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ПодготовкаПодготовка
Помощници

Осигурете няколко човека, които да се молят 
повреме на клуба, както и няколко помощника.

Покани
Красивите покани ще ви помогнат да впечатлите 
и ентусиазирате децата. Отпечатайте ги и ги 
раздайте.

Украса
Въпреки, че урокът набляга на целта на празника 
вместо на традициите може да използвате 
рождествена украса, за да направите мястото по-
празнично.

Програма
приветстване на децата
игра—Какво съм аз?
молитва
урок—Рождествена картина (част 1)
песни—изберете подходящи песни

почерпка
урок—Рождествена картина (част 2)
стих на изуст—1 Йоан 4:14
преговор—Открий звездите
песен—изберете подходяща песен
молитва
ръчен труд—Рождествена сцена
дискусия—Всичко е различно и неочаквано
малки стихчета на изуст—дайте на всяко дете 
картонче със стихаПриветстване на децата

Приветствие
Може да приготвите табелки за имената на децата. 
Използвайте предоставения шаблон.
Уверете се, че всяко дете има съгласие от 
родителите си да присъства на празника. 
Представете помощниците и обяснете как ще 
протече празникът.

Игра
Какво съм аз?
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Направете Рождествено парти за децата от вашия квартал! Целта на Рождествените клубове е Благовестието да бъде споделено с хиляди момичета и момчета, които да повярват в 
Господ Исус.
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Материали: Самозалепващи се листчета и хими-
кал.
Подготовка: Напишете няколко предмета свър-
зани с Рождество (елха, сняг, подаръци, бисквити, 
гирлянди и т.н.). За по-малките деца може да се на-
ложи да използвате картинки.
Инструкции: Залепете по едно самозалепващо се 
листче на челото на вяко дете. Останалите деца 
могат да виждт думата/картинката, но се увере-
те че детето не я вижда. Предупредете децата да 
не четат написаното наглас. Кажете на децата, че 
всички предмети са свързани с празника. Първото 
дете се опитва да открие "Какво съм аз?” като за-
дава въпроси на останалите деца разкриващи раз-
лични характеристики (пр. "Аз голям ли съм?” или 

“Имам ли много цветове?”). Останалите деца могат 
да отговарят само с "да" и "не". Това продължа-
ва докато детето отгатне какво пише на листчето.  
След това друго дете започва да пита “Какво съм 
аз?” Ако разполагате с повече място, може деца-
та да се движат и да задават различни въпроси на 
различни деца, докато открият думата.
Ако имате по-малки деца вероятно ще трябва да 
им помагате какво да попитат.

Песни
Изберете няколко песни свързани с Рождество.

Почерпка
Подгответе подходяща почерпка. Внимавайте с 
алергиите.

Ръчен труд
Рождествена сцена
Материали: Дървени шпатули 5-6 бр., лепило, 
флумастери и връзка.
Инструкции: Направете малка Рождествена сцена 
както е показано 
на картинката. Ако 
желаете напишете 
стиха върху пръчките. 
("Отец прати Сина Си 
да бъде Спасител на 
света”) или думите 

“Исус Божият Син.” 
(Помогнете на малките 
деца с надписите.) 

Може също да отпечатате надписа на хартия и 
децата да го залепят.

Неща за вкъщи
Малки стихчета—Отпечатайте стихчетата на 
картон.
Откриватели—Дайте на децата картичка с адреса 
на сайта Откриватели
Евангелизационни брошури—Раздайте брошури 
(Срещни се с Царя).

Нагледни пособия
Урок—Ще имате нужда от следното:
• Изрежете малките кръгли картинки, които тряб-

ва да бъдат залепени на рамката. Поставете ги в 
чанта и различни деца могат да ги залепват върху 
рамката.

• Изрежете бялата част от вътрешността на рамката 
(Картина 1), така че всяка следваща картина може 
да се слага отзад и да се вижда. 

• Снимка в рамка (семейно празненство).
• Основна истина: “Бог изпрати Своя Син да бъде 

спасител на света.”
Стих на изуст—Нагледно пособие и музика (най-
добре е Рождествена). 
Други—Онагледени песни, стих
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Беблейски текст
Матей 1:18—2:12, Лука 1:26-38 и Лука 2:1-21.

Стих на изуст
“Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света” 
(1 Йоан 4:14).

Основна истина
Бог изпрати Своя Син да бъде Спасител на света.

Приложение за неспасено дете
Помоли Исус да стане твой Спасител.

Приложение за спасено дете
Прославяй Исус с живота си.

УрокУрок
Въведение

Картина 1—Рамка за картина
Кое е най-важното нещо, с което свързваш Рож-
дество? Може би това са блестящите лампички, 
подаръците под елхата или вкусната храна? Тук 
имам някои неща, които може би някой от вас 
ще сметне за важни. Кой би искал да излезе и да 
избере нещо?

(Докато децата залеп-
ват всяка снимка върху 
рамката, обсъдете на-
кратко защо смятат, че 
това е важна или забавна 
част от Рождество.)

• Подаръци
• Украса

• Храна
• Елха

(Насърчете децата да ви разкажат накратко какво им ха-

ресва в Рождество. Може да има и други неща, за които няма-

те снимка, например празници от училище.)

Направихме прекрасна Рождествена рамка, но 
нещо липсва. Липсва най-важната част! Коя е 
тя?

Картина 2–Въпросителен знак
Да, картината е 
най-важната част! 
(Насърчете децата да 

обсъдят защо. Можете да 

покажете на децата своя 

собствена снимка в рамка. 

Посочете, че рамката е 

наистина хубава, но най-важното е картината или снимка-

та вътре.)

Всички тези неща са прекрасни и ние наистина 
им се радваме по Рождество, но те не са най-ва-
жното нещо. Днес ще помислим за най-важната 
част. Това всъщност е Рождество. Нека разгле-
даме „картини“ на някои от хората, които бяха 
част от най-невероятната, истинска история. 
Къде ще намерим тяхната история? Да, в Божи-
ето Слово, Библията. (Покажете на децата своята 

Библия и ако е необходимо обяснете какво представлява 

Библията.)

Прогресия на събитията
Картина 3—Мария
Имаше млада жена на име Мария, която 
живееше в Назарет. Тя беше сгодена за мъж на 
име Йосиф. Йосиф беше пра-пра-пра- ... 24 „пра“ 
... внук на известния цар Давид. (Може да накарате 

децата да кажат "страхотно" 24 пъти докато броите.)

Един ден Мария 
правеше ежеднев-
ните неща в къщи, 
когато изведнъж в 
стаята се появи ан-
гел! Името му беше 
Гавраил. Той беше 

специален пратеник, изпратен от Бога. Как ми-
слите, че се почувства Мария? (Позволете на децата 

да описват различни чувства или реакции.) Да, сигурно се е 
изплашила, защото Гавраил каза: „Не бой се Ма-
рия, защото си придобила Божието благоволе-
ние!“ (Лука 1:30.)

Чуйте какво важното послание, носеше Гавраил 
на младата Мария. Нека да го прочетем от 
Божието Слово. (Лука 1:31). (Прочетете от Библията 

The Christmas Picture5 Рождествената картина



или помолете дете, или помощник да прочете.) „И ето ... 
ще родиш Син и ще го наречеш Исус.“

Това беше най-невероятната новина! Бог - 
който създаде целия свят само за шест дни и 
който контролира цялата вселена, Този, който 
може да направи всичко - слизаше на земята от 
небето като бебе!

ОИ Бог Син идваше да бъде Спасител 
на света! (Покажете нагледното пособие на 

основната истина(ОИ) и помолете децата 

да я повторят с вас.) Господ Исус, който 
винаги е живял в Небето, е готов да 
напусне това съвършено, красиво 
място, защото обича теб, мен и 
всички хора по света.

За Мария беше изключително трудно да приеме 
новината! Бог я беше избрал - една обикновена, 
бедна, млада жена - за майка на Божия Син. „Ще 
родиш Син, Когото ще наречеш Исус.“ - каза 
ангелът. (Лука 1:31) Каква невероятна чест за 
Мария. 

„Но как?" - чудеше се тя.

Архангел Гаврал напомни на Мария, че за Бог 
няма нищо невъзможно. Тя повярва в това и 
каза на ангела: „Ето господнята слугиня; нека ми 
бъде, както ти си казал. " (Лука 1:38.)

И в този момент ей така (щракнете с пръсти) ангелът 
изчезна!

Представям си как са се подкосили краката на 
Мария и тръпки са я побили от тази невероятна 
среща. Със сигурност тя се е свлякла на пода 
докато се е опитвала да осмисли всичко, което 
току-що се беше случило. Как да приемеш такава 
новина? Това беше много трудно. Какво биха 
казали хората? Какво ще си помисли Йосиф? 
Как трябваше да нарече бебето? (Оставете децата 

да отговорят.)

ОИ Да, името му ще бъде Исус - което 
означава „Спасител“. Спасител е 
някой, който спасява или избавя. 
Спасителят на плажа може да 
ви спаси от удавяне,  но само 
съвършеният Божи Син може да 
ви избави от наказанието, което 
заслужавате за греха си.

ОИН Библията ни казва, че всички ние 
сме родени с проблем, наречен грях. 
Всички ние нарушихме Божиите 
правила. Бог казва, че трябва да Го 
обичаме и поставяме на първо място 
в живота си, но много често ние сме 
далеч по-важни. Давате ли си сметка, 
че нарушавате Божиите правила, 
ако говорите лъжи, казвате лоши 
думи или ако не се подчинявате 
на родителите си?  (Използвайте 

примери, свързани с вашата група.) Грехът 
е сериозно нещо; той разрушава 
живота ни. Бог е съвършен и мрази 
греха. Той ни предупреждава в 
Библията, че ще накаже греха, а 
наказанието е да бъдем разделени 
от Божията любов завинаги. Затова 
имаме нужда от някой, който да ни 
спаси.

Името на детето ще бъде Исус (Матей 1:21). Той 
ще бъде техният Спасител.

Мария беше изумена от това, което Бог ще 
направи. Знаеше, че отдавна Бог беше обещал 
да изпрати Спасител. Сега Бог изпълняваше 
обещанието си и тя щеше да бъде част от 
Неговия план! Мария започнала да пее (Лука 1: 
46-55). Чрез песента си тя се поклони и възпя 
Божието величие.

ОИС Ако обичаш Бога и Господ Исус е твой 
Спасител, тогава можеш да Му се 
покланяш като Му пееш, както Мария. 
Можеш да Му кажеш в молитва, 
колко е прекрасен. Можеш също така 
да Му се покланяш с начина, по който 
живееш живота си. Ще бъдеш ли като 
Мария, готов да направиш каквото 
Бог поиска, дори ако това означава 
приятелите ти да ти се подиграват? 
Тава Рождество ще се поклониш ли 
на Бога заради Неговото величие 
и заради това, което е направил за 
теб? Не е ли удивително, че нашият 
велик Бог изпрати Своя Син да бъде 
Спасител на света? (Кажете ОИ заедно.) 

Мария обичаше Бога и съм сигурен, че когато 
наближи времето да се роди Божият Син, тя 
беше много развълнувана!
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Картина 4—Мария и Йосиф
Мария и Йосиф 
трябваше да отидат 
във Витлеем, градът, 
от който беше цар 
Давид. Когато стиг-
наха там, беше наис-
тина натоварено и 

всички хотели и ханове бяха пълни. Всяка стая 
и всяко легло бяха заети! Какво да правят? Бе-
бето щеше да се роди много скоро и трябваше 
да намерят къде да отседнат!

Единственото, което намериха беше стар, ми-
ризлив обор, където може би имаше  коне, ма-
гарета и крави.

Картина 5—Обор
Там, в обора, се роди 
Бебето, което щеше 
да бъде Спасителят 
на света! Бог Син се 
беше превърнал в 
малко човече. Ма-
рия и Йосиф Го уви-
ха, за да го стоплят, и 

направиха меко сламено легло, в което Исус да 
спи. Докато бдяха над Него, нещо друго се слу-
чи на полето близо до Витлеем.

Картина 6—Овчари
Беше като всяка 
друга вечер. Овча-
рите бяха на полето 
и пазеха овцете си. 
Може би се бяха сгу-
шили около малък 
огън, за да се стоп-
лят, когато извед-

нъж видяха нещо, което никога досега не бяха 
виждали. Нека да ви прочета. (Лука 2: 9) „И ангел 
от Господа застана пред тях и Господната слава 
ги осия; и те се изплашиха много.“

Еха! Още един ангел от Небето! Бог ясно даваше 
да се разбере, че това не е обикновено Бебе. 
Ангелът каза: „Не се страхувайте, защото, ето 
благовестявам ви голяма радост, която ще бъде 
за всичките човеци. Защото днес ви се роди 
в Давидовия град Спасител, който е Христос 
Господ.” (Лука 2: 10-11.)

Изведнъж цялото небе се озари и изпълни с 
много, много ангели! Те хвалеха Бога, казвайки: 

„Слава на Бога във висините и на земята мир на 
всички хора“. (Лука 2:14.)

ОИ Бог беше изпратил Сина Си да бъде 
Спасител на света. Ангелите бяха 
пълни с радост, когато се покланяха 
на Бога, че е изпратил Своя Син. 
Това беше нощ като никоя друга нощ. 
Бог беше изпълнил обещанието Си 
и това малко Бебе щеше да направи 
възможно хора като теб и мен да 
бъдат спасени от наказанието за 
греха и да имат вечен живот, пълен 
с поклонение към Бога.

Каква нощ за тези обикновени овчари! Те видяха 
нещо, което, съм сигурен, че никога няма да 
забравят, а нощта още не беше приключила!

Ангелите изчезнаха. Според вас как се чувстваха 
овчарите? (Позволете на децата да отговорят.) 
Може би те са се гледали един друг в пълен шок 
от това, което току-що се беше случило, но в 
Библията, в Лука 2:15 е записано и какво са си 
казали: „Да отидем във Витлеем, за да видим 
това, което е станало, както Господ ни изяви! ”

Вероятно загасиха огъня възможно най-бързо, 
оставиха овцете и забързаха надолу по хълма 
през портите на Витлеем и по улиците, докато 
не откриха стария обор, където бяха Мария, 
Йосиф и новороденият Спасител!

Картина 7—Овчари
Можете ли да си 
представите как се 
чувстваха, когато 
влязоха в обора? 
Може би бяха много 
тихи и просто се 
взираха в чудото в 
обятията на Мария. 

Дали се опитваха да проумеят, как това малко 
Бебе е Бог Син, обещаният Спасител? Може би 
говореха развълнувано с Мария и Йосиф и им 
разказваха какво се беше случило на полето 
току-що?

След като си тръгнаха овчарите разказаха на 
всички, които срещнаха за бебето Спасител, 
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което се е родило. Те не можеха да запазят тази 
страхотна новина за себе си!

ОИ Новините за най-важната част от 
Рождество са новините за Спасителя. 
Те са за всички хора в целия свят. 
Всеки има нужда от Спасител.

Как може това малко Бебе да бъде спасител? 
Исус не остана бебе. Той порасна точно като 
теб, но имаше едно нещо, в което беше съвсем 
различен - беше съвършен. Той никога не е 
бил горд или нахален, непослушен на Мария 
или зъл. И все пак, един ден враговете Му го 
арестуваха. Говореха лъжи за Него. Биха Го 
и се подиграха с Него. Накрая убиха Господ 
Исус, като Го заковаха на дървен кръст, но това, 
което не разбраха, беше, че Господ Исус избра 
да умре на кръста. Той пое наказанието, което 
заслужаваме, за греха си срещу Бога. Бог наказа 
Своя собствен Син вместо теб и мен! Каква 
невероятна любов има Господ Исус към всеки 
от нас.

Бог изпрати Сина Си да бъде Спасител на света. 
(Кажете това заедно.) Но как някой, който е умрял, 
може да бъде Спасител днес? Е, най-добрата 
новина тепърва предстои! (Кажете на децата да 

се поизправят и да сложат ръка зад ухото, за да могат да 

чуят най-важната новина.) Три дни по-късно Господ 
Исус възкръсна! Той беше жив отново. Днес, 
Той живее в Рая. Той подготвя място за всички, 
които Го обичат и го помолят да бъде техен 
Спасител. Той също може да бъде ваш Спасител, 
ако го помолите.

Прекъсване на урока
(Тъй като това е дълъг урок, разделете урока тук. Изпейте 
заедно песен и закусете, преди да преподавате следващия 
раздел. В зависимост от вашата ситуация можете да се 
включите и ръчен труд в този момент.)

Катерина 8—Мъдреци
Не само около Витлеем се случваха удивителни 
неща. Бог искаше всички да знаят, че Неговият 
скъпоценен Син е дошъл на земята, затова Той 
постави нова, ярка звезда в небето, когато Исус 
се роди. Някои много образовани, мъдри мъже 
я видяха и разбраха, че това е знак за родил 
се цар. Те мислеха, че това е царят на една 
страна - но това не беше обикновен цар! Бог 
беше изпратил Сина Си да бъде Цар и Спасител 

на света. Тези мъже решиха, че ще последват 
необикновената звезда. Вероятно са пътували 
с камилите си дни, седмици, месеци преди да 
стигнат най-накрая до Йерусалим. Разбира се 
те мислеха, че новороденият цар е в двореца, 
но когато отидоха да посетят цар Ирод, той не 
знаеше нищо за този нов цар.

Картина 9—Цар Ирод
Ирод не искаше никой друг да бъде цар освен 
него и много се обезпокои! Той веднага разпи-
та своите съветници и разбра, че преди много, 
много години Бог е обещал да изпрати Спасител, 
който ще се роди във Витлеем (Матей 2: 6). Злият 
цар се срещна тайно  с мъдреците и им каза: „Ко-
гато намерите новия цар, елате и ми кажете, за 
да отида и аз да Му се поклоня!“ (Матей 2: 8.)

Мислите ли, че цар Ирод наистина е имал пред-
вид това? (Позволете на децата да отговорят.) Не! Цар 
Ирод лъжеше. Той не искаше да се поклони на 
новия цар. Ирод беше горд и първо помисли за 
себе си.

ОИН Може би, подобно на Ирод и ти 
поставяш себе си на първо място, 
живеейки както ти харесва, вместо 
да се подчиняваш на Божиите 
правила. Вероятно разбираш, че 
заслужаваш Божието наказание. 
По-важното е, че Исус направи 
възможно да бъдеш спасен.

 Ако искаш Исус да бъде твоят 
Спасител, говори с Него днес. Със 
свои думи му кажи нещо подобно: 

„Мили Господи Исусе, благодаря Ти, 
че дойде на света като Спасител. 
Искам да бъдеш и мой Спасител. 
Моля те, избави ме от наказанието, 
което заслужавам за греховете си и 
ми дай вечен живот с Теб. "

 В Римляни 10:13 се казва, че „който 
призове името на Господа ще се 
спаси“. Това е обещание. Ако помолш 
Исус да бъде твой Спасител, Той ще 
те спаси.

Картина 10—Мъдреци
Мъдреците искаха да се поклонят на новия цар. 
Но как ще го намерят? Изведнъж звездата, 
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която бяха видели на Изток, отново започна да 
се движи. Тя им показваше пътя, а те я последваха 
извън града и отидоха до малкото градче 
Витлеем.

Накрая звездата спря 
точно над малка къ-
щичка. Това съвсем 
не беше величествен 
дворец. Мъдреците 
коленичиха и се по-
клониха пред малкия 

Цар, Господ Исус. Дадоха Му специални дарове от 
злато, ливан и смирна. Мъдреците се поклониха 
на Божия Син, Спасителя на света.

Кулминация
Картина 11—Исус

В Рождествената 
картина се появи-
ха многинтересни 
личности, но по-
следната определе-
но е най-важната!

Божият Син, обещаният Спасител – това е Рож-
дество! Помисли какво е направил за теб - Той 
напусна Небето и стана Бебе; Той живя съвър-

шен живот; Той умря, за да поеме наказанието 
за твоя грях; Той възкръсна и е жив отново, за 
да може да те спаси. Всичко това беше част от 
съвършения план на Бога да спаси хората. Бог 
знаеше, че няма да сме послушни и ще съгре-
шим, затова още преди да ни сътвори, Той беше 
решил да изпрати Своя Син да бъде наш Спаси-
тел и да поеме наказанието за греха ни.

Заключение
ОИН Вярваш ли, че Исус е умрял за теб 

и днес е жив? Ще го помолиш ли да 
бъде твой Спасител днес?

ОИС Може би Господ Исус вече е твой 
Спасител. Ще Му се поклониш ли 
както Мария, овчарите и мъдреците? 
Можеш да Му се поклониш с песен, 
с  молитва и с  покорен живот. 
Благодари на Бога, че изпрати Своя 
Син, Господ Исус, на света, за да 
умре за твоя грях, да възкръсне и да 
ти даде вечен живот.

Това Рождество се наслаждавайте на всички неща, 
които съставляват рамката на картината, но пом-
нете каква е истинската и най-важна картина – 
Господ Исус, Спасителят на света.

Стих на изустСтих на изуст
„Отец прати Сина Си да бъде Спасител на света“ (1 Йоан 4:14).

Въведение
Учителят ти някога изпращал ли те е да 
предадеш съобщение на учител в друга класна 
стая? А може би майка ти или баща ти са те 
пращали до магазина, за да купиш хляб или 
мляко? В Библията научаваме, че Бог изпрати 
Сина Си да направи нещо много специално.

Представяне
От къде знаем за това? Разбира се, от Библията. 
(Прочетете стиха от вашата Библия и след това отново 

от нагледното пособие, така че децата да разберат, че 

това е същият стих.)

Защо Бог изпрати Исус на земята? (Позволете 

на децата да отговорят.) Да, Бог изпрати Исус да 
бъде Спасителят на света.

Обяснение
(След всяко обяснение повтаряйте стиха.)

„Отец“ – Бог Отец, Бащата на Исус. Той е един-
ственият истински, жив Бог, Който контролира 
всичко. Бог много обича теб и мен и ни показа 
най-добрия начин да живеем живота си.

„На света“ – „Светът“ това са всички хора, които 
някога са се раждали и които ще се родят - това 
включва теб и мен също. Всички имаме един и 
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същ проблем – искаме да живеем както на нас 
ни харесва, а не както Бог ни е казал да живеем. 
Ние вървим срещу Бога. Не Му се подчиняваме. 
Помисли за нещата, които казваш, правиш и ми-
слиш. Бог винаги ли ги одобрява?

„Като спасител“ – някой, който спасява. Ние с теб 
се нуждаем от Спасител поради неподчинение-
то ни към Бога. Бог е съвършен и не одобрява 
греховете, които вършим. Грях е библейската 
дума за неподчинение на Бога. Той има послед-
ствия. Нашият грях ни разделя, отдалечава от 
Бога сега и ще ни отдели от Богжията любов 
завинаги. Ние с теб се нуждаем от някой, който 
да ни избави от наказанието за греха.

„Изпрати Своя Син“ - Исус е Бог Син. Това озна-
чава, че Той е свят, като Бог Отец. Исус винаги е 
живял на небесата заедно с Отец преди Той да 

го изпрати на земята, за да бъде Спасител. Само 
Исус може да ни спаси, защото е без грях. Той 
умря вместо нас, а след това отново възкръсна 
и днес живее на Небето

Приложение
Неспасено: Ако никога не си молил Исус да 
бъде твой Спасител, можеш да го направиш 
днес. Исус пое наказанието за твоя грях вместо 
теб, за да можеш да бъдеш спасен и да имаш ве-
чен живот. Ако вярваш, че Бог е изпратил Исус 
да те спаси от наказанието за твоя грях, помоли 
Го да бъде твой СпасителПовторение
Замръзни. Децата се разхождат из стаята с му-
зика (напр. Коледна музика). Когато музиката спре, те 
трябва да замръзнат и да произнесат стиха (или 

част от него) заедно. Повторете няколко пъти.

Въпроси за преговорВъпроси за преговор
1. Какво най-много харесвате в Коледа? 

(Отговорите ще варират.)

2. За кого беше сгодена Мария? (Йосиф.)

3. Каква вест донесе ангел Гавраил на Мария? 
(Тя ще роди Исус.)

4. Как реагира Мария, когато чу новината? (Тя 
каза: „Аз съм Божията слугиня. Каквото Бог 
каже, това ще направя.“)

5. Как Мария се поклони на Бога след срещата 
с ангела? (Тя започна да пее за това колко 
велик е Бог.)

6. Как можеш да се покланяш на Бога? 
(Отговорите могат да се различават - като 
пеете, казвате колко велик е, молите се, 
живеете по начин, който Му е угоден и т.н.)

7. В какво се роди Исус? (В обор.)

8. Кой дойде пръв да види бебето Исус? 
(Овчарите.)

9. Кой им каза, че Исус се е родил? (Ангел от 
небето.)

10. Как мъдреците намериха Исус? (Те 
последваха звезда.)

11. Защо Исус дойде на земята? (Да бъде 
Спасител и да ни спаси от наказанието за 
нашите грехове.)

12. Как може Исус да те спаси след като е 
умрял на кръст? (Исус не остана мъртъв. 
Той беше възкресен и живее днес в Небето, 
подготвяйки място за вас, ако го помолите 
да ви бъде Спасител.)

13. 

Игра за преговорИгра за преговор
Открий звездите.
Материали: Златен или жълт картон, ножица, 
химикалка и тиксо.

Подготовка: Използвайки шаблона, изрежете 12 
звезди от златния / жълтия картон. Напишете 
различен брой точки на гърба на всяка звезда 
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(напр. 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 
200, 100, 50 и 20) и ги залепете на дъската или 
залепете из стаята, така че да са ясно видими.

Започнете играта, като кажете на децата: 
„Когато мъдреците търсеха новородения Цар, 
те следваха звездата, която ги доведе до къщата, 
където беше Исус. Може би звездата беше 
точно като една от тези, които са разпръснати 
из стаята. Който отговори на въпроса ще има 

право да открие една звезда и да видим колко 
точки ще донесе тя за неговия отбор. “

Инструкции: Когато детето отговори правилно 
на въпроса, то може да потърси звезда и да 
спечели броя точки, написани на гърба на 
звездата за своя отбор. Победител е отборът с 
най-голям брой точки.
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Шаблони на звезди за преговора
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Табелки за имена:  Рождествената картина
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Огради имената на тези, които са споменати в 

Рождествената история. Сложи "Х" на тези,  които не са.

Нарисувай момент от Рождествената 

история, която чу днес.

ДЕЙНОСТДЕЙНОСТ

МарияМария
ПекарПекар

БогБог
СестраСестра

ЕваЕва

ПетърПетър
ОвчариОвчари

ИсусИсус
ЙосифЙосиф

ГавраилГавраил

МъдрециМъдреци
ВикторВиктор

ПолицайПолицайИродИрод

СараСара
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Важността от увереността в спасението
• Има много причини поради които едно дете може 

да е неуверено в спасението си. Може да се чуди: 
“Вярвам ли достатъчно? Моля ли се достатъчно? 
Бях ли достатъчно искрен?”

• Спасението е дар от Бога и е основано на това, 
което Исус направи, а не на усилията на детето. 
Важно е да му помогнем да се съсредоточи върху 
това, което Бог е казал и направил, и да му помог-
нем да разбере, че и спасението и увереността 
се основават на Божиите обещания записани в 
Библията, а не на чувства (Римляни 10:17).

Говорете за увереността в спасението
• Задайте въпроси на детето във връзка със спасе-

нието и му дайте възможност да изповяда Христос 
пред вас. 

• Питайте въпроси като, “Покаял ли се за греховете 
си? Вярваш ли, че Исус умря, за да поеме наказа-
нието за твоя грях и възкръсна? Молил ли си го за 
спасение някога?” Насърчете детето да ви разкаже 
за момента на спасението си и му помогнете да 
разбере, че ако отговорите на тези въпроси са 
“да” то е спасено. Ако детето покаже неразбиране 
минете отново през стъпките за съветване.

• Прочетете Библейския текст. (1 Йоан  5:12, 
1  Йоан  5:13, Йоан  10:29, Йоан  10:28, Дела  16:31, 
Римляни 10:13 or Йоан 1:12.)

• Помогнете му да разбере, че човекът който ис-
тински се е доверил на Христос може да знае че 
е спасен.

• Напомнете му, че Бог винаги пази Своите обе-
щания.

• Говорете за променения живот. Спасеното дете 
има променено поведение и отношение, въпреки 
че промените настъпват постепенно. Ще бъде от 
помощ ако детето разпознае промяна, която вече 
се е случила в живота му.

• Помогнете му да разбере, че християнинът също 
съгрешава, но когато това се случи трябва да по-
иска прошка от Бога. Подчертайте, че детето няма 
нужда да бъде спасявано отново.

Дайте на детето съвети за християнски 
живот
• Чети и се покорявай на Библията.
• Разговаряй с Бога, твоят Небесен баща.
• Казвай на други, какво Господ е направил за теб.
• Помоли Бог да ти прости, когато съгрешиш.
• Срещай се с други християни.
• Помни Божието обещание, “Никак няма да те ос-

тавя” (Евреи 13:5).

Уверете се, че детето има разбиране за:

Бог
• Кой е Бог? Бог е Творец, който ни създаде.
• Бог ни говори чрез Библията.
• Бог е чист и свят. Той ни обича.

Грях
• Какво е грях?
• Грях е непослушанието на Божиите заповеди. 

Той е срещу Бога.
• Детето може да даде пример за конкретни 

грехове.
• Детето разбира, че е грешно по природа и на 

дело. (Ние съгрешаваме, защото сме грешници.)
• Грехът заслужава наказание.

Спасителят
• Кой единствен може да отнеме твоя грях?
• Божият син умря на кръста за грешниците.
• Господ Исус възкръсна от смъртта.
• Той е Господар над всичко.

Обяснете как детето може да бъде       
спасено

• Обяснете какво Бог иска детето да направи и 
какво Той ще направи.

Използвай Библейски стих. (Йоан 1:12, 
Йоан 3:16, Йоан 6:37, Деяния 16:31, Римля-
ни 6:23 или Римляни 10:13.)
Какво иска Бог да направиш?
Какво ще направи Бог?

• Предупреди за трудности.
• Попитай: “Искаш ли да предадеш живота си на 

Исус или предпочиташ да си помислиш?”
• Насърчете детето да се моли на глас (ако е гото-

во, но не да повтаря след вас).

Говорете за увереността в спасението
• Върни се към Библейския стих, който си използ-

вал. Какво направи детето и какво Бог е напра-
вил?

• Говори за променения живот.
• Кажете на детето, какво знае със сигурност все-

ки, който е приел Христотс.

Дайте (по-късно) съвети за християнски 
живот

• Чети и се покорявай на Библията.
• Разговаряй с Бога, твоят Небесен баща.
• Казвай на други, какво Господ е направил за теб.
• Помоли Бог да ти прости, когато съгрешиш.
• Срещай се с други християни.
• Помни Божието обещание, “Никак няма да те 

оставя” (Евреи 13:5).

Как да съветвате Как да съветвате 
дете за спасение?дете за спасение?

Как да помогнем на Как да помогнем на 
спасено дете да има спасено дете да има 

увереност в спасениетоувереност в спасението


