Цар, твой Господ ли е? Управлява ли животът ти? Днес 
можеш да се обърнеш към Него и да Го помолиш да прости греха ти и да 
ръководи живота ти. Библията казва: „Затова и може съвършено да спасява 
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тези, които идват при Бога чрез Него…“ (Евреи 7:25). Ако Го помолиш да 
те спаси, Той ще го направи според Своето обещание.

Картина 6 (Сцена в обора – първа част)
Бог каза още нещо в обещанието си за идващия Спасител. Той не само го-
вори за народа, за племето и за семейството, в което щеше да се роди Той. 
Бог предварително посочи коя ще бъде Неговата майка. Бог каза 750 години 
преди Неговото раждане, че Той ще се роди от девица.

Покажете думите с препратката „Исая 7:14“.

Бог каза чрез Своя пророк Исая: „Ето, девица ще зачене и ще роди син, и 
ще го нарече Емануил“ (Исая 7:14).

Чудо щеше да стане в утробата на едно младо момиче, което никога не е 
било с мъж. Няма друго бебе, което да се е родило така. Йосиф не беше 
бащата на Господ Исус Христос. Бог е Неговият Баща. Божият Син, Който 
винаги е бил с Отец на небето, стана човек. Святият Дух работи по мощен 
начин, за да може Мария да стане майка на това Бебе, Което е Бог и човек 
в една личност. Той е Емануил (Исая 7:14), което означава „Бог е с нас“. 
Не можем да разберем подобно тайнство – Бог Син да живее в утробата на 
Мария, преди да се роди на първото Рождество.

Бог изпълни това чудесно обещание, макар то да се е струвало невъзможно 
за Исая и за много други. Беше необходимо Спасителят да е едновременно 
Бог и човек. Единствено съвършен човек можеше да умре вместо грешните 
хора. Единствено Божият Син можеше да заеме мястото на толкова много 
на Голготския кръст. Някой те обича толкова силно, че умря за теб. Божият 
син даде живота Си, за да отнеме греха ти.

Бог разкри майката, която щеше да роди това дете, и говори за нея 750 преди 
идването на Спасителя.

Картина 7 (Сцена в обора – втора част)
Отново, повече от 700 години преди раждането на Христос, Бог разкри чрез 
Михей, един от Неговите вестители, в кой град щеше да се роди Спасителят 
– в малкото градче Витлеем.

Покажете думите с препратката  „Михей 5:2”.

Михей бе воден от Святия Дух да напише: „А ти, Витлеем Ефратов, макар 
и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, от тебе ще излезе за 
Мен Един, Който ще бъде владетел в Израел, Чийто произход е от начало, 
от вечността“ (Михей 5:2).

Единствено Бог е „вечен“. Никога не е имало време, когато Божият Син да 
не е съществувал. Той е съществувал още преди създаването на света. Той 
е Творецът на всичко. Трябваше да стане човек, за да бъде наш Спасител. 
Бог избра точното място на Земята, на което Той да се роди.

Бог направи така, че Йосиф и Мария да бъдат принудени да отидат във Вит-
леем на точното време, за да изпълнят заповедта на Цезар Август. Те живееха 
в Назарет, но трябваше да предприемат дълго пътуване от около четири дена, 
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за да отидат във Витлеем. Бог спази всяко едно от Своите обещания, вклю-
чително и това Синът Му да се роди в Давидовия град. Не е ли прекрасно, 
как Бог се грижи и за най-малката подробност! Днес няма да имаме време 
да разгледаме останалите 300 обещания свързани със Спасителя.

Сцена в обора – трета част (тази картина е само  в презентацията)

Най-накрая, когато всичко беше готово, обещаният Спасител се роди. Всяко 
едно от обещанията свързани с Неговото раждане, живот служение и др. се 
изпълни точно както беше обещал Бог.

Много хора бяха изненадани от мястото, което Бог бе избрал за раждането 
на Спасителя. Те си мислеха, че най-важната личност в историята на света 
ще се роди в дворец и че ще бъде обиколена от властни и богати хора. Не, 
обещаният Спасител се роди в тъмен обор, в който преди живееха животни. 
„…като беше богат, за вас стана сиромах…“ (2 Коринтяни 8:9). Мария взе 
малкото бебе, пови Го и Го постави в яслите, от където животните се хране-
ха. Оборът беше мръсен. Не миришеше много хубаво. Господ Исус се роди 
в бедна обстановка. Създателят на вселената, славният Цар, стана малко 
бебе – слабо и зависимо от майка Си. Бог стана човек, тъй като Исус Хрис-
тос е изцяло Бог и изцяло човек. Защо беше нужно това? Защо дойде Той? 
Библията ни казва, че Той дойде, за да ни спаси от нашия грях (1 Тимотей 
1:15). Ние не се покорихме на Бога и единственият начин да бъдем спасени 
от нашия грях бе Божият Син да стане човек, да умре и да възкръсне за нас.

Картина 8 (Кръстове)
Важно е да разберем какво стана след Витлеем. Господ Исус не остана 
малко бебе. Той порасна и стана мъж. Той беше съвършен. Единствен Той 
не извърши никакъв грях. Той винаги се покоряваше на Своя небесен Баща. 
Един ден Той понесе наказанието за нашите грехове на кръста и плати 
вместо нас – не със злато или сребро, а със своята скъпоценна кръв, като 
даде живота Си. Ние не заслужаваме такава любов.

Празният гроб (тази картина е само  в презентацията)

Бог обеща, че Той не само ще умре на кръста, но че ще възкръсне от смъртта. 
Именно това се случи. На третия ден, на възкресение сутринта, Господ Исус 
възкръсна и победи смъртта. Така Бог показа, че Неговата жертва на кръста 
е достатъчна да отмахне греха ни и че Исус действително е Божият Син. Не 
е учудващо, че ангелите прославиха Бога по време на Неговото раждане, 
като казаха: „Слава на Бога във висините“ (Лука 2:14).

Ето прекрасната вест това Рождество – „Защото днес ви се роди… Спасител, 
Който е Христос Господ“ (Лука 2:11). Този, чието идване Бог бе обещал 
преди толкова много години, дойде и извърши всичко, което трябваше да 
извърши, за да може да премахне греха ни.

Каква прекрасна вест – всичко е направено за теб, за да могат греховете ти 
да бъдат простени и да можеш да бъдеш заедно с Бога. Обещаният Спасител, 
от Когото се нуждаехме, дойде.

Осъзнаваш ли днес, че си грешник, който не се е подчинил на Бога? Трябва 
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да признаеш греха си и да бъдеш готов да оставиш Господ Исус да промени 
живота ти. Разбираш ли, че Той е единственият Спасител, Който Бог обе-
ща да изпрати? Трябва да помолиш Господ Исус да те спаси от греха ти. 
Ако искрено искаш да го направиш, можеш да кажеш още сега на Господ 
Исус: „Господи Исусе, спаси ме!“ Ето Неговото обещание към теб, ако днес 
дойдеш при Него, като загърбиш греха си и Го приемеш за свой Господ и 
Спасител: „…който дойде при Мен, никак няма да го изгоня“ (Йоан 6:37). 
Неговото обещание е истинно. Можеш напълно да Му се довериш. Той ще 
прости греха ти и ще те промени, за да станеш такъв, какъвто Той иска да 
бъдеш, ако загърбиш греха си и Го приемеш за свой личен Господ и Спа-
сител. Неговото обещание може да се изпълни в твоя живот още днес. Той 
иска да стане твой Спасител.

Въпроси за преговор
1 За кой подарък повечето хора не отделят време на Рождество да благо-

дарят на Бога? (За Неговия Син.)
2 Кои първи разбраха за раждането на Спасителя? (Овчарите. Ангели им 

съобщиха тази вест.)
3 Колко обещания даде Бог в Стария Завет за Христовите страдания на 

кръста? (30.) 
4 Кога Бог даде първото обещание, че ще изпрати Спасител? (В Едемската 

градина, на Адам и Ева.)
5 Ако си приел Исус за твой Спасител, над кого и над какво можеш да си 

победител? (Сатана и греха.)
6 От кое Израилево племе се роди Исус? (Юда.)
7 Кажи имената на двама души от Стария Завет, на които беше дадено 

обещание за идването на Спасителят. (Авраам и Давид.)
8 Как можеш да направиш Исус цар на твоя живот? (Като Го помолиш да 

прости греха ти и да ръководи живота ти.)
9 Кой е истинският Баща на Исус? (Бог.)
10 По какво се различаваше Исус от останалите хора, докато живееше на 

земята? (Той никога не съгреши.)

PowerPoint хиперлинк 
(долу, в дясно на екрана)
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Обобщение на стъпките за съветване на 
дете, което иска да дойде при Христос

Уверете се, че детето разбира:
Бога

Кой е Бог?
Бог ни създаде. Той ни говори чрез Библията.
Бог е свят и чист. Той ни обича.

Грях
Какво е грехът?
Грехът е непокорство към Божиите заповеди. Грехът е насочен 
срещу Бога.
Говорете за конкретни грехове.
Детето е грешник по естество и по дела. (Ние съгрешаваме, 
защото сме грешни.)
Грехът заслужава наказание.

Спасителят
Кой единствен може да премахне нашия грях?
Божият Син умря на кръста за грешниците.
Господ Исус възкръсна от мъртвите. 
Той е Господ над всички.

Обяснете как човек може да се спаси:
Обяснете Господ какво иска да направим и какво ще направи Той.
 Използвайте библейски стих  (Йоан 1:12; 3:16; 6:37; Деяния 

16:31; Римляни 6:23 или 10:13).  
 Какво Господ иска да направиш?

 Какво ще направи Господ?
Предупредете за трудности.
Попитайте: „Искаш ли да приемеш Христос сега или ще го 
направиш по-късно?“
Насърчете детето да се моли на глас (ако е готово).

Говорете за увереността в спасението
Върнете се към библейския стих, който използвахте.
Говорете за променения живот.
Кажете му какво може да научи човек, който действително е 
повярвал в Христос.

По-късно дайте някакъв съвет за християнския живот
Чети и се покорявай на Библията.
Говори с Бога, нашия небесен Баща.
Разказвай на другите какво Господ направи за теб.
Моли Бог да ти прости, когато съгрешиш.
Срещай се с други християни.
Помни, Господ обещава: „Никак няма да те оставя“ (Евреи 13:5).

Копирайте, изрежете и поставете  в Библията си
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