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Списък за проверка на събитието и 
сценарий 
 

Списък за проверка на събитието 

[ ] Потвърждение на дата, час, място и домакин. 

[ ] Списък с поканени 

[ ] Потвърждаване на водещ, споделящ свидетелството, занимаващ се с 
техническата част. 

[ ] Потвърдена програма (видеа). 

[ ] Потвърдени материали, които ще се използват. 

[ ] Проверка на оборудването. 

[ ] Потвърдени дата, час, място и водач на Основополагащо библейско изучаване. 

Примерен сценарий на събитието 

Оценявам възможността да бъда тук с вас на това събитие. Благодаря, 
че дойдохте! 

Сигурен съм, че всички ще се съгласите че последните няколко години 
бяха предизвикателство. Затова искахме да дойдете. Вярваме, че вашите 
коментари върху няколко кратки филми ще са полезни за всички. 
Клиповете са само по няколко минути. 

Има два въпроса, които ще ви питам в края на всеки клип: Те са… Какво ви 
хареса най-много? Защо? 

Към края на нашето събиране ще спрем и _____________ [името на човека, 
даващ свидетелството] оттук за няколко минути ще размишлява върху 
посланието и как то е повлияло на живота му. Накрая ще ви дадем едно 
обобщение, което да си занесете вкъщи. 

Засега, нека да видим първото видео, ______________ [името на видеото] и 
помнете, докато гледате, за въпросите: Какво ви хареса най-много? Защо? 

ПРОЖЕКТИРАЙТЕ ВИДЕОТО 

„Това беше интересно. Добре, кой ще отговори пръв? Какво ви хареса най-
много? Защо? 

ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПОВТАРЯТЕ,ДОКАТО НЯКОЙ ОТГОВОРИ и ТОГАВА 
ПОВТАРЯЙТЕ ОТНОВО и ОТНОВО ДОКАТО ВСИЧКИ НЕ ОТГОВОРЯТ. ДОКАТО 
ОТГОВАРЯТ СИ ВОДЕТЕ БЕЛЕЖКИ 

Насърчаващо е да чуя всички тези отговори. Сега, нека видим следващото 
видео. 

ПРОДЪЛЖЕТЕ СЪЩИЯ ПРОЦЕС С ДРУГИТЕ ВИДЕА. 

ПРЕДИ ПОСЛЕДНОТО ВИДЕО НЕКА _______ (Този, който дава свидетелството) 
НИ РАЗКАЖЕ СВОЕТО СВИДЕТЕЛСТВО. 
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Преди да видим последното видео, бих искал ______ [Този, който дава 
свидетелството] за няколко минути да сподели с нас своите мисли по 
тази тема. 

ПОСОЧЕНИЯТ ЧОВЕК ДАВА СВОЕТО СВИДЕТЕЛСТВО. 

Благодаря! Това беше много насърчително за мен. Сега, нека гледаме 
последното видео и да чуем вашите отговори. 

ПОСЛЕДНОТО ВИДЕО Е КЛАСИЧЕСКИЯТ ЗАВЪРШЕК НА ФИЛМА „ИСУС“ 

Какво ви хареса най-много? Защо? 

Колко хубаво си прекарахме заедно, бих искал да ви дам по една от тези 
книжки за вкъщи. [Раздайте книжките] 

Тя обобщава същността на това събитие. Обърнете на страница 12 и ще 
видите същата молитва, с която завърши последното видео. 

Ако сте се помолили с тази молитва 

[ПРОЧЕТЕТЕ СТРАНИЦА 13 и ДИАГРАМАТА С ВЛАКА НА СТРАНИЦА 14] 

Моля, вземете книжката вкъщи и бих ви препоръчал да я прочетете 
цялата. 

_________ [името на водача на Основополагащо библейско изучаване] би искал 
да ви покани да продължите този разговор. Моля, елате __________ 
на [дата, час] на _______ [място]. Знам, че ще оцени вашето включване да 
помогнете на другите. [ПОВТОРЕТЕ ТОВА ОЩЕ ДВА ПЪТИ] 

Благодаря, че дойдохте! 

 


