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Uvod
Ove biblijske lekcije su napisane kako bi deca bila poučena da ih Bog voli i brine za njih, posebno
kada se suočavaju sa teškim situacijama.

Primene

Primene su namenjene za





Decu, koja se suočavaju sa neslaganjem u porodici
Decu, koja su odbačena zbog vidljive različitosti
Decu, na koju je vršen pritisak da rade loše stvari, kao što je krađa, konzumiranje alkohola,
gledanje porno časopisa ili filmova i sl.
Deca, koja su povređena i koja treba da nauče da opraštaju

Biblijske lekcije sadrže primenu i za spasenu i za nespasenu decu.

Cilj

Cilj je naveden u svakoj lekciji. Njegova svrha je da vam pomogne da uz Božju milost, prepoznate
posledice vašeg učenja u životima dece. Cilj izražava želju i svrhu koju ima učitelj. Cilj ne garantuje
da će biti automatski ispunjen. Na primer, ako je cilj lekcije sledeći: „Dete će se pouzdati u Gospoda
Isusa, radi svog spasenja.“, ovo je molitva i želja učitelja, njegov cilj, ali samo Sveti duh može da
ostvari ovaj cilj u životu deteta.

Učenje biblijskih istina

Naše poučavanje dece, neće biti kompletno ako ih poučavamo samo biblijske događaje. Od suštinske
je važnosti da deca nauče istine, koje proizilaze iz ovih događaja, zatim da ih povedemo korak dalje i
da im pokažemo šta konkretna istina znači za njihov svakodnevni život. Naravno da u jednoj lekciji
ne možemo da obuhvatimo sva učenja, koja određeni tekst sadrži u sebi, te je zbog toga za svaku
lekciju određena jedna centralna istina. Učenje centralne istine je protkano kroz pripovedanje. Radi
lakše pripreme, u tekstu lekcije učenje centralne istine je označeno sa „CI“. Ova oznaka se takođe
nalazi i u planu lekcije.
Sigurno ćete primetiti da se uz oznaku „CI“ nalazi i „S“ ili „N“. Ova slova pomažu u prepoznavanju
kome je određena CI namenjena S – spasenoj ili N – nespasenoj deci. Ovo je olakšano jednom
dodatnom rečenicom u tekstu: „Ako još nisi prihvatio Gospoda Isusa....“ ili „Možda si već molio da ti
Gospod oprosti grehe, znaš da si Božje dete...“
Primena biblijskih istina u tekstu je naglašena stavljanjem ove istine u kvadrat. Možda će za vašu
upotrebu biti potrebno da prilagodite primenu prema potrebama dece sa kojima radite. Na primer,
možda se u primeni koristi ime dečaka a pred vama su samo devojčice. Takođe se može desiti da je
primena namenjena starijoj deci a vi pred sobom imate decu mlađeg uzrasta. Slobodno prilagodite
tekst prema svojim potrebama. Važno je da Božja reč bude primenjena na njihove živote.

Biti na raspolaganju

Kada predstavite poruku jevanđelja, biće dece koja će da odgovore na nju nezavisno od vas. Kasnije
će vam možda reći da su prihvatila Gospoda Isusa Hrista za svog Spasitelja, a možda nikada nećete
saznati o ovoj odluci. Međutim, među decom će sigurno biti i onih, kojima će biti potrebna pomoć.
Možda će imati neka pitanja, možda će im trebati pomoć ili ohrabrenje šta i kako da urade ili kažu.
Kada poučavate spasenu decu, može da se dogodi da će im biti potreban savet u vezi problema sa
kojim se suočavaju. Možda ćete morati da pojasnite na koji se način određena lekcija odnosi na
njihov život. Može se dogoditi, da se nađu u situaciji, kada neće znati šta na osnovu Biblije treba da
urade. Možda će želeti da vam ispričaju problem, kako bi ste se molili za njih, posebno ako ste jedini
hrišćanin koji ih podržava.
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Na osnovu ovog je važno da deca znaju da ste spremni i voljni da razgovarate sa njima. Takođe je
važno, da ona znaju gde i kada mogu da razgovaraju sa vama. Na kraju, jako je važno da nespasena
deca ne budu zbunjena i da ne pomešaju „dolazak Gospodu Isusu“ sa dolaskom na razgovor sa vama.
Obratite takođe pažnju, da ne stavljate sebe na raspolaganje u vezi razgovora u isto vreme kada
upućujete poruku jevanđelja – poziv za spasenje. Neka deca steknu utisak, da ne mogu doći Hristu,
jedino kroz razgovor sa vam.

Primer za primenu CI za nespasenu decu

„Da li zaista želiš da živiš za Gospoda Isusa, ali ne znaš kako da Mu dođeš? Biće mi drago da ti iz
Biblije objasnim kako da to uradiš. Možeš doći do mene. Kada završimo sastanak, biću kod klavira.
Upamti, ja ne mogu da ti oprostim grehe, to može samo Gospod Isus. Ja mogu da ti pomognem da
bolje razumeš kako Mu možeš doći. Posle našeg sastanka, možeš doći do mene, biću kod klavira.“

Primer za primenu CI za spasenu decu

„Ako si već prihvatio Gospoda Isusa kao svog Spasitelja, a nikada mi to nisi rekao, biće mi drago da
mi ispričaš kako se to dogodilo. Kada završimo naš sastanak, stajaću pored stola. Voleo bih da znam
da li si i ti prihvatio Gospoda Isusa kao svog Spasitelja, želim da se molim za tebe i da ti pomognem.“

Metode poučavanja

Deca, koja žive u složenim i problematičnim situacijama, su često buntovnici, teško ih je kontrolisati
tako da je ugrožena disciplina na sastanku. Zbog toga tekst sadrži razne metode poučavanja.
Raznolikost obuhvaća uključivanje dece, što opet održava njihovu koncentraciju i pažnju a sve u
cilju da bude podržan i pojačan proces učenja. Predložene metode su: pripovedanje, pitanja, intervjui,
zajedničko istraživanje, predmetne lekcije, gluma i sl. Potrebno je da učitelj unapred dobro pripremi
lekcije, ponekad će biti potrebna pomoć saradnika, na primer ako se spremate da odglumite neki
biblijski događaj ili skeč.

Učenje stiha napamet

Za svaku lekciju je predložen stih, koji se uči napamet. Ako poučavate lekcije u seriji, u vremenskom
periodu od 5 nedelja, biće dobro ako se odlučite za dva ili tri stiha. Dobro je da napravite izbor od dva
ili tri stiha, koja će deca dobro da nauče i upamte. Može da se dogodi, u slučaju da poučavate svih pet
stihova, da deca neće da upamte ni jedan.

Posebna vizuelna pomagala

Na list papira – hamera, za svaku lekciju napišite centralnu istinu. Na poleđinu zalepite ostatke od
flanelskih slika. (Povedite računa o vrsti pisma koje koristite, kako bi i mlađa deca mogla da pročitaju
sadržaj CI.) CI stavite na tablu na početku lekcije ili kada prvi put u svom poučavanju spomenete CI.

Dodatna pomoć

Duž leve margine teksta, nalazi se dodatna pomoć. Tu ćete pronaći informacije o pozadini događaja i
ideje, koje možete da koristite, kako bi zadržali pažnju dece.
Predložene ideje pokrivaju različite stilove poučavanja. Kako bi učenje bilo efektivno, nekoj deci je
potrebno da vide ili napišu, druga opet da čuju ili ponove, mnogoj će biti od pomoći kada dotaknu ili
uzmu u ruke predmet, dok će nekoj biti od koristi ako aktivno učestvuju.
Izaberite one ideje, koje se uklapaju u vreme koje vam je na raspolaganju za poučavanje.
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Pitanja za obnavljanje

Za svaku lekciju su predložena pitanja za obnavljanje. Ova pitanja se mogu koristiti sledeće nedelje
pre poučavanja nove lekcije.
Ako se vreme za obnavljane organizuje na uobičajen način, može se iskoristiti da se naglasi učenje a
u isto vreme i da bude zabavno za decu. O ovom delu vašeg poučavanja možete da otkrijete:
 koliko su deca stvarno razumela i upamtila.
 ovo vam može pomoći da otkrijete gde treba da pojačate vaše učenje, kako bi deca bolje
upamtila.
 vreme obnavljanja vam omogućava dobru zabavu na času. Deca vole da se takmiče i uvek se
raduju ovom delu programa. Prepoznajte ovo ne samo kao igru, već i kao dobro vreme za
učenje.
Pitanja, koja su navedena se isključivo odnose na lekciju, međutim, dobro je da u proces obnavljanja
uključite i pitanja koja se odnose na pesme, koje ste pevali, stih, koji se uči napamet ili bilo koji drugi
deo vašeg poučavanja. Ovo će pomoći deci da shvate da je svaki deo programa važan.

Dopunske aktivnosti

Ovo nisu klasični ručni radovi, već aktivnosti koje deca treba da urade u toku časa ili kod kuće i koje
treba da pojačaju učenje. Iako su dopunske aktivnosti navedene za svaku lekciju, nije neophodno da u
svaki čas uključite i ove dodatne aktivnosti.
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Pregled
Lekcija
Centralna istina
Izgnanik, koji je bio Bog prihvata i koristi
prihvaćen od Boga one koji veruju u Njega
(Jeftaj)

Primena
Stih za pamćenje
N: Pouzdaj se u „Obratite se
Gospoda da te spase od ka Gospodu Bogu
kazne za tvoje grehe.
svom, jer je milostiv
i žalostiv.“
Sudije 11, 1-12,7
S: Pouzdaj se u Boga u Joilo 2, 13
Jevrejima 11,32
svim svojim nevoljama i
dozvoli mu da te koristi
da drugima pomogneš u
njihovim nevoljama.
Dobrodošlica strancu Bog voli i ceni sve N: Pouzdaj se u Boga, Ponovite Joilo 2,13
(Ruta)
ljude.
On će ti oprostiti i
očistiće te.
Ruta (cela knjiga)
S: Veruj Bogu i kada te
drugi odbacuju zbog
tvoje vere.
Čist u prljavom svetu Bog može da očisti i da N: Veruj u Boga i On će „Umij me, i biću
(Samuilo)
održi čistim one koji te očistiti od greha.
belji od snega.“
mu veruju.
Psalam 51, 7
1. Samuilova 2, 12-26
S:
Pouzdaj se u
1. Samuilova 3, 1-21
Gospoda da ti pomogne
da ostaneš čist.
Škola opraštanja
Bog
svima
nudi N:
Prihvati
Božje „A budite jedan
(Petar)
oproštenje.
oproštenje kako bi i ti drugom... praštajući
mogao drugima da ....kao što je
Matej 18, 21-35
oprostiš.
i Bog u Hristu
oprostio vama.“
S: Oprosti onima koji su Efescima 4,32
te povredili.
Prezren od ljudi,
prihvaćen od Boga
(Matej)
Luka 5, 27-32
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Bog je voljan i može N: Prizovi Boga da ti Ponovite Efescima
svima da oprosti grehe oprosti.
4, 32
i promeni živote.
S: Zahvali Bogu što ti je
oprostio – budi spreman
da mu služiš.

1. lekcija

Izgnanik, koji je bio prihvaćen od Boga (Jeftaj)
Biblijski odeljci za učitelja:
Sudije 11, 1 – 12,7
Jevrejima 11, 32
Centralna istina
Bog prihvata i koristi one koji veruju u Njega
Primena
N: Pouzdaj se u Gospoda da te spase od kazne za
tvoje grehe.
S: Pouzdaj se u Boga u svim svojim nevoljama i
dozvoli mu da te koristi da drugima pomogneš u
njihovim nevoljama.
Cilj
Lekcija je napisana za decu koja se osećaju
odbačena od svoje porodice. Cilj je pomoći im da
prihvate Gospoda, koji ih voli. On želi da ih
prihvati kao svoju decu i da im pomogne u svim
njihovim problemima.
Korišćenje lekcije
Ova lekcija je pogodna za rad sa decom koja
potiču iz porodica, u kojima se ne govori o Bogu
i gde roditelji sa decom ne provode vreme
čitajući Sveto pismo, kao i za decu koja potiču iz
disfunkcionalnih porodica, sirotišta ili centara za
maloletničku delikvenciju.
Stih za pamćenje
„Obratite se ka Gospodu Bogu svom, jer je
milostiv i žalostiv.“ Joilo 2,13
Vizuelna pomagala:
 Slike: 1-1 – 1-6
 Ispišite centralnu istinu na ruke koje su
raširene za dobrodošlicu, kao na prikazu, na
dodatku sa kraja materijala.
 Nacrtajte geografsku kartu Palestine iz
vremena Jošue/Sudija.

Metode učenja
 U jednom delu lekcije, deca mogu da
učestvuju kroz grupnu diskusiju. Pripremite
kopije 4 pitanja, koje ćete im podeliti. Grupe
za razgovore treba da vode vaši saradnici,
diskusija ne treba da traje duže od 3-4 min.
 Biće korisno, ako u toku lekcije direktno iz
Biblije pročitate kratke rečenice – ključne
delove stihova. Na primer Sudije 11,11a,
11,29a, 11,32b. Uvek je bolje ako ovaj deo
odrade vaši saradnici ili starija deca, s tim
što je važno da ih unapred pripremite za
ovaj deo njihovog učestvovanja.

Kratak pregled lekcije
Uvod
„Dom nije bio mesto, gde su svi bili srećni“

CI

Razvoj događaja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jeftaj izbačen iz svoje porodice i zemlje CIN
Oko sebe je okupio bandu otpadnika
Amonci objavljuju rat Izraelu
Izraelske starešine pozivaju Jeftaja da postane
general njihove vojske
CIS
Bezuspešni mirovni pregovori između Jeftaja
i Amonaca
Sveti duh je dao Jeftaji snagu da pobedi
Amonce
CIS
Jeftaja postaje sudija u Izraelu za šest godina
Njegovo ime je na listi imena heroja vere,
u poslanici Jevrejima 11
CIN
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Lekcija
Slika 1-1
Dom nije bio mesto gde je Jeftaj bio srećan. Njegova mlađa braća nisu želela da živi
sa njima u istoj kući. Oni i nisu bili njegova braća, bili su mu „polu braća“. Jeftaja i
drugi dečaci su imali istog oca, koji se zvao Galad, ali Jeftajina majka je bila druga
žena. Ovo je bio uzrok njegovih problema. Jeftajin otac i jedna žena, sa kojom nije
bio venčan su bili zajedno i ona je rodila bebu. Tako se Jeftaja rodio. Kasnije se
Galad oženio i dobio još nekoliko sinova. Ovi sinovi su mrzeli Jeftaju, svog polu
brata.
„Zašto ovaj živi sa nama?“ pitali su jedan drugog. „On i nije deo naše porodice. Naša
majka nije njegova majka. Stvari se mogu iskomplikovati kada Galad ostari i umre.
Pošto je Jeftaja najstariji, može da dobije najviše porodičnog nasledstva. Ne smemo
da dozvolimo da do ovog dođe. Hajde da ga izbacimo.“

CI

Kad god su polu braća gledala u Jeftaja, on je u njihovim očima video mržnju.
Sigurno se pitao „Zašto me toliko mrze? Zašto se ponašaju tako loše prema meni?
Nije moja krivica što je moj otac bio sa drugom ženom i ona je ostala u drugom
stanju i ja sam se rodio. To je posledica lošeg ponašanja mog oca i to nema veze sa
mnom. Šta li ova moja braća planiraju? Šta će da mi urade? Da li će pokušati da me
povrede ili da me se otarase? Plašim se da će se ovih dana dogoditi nešto strašno.“
Možda se i ti osećaš kao što se osećao Jeftaj. Možda imaš brata, sestru (ili polu brata
– polu sestru) koji ne želi da te prihvati. Čini ti se da ne pripadaš porodici i da uopšte
nisi poželjan. Možda se tvoji prijatelji u školi ili drugari iz ulice ponašaju na način
koji u tebi stvara osećaj da si nepoželjan i da te niko ne prihvata. Sigurno ti je jako
teško zbog ovoga, i sigurno si zbog ovakvog njihovog ponašanja često tužan. Ali
postoji Neko, ko te voli, mnogo te voli – to je Bog. U svojoj reči, Bibliji On nam kaže
da voli tebe i mene, mnogo više nego što te bilo koja osoba može voleti (Jovan 3,16).
Bog je voleo i Jeftaja u njegovom nesrećnom domu.
Slika 1-2

Pročitajte vi, vaš
saradnik ili starije
dete stih iz Biblije.

Jednog dana je bila strašna gužva. Šta misliš, šta su polu braća vikala Jeftaju? Hajde
da pročitamo šta piše u Bibliji:
„Nećeš imati nasledstvo u domu oca našeg, jer si sin druge žene.“ (Sudije 11,2b).
Rekli su mu da ne pripada među njih i da ga ne žele među sobom. Jadni Jeftaj.
Sigurno se pitao „Da li će me zaista izbaciti iz kuće?“ Kada je posmatrao njihova
namrgođena lica, znao je da će se dogoditi nešto strašno. Šta misliš, da li će braća
stvarno da izbace Jeftaja iz kuće? Hajde da pronađemo odgovor u Bibiliji:

Pročitajte iz
Biblije.

„Zato pobeže Jeftaj od braće svoje“ (Sudije 11,3a)
Sva polu braća su bili protiv njega i on nije mogao ništa da uradi, jedino što je mogao
da uradi je da pobegne, pre nego mu naude. Pobegao je od svoje porodice i iz svoje
kuće pobegao je čak i iz svoje zemlje i otišao što je dalje mogao, samo da bude što
dalje od ove užasne situacije. Jadni Jeftaj.
CIN

Da li se i ti, poput Jeftaja, ponekad osećaš ne prihvaćen i ne voljen? Bog te mnogo
voli. Bog te ne voli zato što si dobar, svi mi smo uradili loše stvari i time rastužili
Boga.
I ti si uradio loše stvari, stvari koje nam Bog jasno kaže da ne treba da radimo.
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Možda u svom srcu osećaš mržnju, gorčinu, bes, baš kao što su osećala i Jeftajina
polu braća? A kako je to sa tvojim rečnikom? Da li koristiš loše reči – prljave reči?
Da li govoriš laži? Ako da, znači da si neposlušan Bogu. U svojoj reči, Bog nam kaže
da uvek govorimo istinu (Efescima 4,25). Da li ponekad u besu vičeš na druge? A šta
je sa tvojim ponašanjem? Da li si nekog povredio, prevario ili uzeo stvari koje nisu
tvoje? Ako da, znači da si se oglušio o Božje zapovesti. On nam kaže: „Ne kradi“
(2.Moj.20,15). Sve ove loše stvari radiš zato što je u tebi grešna priroda. Bez obzira
na sve ovo, Bog te jako voli. Zaslužio si da budeš kažnjen, ali Bog je kaznio svog
Sina, Gospoda Isusa umesto tebe, kako bi tebi mogao da oprosti.
Gospod Isus je podneo strašne muke na krstu. Nikada nije uradio ništa loše. Bio je
savršen. Umro je za loše stvari, koje smo zbog naše neposlušnosti Božjem zakonu, mi
uradili. Gospod Isus je umro, ali nije ostao mrtav i sada je živ, i zauvek će biti živ.
Želi da mu dođeš. Ako dođeš, sigurno će da te prihvati kao svoje dete. Postaće tvoj
nebeski Otac. Dođi još danas kod Njega. Moli ga da ti oprosti grehe, da te prihvati
kao svoje dete. On je obećao da će to da uradi.

Dajte deci do
znanja da ste im na
raspolaganju ako
imaju pitanja u
vezi spasenja.

Hajde da ponovimo reči stiha koji smo učili napamet: „Obratite se ka Gospodu Bogu
svom, jer je milostiv i žalostiv.“ Joilo 2,13 Bog je milostiv i milosrdan. Drugim
rečima, On je ljubazan i voli. Želi da ti oprosti i da te prihvati, iako to ne zaslužuješ.
Ako mu se obratiš, prihvatiće te.
Možda baš nisi sasvim siguran, kako da se obratiš Bogu, posle završetka kluba dođi
do mene. Biće mi drago da lično popričamo i da ti objasnim kako možeš da
preduzmeš ovaj najvažniji korak u svom životu. Bog želi da ti oprosti i da ti
pomogne. Šta misliš, da li je Bog pomogao Jeftaji? ... Da, pomogao mu je.
Nakon što je Jeftaja pobegao od kuće i iz svoje zemlje, otišao je da živi u drugu
zemlju. Nemamo puno detalja o tome, šta je tamo radio, u Bibliji je napisano nešto
malo o tome.

Tov (Sud.11,3) je
bilo ime Aramejske
kneževine,
smeštene u istočnom delu Jordana,
severno od Galada.
Pripremite
geo.
kartu i neka starije
dete
potraži
i
pokaže ovu oblast.

Pokažite Amon na
geo. karti.

Pročitajte Sudije 11,3b iz svoje Biblije.

„stekoše (okupili su) se k njemu ljudi praznovi, i iđahu s njim.“
Oni su verovatno napadali svoje neprijatelje, uzimali hranu i vredne stvari, i tako
preživljavali. Jedan od neprijatelja Božjeg naroda Izraela, bili su Amonci. Ljudi u
Izraelu su čuli vesti o ovim hrabrim grupama prestupnika, koji su ratovali i
pobeđivali svoje neprijatelje.
Jednog dana, Amonci su odlučili da objave rat Izraelcima. Amonci su bili snažan
neprijatelj. Vođe u Izraelu su razmišljali: „Kada počne ovaj rat, potreban nam je
general naše vojske. Ko je sposoban da bude general? Šta misliš, koga su izabrali?
Da, Jeftaju.
Slika 1-3
Ljudi su poslali glasnika Jeftaji sa porukom: „Vrati se u Izrael, želimo da budeš
general naše vojske u ovom ratu. Ako pobediš, postaćeš naš sudija ili narodni vođa“
(kao što je danas predsednik). Da li će se Jeftaj vratiti da pomogne ljudima, koji su ga
isterali iz njegove kuće i zemlje? Pre nego nađemo odgovor na ovo pitanje, želim da
razmislite i odgovorite na ova pitanja:

Metod: Diskusija u
grupama.

Ako imate dobre saradnike, podelite decu na 2-3 grupe. Vaši saradnici treba da vode
diskusiju u grupama, ali ne duže od 3-4 min. Podelite grupe tako da u svakoj budu i starija
deca.
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CIS

1. Šta je Jeftaj osećao prema ljudima, koji su ga najpre izbacili a sada od njega
traže pomoć?
2. Ako mu Bog ne bi pomogao, kakva bi bila njegova reakcija?
3. Pošto nam Bog pomaže, kako mi treba da se ponašamo?
4. Ako su te ljudi svojim ponašanjem povredili, u čemu ti Bog može pomoći,
ako se pouzdaješ u Njega?

Pročitajte vi, vaš
saradnik ili starije
dete stih iz Biblije

Posle završetka rada u grupama, uz pomoć dece ukratko odgovorite na pitanja.

Hajde da pogledamo šta se dogodilo.
U Bibliji piše: „Tada otide Jeftaj sa starešinama galadskim, i narod ga postavi
poglavarem i vojvodom nad sobom“ (Sudije 11,11a).
Slika 1-4
Kakva promena za Jeftaju. Izbačen iz društva, odmetnik, daleko od svoje zemlje sada
odjednom postaje general i vojskovođa vojske. Bog je učinio ovo čudo.

Pročitajte vi, vaš
saradnik ili starije
dete stih iz Biblije.

Jeftaj je pokušao da pregovara sa Amoncima, kako bi izbegli rat, ali oni su bili čvrsti
u svojoj odluci da se bore i tako je došlo do velike bitke. U Bibliji čitamo jednu jako
važnu stvar.
Pročitajte Sudije 11,29.

„I siđe na Jeftaja duh Gospodnji.“ To znači, da je Bog Sveti duh dao Jeftaji posebnu
pomoć i osnažio ga za posao koji je bio pred njim. Bog je pomogao Jeftaji kada je
krenuo u rat protiv Amonaca. Pročitaćemo, da vidimo šta se dogodilo: „... i Gospod
mu ih dade u ruke“ (Sudije 11,32). Da, Jeftaj je pobedio neprijateljsku vojsku.
Zemljom je ponovo zavladao mir. Jeftaj je postao sudija (kao predsednik) i vladao je
Izraelom 6 godina.
Slika 1-5

Pokažite
CI.

CIS

ispisanu

Zar nije lepo to što Bog prihvata i voli svaku osobu, iako je drugi ljudi odbace i ne
prihvataju.
Ako si već prihvatio Gospoda Isusa kao svog Spasitelja, upamti da te On jako voli. U
Njegovim očima ti si dragocen. On zna da su te drugi povredili i zna kako se osećaš u
vezi toga. On te razume i brine za tebe. Kada se osećaš odbačenim, kao što je bio
Jeftaj, ili usamljen i nepoželjan, pouzdaj se u Boga i u molitvi mu reci o svim tvojim
brigama i nevoljama. Takođe mu zahvali što te voli.
On te voli tako jako da je umro na krstu kako bi mogao da ti oprosti grehe i da te
prihvati u svoju porodicu. Zahvali mu što je s tobom i što mu se možeš pouzdati u
svakom problemu. Možda te neki ljudi preziru, On te ne prezire. Ako si Njegovo
dete, želi da te upotrebi, baš kao što je upotrebio i Jeftaju.
Slika 1-6
Kao što je Bog koristio Jeftaju, ako pripadaš Njegovoj porodici, može da koristi i
tebe. Kada te prihvati kao svoje dete, više nisi izgnanik. Ne treba da se osećaš
odbačenim i nekorisnim, i sigurno nećeš morati da bežiš od kuće kao što je to uradio
Jeftaj. Bog ima nešto i za tebe, baš tamo gde se nalaziš.
Može da te upotrebi da u tvojoj porodici postaneš pomiritelj. Pomoći će ti da budeš
nežan i ljubazan prema drugim ljudima. Može da te upotrebi da drugu decu dovedeš
u nedeljnu školu, dečiji sastanak ili Klub dobre vesti da čuju dobru vest o Božjoj
ljubavi.
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Ako te je Bog svojom ljubavlju utešio, Bog može da te upotrebi da objasniš Biblijski
stih, koji smo učili nekom dečaku ili devojčici, kojem je takođe potrebno da čuju i
razumeju ove predivne reči. Poput Jeftaja, i ti možeš da postaneš od velike pomoći
ljudima.
U Novom zavetu u poslanici Jevrejima se nalazi spisak slavnih muškaraca i žena, koji
su verovali u Boga i uz Božju pomoć osvajali mnoge bitke. Da li znaš čije se ime,
između ostalih, nalazi na tom spisku? Da, Jeftajino.
CIN

Kao što je Bog pomogao Jeftaji u njegovoj borbi, On može da pomogne i tebi. Možda
ga još nisi zamolio da postane tvoj Spasitelj, možeš da mu priznaš svoje grehe i da ga
moliš da ti oprosti. Još danas možeš da prestaneš da živiš na pogrešan, grešan način i
da se okreneš Gospodu Bogu zato što je On „milostiv i žalostiv“ (Joilo 2,13). On te
voli i želi da ti oprosti i da te prihvati u svoju porodicu.

Pitanja za obnavljanje
1. Zašto su Jeftaju izbacili iz kuće? (Jeftajina majka, nije bila ista žena, kao i osoba,
koja je bila majka druge dece u porodici, njegova polu braća ga nisu prihvatala.)
2. Gde je otišao i šta je radio? (Otišao je u drugu zemlju i okupio oko sebe
avanturiste.)
3. Zašto su Izraelci pozvali Jeftaju da im se vrati? (Zato što su im Amonci, njihovi
neprijatelji objavili rat.)
4. Zato što mu je Bog pomogao, kako se Jeftaj ponašao? (Bio je spreman da
pomogne svom narodu.)
5. Na koji način je Jeftaj pokušao da izbegne rat? (Pokušao je da pregovara sa
Amoncima i želeo je da sklope mir.)
6. Od koga je Jeftaj primio posebnu snagu za bitku? (Od Svetog duha.)
7. Bog je voleo Jeftaju i voli i tebe i mene, na koji način nam je Bog pokazao svoju
ljubav? (Poslao je svog jedinog Sina, Gospoda Isusa na zemlju da na krstu umre
za nas.)
8. Zašto je to malo čudno što nas Bog voli? (Zato što smo uradili mnoge loše stvari
protiv Njega.)
9. Bog je koristio Jeftaju. Ako veruješ u Gospoda Isusa i ako pripadaš Božjoj
porodici, na koji način Bog može da koristi tebe? Navedi dva primera. (Bog može
da te koristi da pomiriš druge članove tvoje porodice, da objasniš biblijski stih
drugoj deci.)
10. Ponovi biblijski stih, koji smo danas učili. ( „Obratite se ka Gospodu Bogu svom,
jer je milostiv i žalostiv“ Joilo 2,13.)

Dopunske aktivnosti
Bog te voli
Ako je moguće, fotokopirajte šablon sa kraja materijala, na tvrđi papir ili tanji karton.
Podelite ih deci posle časa.
Objasnite im proces izrade. Presavite unazad po isprekidanim linijama i uzani deo
zalepite za širi deo, sa kojim se preklapa. Stavi rad u svoju sobu. Pomoći će ti da
upamtiš da te Bog voli.
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2. lekcija

Dobrodošlica strancu (Ruta)

Biblijski odeljci za učitelja:
Ruta - cela knjiga
Centralna istina
Bog voli i ceni sve ljude
Primena
N: Pouzdaj se u Boga i moli ga da ti oprosti grehe.
S: Pouzdaj se u Boga kada te drugi odbacuju.
Cilj
Lekcija je napisana za decu koja se osećaju
odbačena od svojih vršnjaka zato što su druge boje
kože, druge religije ili zbog nekog drugog razloga.
Korišćenje lekcije
Lekcija je pogodna za bilo koju aktivnost
evangelizacije, posebno ako se radi među etničkim
ili kulturnim manjinama.
Stih za pamćenje
Ponovite: „Obratite se ka Gospodu Bogu svom, jer
je milostiv i žalostiv.“ Joilo 2,13
Vizuelna pomagala:
 Slike: 2-1 – 2-6
 Ispišite centralnu istinu.
 Ispišite imena iz lekcije i za vreme pričanja, u
pogodnom trenutku stavljajte ih na tablu: Ruta,
Nojema, Vitlejem, Orfa, Voz, Ovid, Jesej,
David.
 Starijoj deci će biti od pomoći da vide geo.
kartu Palestine i okolnih zemalja iz
starozavetnog perioda.
Metode učenja
 Uglavnom se koristi narativna metoda.
 U jednom delu je predložen intervju sa Rutom.
 Učenje je pojačano kroz kviz i pitanja a takođe
i dopunskim aktivnostima, koje mogu da se
urade na času ili deca mogu da ih urade kod
kuće.
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Kratak pregled lekcije
Uvod
Ruta i Nojema putuju u Izrael

CI

Razvoj događaja
1. Odlazak iz Izraela pre deset godina
2. Elimeleh i dvojica sinova umiru
3. Ruta odlučuje da se pouzda u Boga i kreće sa
Nojeminom
CIN
4. Rutini strahovi
CIN
5. Nojemina i Ruta stižu u Vitlejem
6. Ruta radi u Vozovom polju
Vrhunac
Voz i Ruta se zaljubljuju i venčaju
Zaključak
Ruta, deo Isusovog porodičnog stabla CIS, CIN

Lekcija

CI

Pokažite ispisanu
CI

Vrelo sunce je pržilo, dok su dve žene koračale kamenitim putem. Mlađa se zvala
Ruta. Ime starije, njena svekrva, bilo je Nojemina. Koračale su već mnogo dana, bile
su umorne i prašnjave od puta. Pešačile su iz brdovitog sela u Moavu do Vitlejema,
gradića u Izraelu, gde je pre mnogo godina živela Nojemina. Ruta se rodila u Moavu
i sve do sada je i tamo živela. Po izgledu se malo razlikova od Izraelaca. U detinjstvu
je govorila drugim jezikom, možda je i boja njene kože bila malo drugačija od
Nojeminine, ali naravno, Bog voli i ceni sve ljude, sve narode.
Ovo je bio veliki korak za Rutu, da napusti svoju zemlju, Moav i da sa svojom
svekrvom krene u Izrael. Zašto su one odlučile da same krenu na ovaj tako dugačak i
opasan put? Dozvolite da vam objasnim.
Pre mnogo godina, Nojemina je još bila prilično mlada, zajedno sa svojim suprugom
Elimelehom, je živela u Vitlejemu. Bog je bio dobar prema njima, i rodila su im se
dva sina. Ali jedne godine je nastao veliki problem. Da čujemo šta piše u Bibliji o
ovom problemu.

Pročitajte stih iz
Biblije.

Pročitajte Ruta 1,1

Nastala je strašna glad. „Glad“ znači da biljke nisu porasle, nije bilo žetve, tako da
nije bilo dovoljno hrane. Verovatno, nije bilo dovoljno kiše te pšenica, ječam i druga
žita nisu porasla. Nije bilo zrna da se napravi hleb. Nije bilo ni druge hrane, tako da
su ljudi u Vitlejemu počeli da gladuju.
Slika 2-1

Ako u svojoj grupi
imate izbeglice, i
njih možete da
uključite u ovaj
deo programa.

Elimeleh i Nojemina su odlučili da sa svojim sinovima odu u drugu zemlju. Gde su
otišli? Čitamo u Bibliji da su otišli u zemlju, koja se zvala Moav. Put je bio dugačak i
na kraju su se nastanili u brdovitom predelu ove zemlje. Čak i danas mnogi ljudi
napuštaju svoju zemlju zbog gladi, rata, nedostatka posla ili zato što su siromašni,
odlaze da rade u druge zemlje, kako bi zaradili novac. Ovo nije lako kada čovek mora
da napusti svoju zemlju i da ode da živi i radi u tuđoj zemlji. Možda je neko i od vas
morao da napusti svoju zemlju i da dođe da živi ovde, u ovoj zemlji i prošli ste kroz
mnoge nevolje i poteškoće.
Za Nojeminu je ovo bilo teško vreme. Kada je izgledalo da je sve krenulo dobro,
desila se iznenadna i jako tužna stvar. Umro je Elimeleh.
Posle nekog vremena, oba sina su se oženila devojkama iz Moava. Jedna se zvala
Orfa a druga Ruta. Ali iznenada su i obojica sinova umrli.
Nojemina je bila jako tužna i osećala se usamljenom u tuđoj zemlji, bez svog muža i
sinova. Njene snaje su takođe bila jako tužne. One su imale mnogo prijatelja u mestu
gde su živele, ali svaka je izgubila svog muža.
Deset godina nakon dolaska u Moav, Nojemina je rekla svojim snajama Ruti i Orfi:
„Ja se vraćam u Izrael, zemlju odakle sam došla sa svojom porodicom.“

Vi, saradnik ili dete, pročitajte tekst
iz Biblije.

Zašto se odlučila na ovaj korak? Evo šta piše u Bibliji.
Pročitajte Ruta 1,6

Bog je obezbedio hranu za ljude u Izraelu, više nije bilo gladi.
Ruta i Orfa su rekle: „I mi idemo s tobom.“
Spakovale su nešto od stvari, okačile svežanj na leđa krenule na put.
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Slika 2-2
Pošto su prešle jedan deo puta, Nojemina reče devojkama: „Bile ste jako dobre prema
meni, ali vratite se svojim porodicama u Moavu.“

Pročitajte stihove
iz Biblije.

Ozbiljno su porazgovarale, i posle nekog vremena Orfa je poljubila Nojeminu i
vratila se roditeljskom domu i svojim prijateljima. Nojemina je razgovarala i sa
Rutom.
Pročitajte Ruta 1, 15

Kakav je bio Rutin odgovor?
Pročitajte Ruta 1, 16

CIN

Ruta je odlučila. Želi da bude sa Nojeminom i da ide u njenu zemlju. Ali ne samo to,
ona je odlučila da veruje u Nojeminog Boga. Više se neće moliti i verovati lažnim
bogovima, kojima se molio njen moavski narod. Ovo je bila najvažnija odluka, koju
je Ruta, ikada u svom životu, mogla da donese – vera u jedinog, živog Boga, kojeg
znamo kroz Bibliju.
Verovatno Ruta još nije razumela sve, ali Bog voli i ceni sve ljude.
Stavite ispisanu CI na tablu.

Bog je voleo Rutu iako je bila iz moavskog naroda. Zbog toga je Ruta mogla da se
pouzda u Njega.

Stavite sebe na
raspolaganje za
savetovanje.

Bog voli i ceni i tebe. On želi da i ti napraviš isti izbor, kao što ga je napravila Ruta –
da se pouzdaš u Njega. Možda ponekada misliš: „Niko me ne voli. Ne postoji osoba
kojoj mogu sasvim da verujem“. Svakako da postoji. To je Bog. On te je stvorio. On
brine za tebe. Sve nam to govori u svojoj reči, Bibliji (Jovan 3,16). Iako ga možda ne
voliš i ne poštuješ, On te voli. On te voli čak iako si prekršio Njegove zapovesti i
Njegov zakon, koji su zapisani u Bibliji. Na primer, Bog je zapovedio da slušaš i
poštuješ svoje roditelje (2.Moj. 20,12) Da li se uvek ponašaš u skladu šta je Bog
rekao? Bog je rekao da ne lažeš (2.Moj. 20,16). Da li uvek govoriš istinu svojim
roditeljima i učiteljima? Bog kaže „ne kradi“ (2.Moj. 20,15). Da li ti se dogodilo da si
uzeo stvari koje ti ne pripadaju? Možda si pronašao nešto što treba da daš učitelju ili
drugoj osobi, ali ti si to zadržao za sebe? To je krađa. Sigurno si mnogo puta prekršio
Božje zapovesti. To je greh, greh je ozbiljna stvar u Božjim očima. On je savršen i
čist u isto vreme voli tebe i želi da ti oprosti. Možeš sasvim da se pouzdaš u Njega,
baš kao što je to uradila Ruta.
Možda nisi siguran, kako možeš da dobiješ oproštenje greha, ostani posle časa, biću
pored table. Biće mi drago da porazgovaramo o tome i da ti objasnim kako se to
može dogoditi i u tvom životu.
Slika 2-3

Primenu izvedite
prema razlikama
koje se pojavljuju
u vašem razredu.

Nojemina se zajedno sa Rutom nalazila na putu povratka u Izrael. Bilo je leto i
verovatno su dani bili dugački i jako vrući. Preko dana su putovale a kada bi se
približila noć, tražile su mesto da odmore. Naporno putovanje ih je izmorilo i jedva
su čekale da legnu i da odmore. Ne znamo sve detalje njihovog putovanja. Možda su
neke noći prespavale u konacima, nešto poput današnjih motela a neke noći su
spavale na otvorenom, ispod drveća, ili na nekim drugim pogodnim mestima.
O čemu li je Ruta razmišljala. Možda je bila zabrinuta pošto će živeti u tuđoj zemlji
gde, osim Nojemine, nikoga ne poznaje. Ljudi, koji žive u toj zemlji su Izraelci a ona
je Moavka, njena zemlja je bila u ratu sa Izraelom. Jezik, kojim je govorila je bio
drugačiji od onog, kojim su govorili Izraelci. Možda se plašila da će biti usamljena,
da je Izraelci neće prihvatiti ili će reći da mora da napusti njihovu zemlju.
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Slika 2-4
Da li se i ti ponekad osećaš kao Ruta? Možda se i ti malo razlikuješ od druge dece u
školi ili u tvom razredu. Možda ti se druga deca smeju ili se ponašaju ružno prema
tebi zato što si došao iz drugog grada (zemlje) ili druge škole? Možda su pripadnici
druge religije. Govore drugi jezik? Možda se većina dece razlikuje od tebe po boji
kože? Možda imaju više novca nego ti. Možda ti se druga deca smeju zato što nisi
dobar sportista ili ne nosiš markiranu i modernu odeću. Sve ove stvari mogu da
prouzrokuju da se osećaš ne prihvaćen, nepoželjan i možda usamljen.

Ovo je važan deo
vaše službe.

Ne zaboravi, želim da budem tvoj prijatelj i posle časa možeš da dođeš do mene i da
mi kažeš ako imaš neki problem. Koliko je u mojoj moći, uradiću sve da ti
pomognem. Ali ima neko koji takođe želi i može da ti pomogne.
Neko ko brine za tebe i ko te jako voli. To je Bog. On zna sve o tebi. Želi da se
pobrine za tvoju najveću potrebu i za sve tvoje probleme. Da li znaš koja je tvoja
najveća potreba? To nije da te drugi ljudi prihvate, tvoja najveća potreba je da ti
gresi, koje si počinio, budu oprošteni. On želi da ti oprosti i da te očisti.
Voli te tako jako, da je bio spreman da žrtvuje svog Sina, Gospoda Isusa da bude
kažnjen za tvoje grehe. Ti si zaslužio kaznu, pošto si prekršio Božje zapovesti, ali je
Gospod Isus preuzeo kaznu, koju si ti zaslužio. On je ubijen na krstu, kako bi tebi bili
oprošteni gresi i kako bi bio prihvaćen u Božju porodicu kao Njegovo dete. Gospod
Isus nije ostao mrtav. Vaskrsnuo je i danas živi i može da ti oprosti grehe i da brine o
tebi.
Tvoja najveća potreba je da ti bude oprošteno, iako ti imaš i druge potrebe, kao što je
osećaj da si nepoželjan, da si stranac – baš kao što je i Ruta osećala, kada je došla u
tuđu zemlju, strani grad – Vitlejem, kada je slušala jezik koji se razlikovao od onog
kojim je ona govorila i sretala ljude, koje nije poznavala.
Šta se dogodilo Ruti i Nojemini, kada su došle u Vitlejem? Bog se pobrinuo za njih
na jako zanimljiv način.
U to vreme, siromašnim ljudima je bilo dozvoljeno da u vreme žetve (kada se kosi
pšenica i druge biljke i voze u ambare) idu u polja i da iza ljudi, koji su vezivali
snopove, skupljaju klasje koje je ostalo na zemlji, u nekim nepristupačnim delovima
njive ili na krajevima redova i koje bi ostalo i propalo.

Ovaj deo lekcije
možete da održite
na dva načina, ili
kao priču ili kao
intervju sa Rutom,
što može biti
zanimljivo za
decu. Drugi učitelj
ili spretan saradnik
ili neka druga
osoba mogu da
pripreme ovaj deo
o Ruti. Obucite je
u odeću, koja se u
to vreme nosila,
neka stavi šal na
glavu i odglumi
ovaj deo lekcije.
Pre časa pripremite
kopiju teksta
intervjua i neka se
osoba pripremi.

Slika 2-5
Tako je Ruta otišla do jedne njive da vidi, da li može da nakupi nešto ječma, koji su
žeteoci kosili.
U ovom delu ulazi „Ruta“.

Učitelj: Zdravo! Ko si ti?
Ruta:

Ja sam Ruta. Mislim da sam čula da se ovde priča o meni.

Učitelj: O, Ruta iz Biblije! Izvrsno! Dobro došla u našu nedeljnu školu (Klub, čas).
Stvarno bi voleli da čujemo više o tome šta ti se dešavalo. Mi smo upravo
stigli do dela, kada ste sa Nojeminom došle u Vitlejem, šta se dogodilo
posle?
Ruta: Bog je bio tako dobar prema meni. Bila sam siromašna i bila sam stranac.
Razmišljala sam šta sve može da mi se dogodi. Ali Bog me je iznenadio.
To je bio veliki blagoslov za nas.
Učitelj: Reci nam, šta ti se dogodilo, da li si našla posao?
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Ruta:

Otišla sam do jedne njive da vidim da li tamo mogu da skupljam ječam, koji
je ostao iza žetelaca. Njiva je pripadala čoveku, koji se zvao Voz. Bog je
delovao na njegovo srce, i on je bio jako ljubazan prema meni, dozvolio je
da skupljam ječam i čak da ručam zajedno sa njegovim slugama. Još je rekao
svojim slugama da namerno ispuštaju klasje na zemlju, kako bi ja više
nakupila. I, zaista sam nakupila mnogo ječma.

Učitelj: Savršeno! Bog se stvarno pobrinuo za tebe. Šta je bilo dalje?
Rodoslov koji je
napisan u Matejevom Jevanđelju 1
je Josifova porodična linija a rodoslov u Lukinom jevanđelju je Marijina linija.
Ispišite ova imena
na tablu i ostavite
veliku
prazninu
između „Davida“ i
„Josifa i Marija“.
Objasnite da su u
Bibliji
napisana
imena svih ljudi,
koji su živeli u
periodu od 1000
godina,
posle
Davida i sve do
rođenja Gospoda
Isusa.

CIS
Ruta – Voz
Ovid
Jesse
David
Josif - Marija
Isus

CIN

Ruta:

Nastavila sam svaki dan da odlazim na Vozove njive i on je i dalje bio tako
ljubazan prema meni. Malo me sramota da pričam šta se posle dogodilo, ali
je bilo predivno. Kasnije se Voz zaljubio u mene i oženio se sa mnom. Bog
nam je dao sina.

Učitelj: Neverovatno! Zar nije Bog predivan! Kako se pobrinuo za tebe i to baš onda
kada si bila uplašena i u stranoj zemlji. Hvala što si došla da nas posetiš i da
nam ispričaš tvoje iskustvo. Doviđenja i neka te Bog blagoslovi.
Ruta:

Doviđenja svima, bilo mi je zadovoljstvo da se sretnem sa svima vama.

„Ruta“ izlazi.

Slika 2-6
Voz i Ruta nisu znali, ali mnogo stotina godina kasnije, jedan od njihovih potomaka
je bio Gospod Isus Hristos.
Naravno, pravi otac Gospoda Isusa je Bog, ali Ruta je bila pra, pra, pra,....pra baka
Marije, majke Gospoda Isusa. Kakva je to bila privilegija za Rutu, ženu, koja je bila
tako drugačija od ostalih ljudi u Vitlejemu. Između svih ljudi, koji su u to vreme
živeli, Bog je izabrao i odredio upravo nju za ovu uzvišenu ulogu.
Ako si prihvatio Gospoda Isusa za svog Spasitelja On ima izvanredan plan i za tebe.
Sigurno to neće biti isti plan, ali On ima plan, koji se odnosi samo na tebe. Možda te
drugi ljudi odbacuju, možda ti se smeju zato što si drugačiji od njih, upamti, Bog te
voli. Prihvata te, savršeno te razume zato što te je stvorio i ima savršeni plan za tebe
za sadašnjost i za budućnost. Ako te neko povredi, okreni se Bogu i reci mu „Hvala ti
što me voliš i razumeš. Hvala ti što sam za tebe poseban.“ Gospod Isus može da ti
pomogne da oprostiš svima koji su bili neljubazni prema tebi. On će ti pomoći da ti
budeš ljubazan prema njima.
Ako nikada nisi molio Gospoda Isusa da ti oprosti grehe – da opere tvoj greh, da li
želiš to da uradiš sada? Da li želiš da ti Bog pomogne da više ne radiš loše stvari?
Pouzdaj se u Boga još danas. Moli ga da opere tvoje grehe i da napravi od tebe svoje
– Božje dete. U Bibliji je zapisana jedna predivna molitva, čoveka koji se molio Bogu
sledećim rečima: „umij me, i biću belji od snega“ (Psalam 51, 7). Ako se iskreno
moliš, Bog može da te očisti. Možeš da mu se moliš danas, upravo ovde, sada ili kada
odeš kući. Ako se budeš molio, biće mi drago da mi o tome kažeš. Voleo bih da ti
pomognem.
Danas smo govorili o Ruti, brzo smo ispričali ovaj biblijski događaj, ali možda neko
od vas starijih želi da pročita celu knjigu Rute i da sazna sve detalje koji su zapisani
u knjizi. Možeš da pronađeš knjigu Rute u svojoj Bibliji i da je pročitaš.
Pokažite deci kako da u svojim Biblijama kući pronađu knjigu Rute.
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Pitanja za obnavljanje
1. Zašto su Najomina i Elimeleh krenuli u Moav? (Nije bilo dovoljno hrane u
Izraelu, bila je glad.)
2. Koje tri tužne stvari su se dogodile u Moavu? (Najominin muž Elimeleh i njena
dva sina su umrli.)
3. Zašto je Najomina odlučila da se vrati u Izrael? (Ponovo je bilo dovoljno hrane.)
4. Koju najvažniju odluku u celom svom životu je Ruta donela? (Odlučila je da
veruje u Boga a ne u idole, kojima su se molili Moavci.)
5. U čemu se Ruta razlikovala od ostalih stanovnika Izraela? (Bila je Moavka,
dolazila je iz druge zemlje, verovatno je izgledala i govorila drugačije od
Izraelaca.)
6. Šta je moglo da prouzrokuje strah kod Rute? (Neprihvaćenost – mogla je da se
plaši da je Izraelci neće prihvatiti i da će biti usamljena.)
7. Koje tri predivne stvari je Bog dao Ruti? (Bilo joj je dozvoljeno da radi na
Vozovoj njivi, namerno su joj ostavljali ječam, udala se za Voza.)
8. Zamisli da razgovaraš sa Orfom i treba da završiš sledeću rečenicu: „Orfa,
načinila si strašnu grešku, pošto veruješ u moavske idole. Trebalo je da ...“
(„Trebalo je da kreneš u Izrael i da naučiš da veruješ u jedinog istinitog Boga.“)
9. Koja je to najveća potreba, koju ima svaka osoba? (Da mu /joj budu oprošteni
gresi.)
10. Šta treba da uradi hrišćanin, kada se oseća povređenim, zato što mu se neko smeje
zato što se po nečemu razlikuje od većine? (Treba da upamti da ga Bog voli i da
ga prihvata i da mu zahvali za to.)

Dopunske aktivnosti
Pouzdaj se u Boga
Kopirajte stranicu sa kraja materijala, ako je moguće na tanak karton, i podelite deci.
Ova aktivnost se odnosi na hrišćansku decu ali nemojte da je uskraćujete i deci koja
još nisu prihvatila Hrista, da rade ovu aktivnost.
Objasnite deci šta treba da urade. Obojite sliku i presavite je na pola, stavite je u
svoju
sobu. Kada si tužan ili se osećaš odbačenim, veruj u Boga. Kada te neko napada, Bog
može da ti pomogne.
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3. lekcija

Čist u prljavom svetu (Samuilo)

Biblijski odeljci za učitelja:
1. Samuilova 2, 12-26
1. Samuilova 3, 1-21
Centralna istina
Bog može da očisti i da održi čistim one koji mu
veruju.
Primena
N: Veruj u Boga i On će te očistiti od greha.
S: Pouzdaj se u Gospoda da ti pomogne da ostaneš
čist.
Cilj
Lekcija je namenjena deci koja se suočavaju sa
iskušenjima, posebno seksualne prirode, sa ciljem
da ih ohrabri u suprotstavljanju iskušenjima.
Događaj iz Samuilovog života o tome kako ga je
Bog osposobio da ostane čist, bi trebalo da
motiviše decu da donesu odluku da ostanu čisti.
Korišćenje lekcije
Ova lekcija je pogodna za rad sa decom koja su
izložena pojačanom uticaju praktikovanja seksa
bilo kroz čitanje časopisa, gledanje TV i ostalih
medija u kojima se vrše nezakonite seksualne
radnje.
Stih za pamćenje
„Umij me, i biću belji od snega.“ Psalam 51, 7
Vizuelna pomagala:
 Slike: 3-1 – 3-6

Rečnik
Primeri i rečnik u lekciji su jednostavni i jasni.
Možda ćete propustiti neke reči ili izraze. Ako
pažljivo slušate decu (ponekad i sasvim malu),
možete se iznenaditi koliko su ona upućena u
ovu materiju, čak i nemoralnog praktikovanja
seksa. Rečnik koji se koristi u lekciji je blag u
poređenju sa onim koji ona koriste. Deci je
potrebna vaša pomoć, pružite im Biblijski pogled
na stvari.

Kratak pregled lekcije
Uvod
Cvet na smetlištu

CI

Razvoj događaja
1. Samuilo i Ilijini sinovi u hramu.
CI
2. Tajna Samuilovog života sa Bogom
 Slušao je Boga
CIS
 Lično se upoznao sa Bogom – očišćen
je
CIN
 Verno je služio Bogu – ostao je čist
CIS
3. Protraćeni životi Ilijevih sinova
Zaključak

Metode učenja
Uglavnom se koristi metod pripovedanja i diskusija
pomoću pitanja. Uključen je i kviz.

Sledi Samuilov primer

CIS, CIN
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Lekcija
Jednog dana, jedna gospođa je koračala putem, koji je vodio iz velikog grada. Put je
vodio pored velikog smetlišta. Gomila smeća, starih guma, stare odeće i razne vrste
smrdljivog otpada, nagomilane jedna na drugoj su se uzdizali visoko, formirajući
pravo brdo smrada. U sredini svega toga, nešto neobično belo i lepo je privuklo njenu
pažnju. Kada se približila, otkrila je predivni beli cvet.
Slika 3-1
CI
Cilj ove lekcije je
pomoći deci da se
suprotstave iskušenjima, posebno
seksualnim. Ako
se u vašoj grupi
nalaze mlađa
deca, možda ćete
želeti da
izostavite neke od
primera, ali
nadomestite ih
drugim gresima,
kao što su laganje,
bes i slično.

„Kakvo iznenađenje“, rekla je sama sebi, „čist i predivan cvet usred sve ove
prljavštine i truleži. Želim da budem čista i nepokvarena u ovom svetu punom
prljavštine, pokvarenosti, svireposti, sebičnosti i mržnje.“
Možda se i ti ponekad osećaš slično. Vidiš svu ovu prljavštinu oko nas, ali ti želiš da
budeš čist. Dečaci i devojčice, muškarci i žene rade mnoge loše i „prljave“ stvari, koje
se verovatno gade Bogu, koji je svet i nepokvaren. On mrzi sve ove stvari, koje su
protiv Njegove volje i Njegovih zapovesti.
Evo neke stvari, koje se ne sviđaju Bogu:
 Dva dečaka, koji u svojoj sobi gledaju „prljavi“ video ili DVD o sexu.
 Grupa dece, koja se zabavlja pričajući „prljave“ viceve.
 Mladi tinejdžer, koji razgleda neprimerene slike, obnaženih žena i muškaraca u
časopisu, koji je doneo njegov stariji brat.
 Čovek, koji je ostavio svoju ženu i decu i otišao da živi sa drugom ženom.
 Devojka, koja je ostala u drugom stanju a nije udata. Možda je spavala sa nekoliko
muškaraca i čak ni ne zna ko je otac njene bebe.
Ove grešne stvari se događaju svuda oko tebe. Ljudi se zabavljaju i smeju dok ih
prepričavaju. Kada gledaš neki film, ponekad ti možda sve ovo izgleda zabavno.
Možda znaš ljude, koji rade sve ove loše stvari ali ti želiš da budeš drugačiji. Kako
možeš da živiš tako da ostaneš čist i drugačiji i da zaista imaš srećan život? U Bibliji
je zapisan jedan događaj, koji nam nudi odgovor.

Možda će trebati
da objasnite šta
znači
„žrtvovanje“.

Pročitajte stih iz
Biblije.

CI

Slika 3-2
Mnogo stotina godina pre nego što je Gospod Isus došao na zemlju, živeo je mladić,
koji se zvao Samuilo. Radio je u šatoru sastanka – Božjem hramu, pomagao je
svešteniku Iliju. Šator sastanka je bio predivno mesto, gde su Jevreji, koji su bili
Božji narod, dolazili da se mole Bogu, da ga slave, šator sastanka je bio mesto gde je
služio sveštenik. Verovatno je Samuilo pomagao u čišćenju šatora, sipao je ulje u
lampe, iznosio je pepeo posle žrtvovanja na oltaru, vodio je računa da odeća, koju je
nosio sveštenik, bude čista i da bude na svom mestu. Sigurno je Samuilo imao još
mnogo drugih obaveza.
Izgleda da je šator sastanka bio predivno mesto za život, zar ne? Ali dva Ilijina sina su
bili jako zli mladići. Kada su ljudi dolazili da žrtvuju Bogu jagnje ili drugu životinju,
ova dva mladića su zahtevali da se prvo njima izdvoje najbolji delovi životinje, kako
bi ih pojeli. Ako osoba nije pristajala na to, zahtevali su da njihove sluge nasilno
oduzmu to što su tražili. Nisu bili samo sebični, pohlepni i nasilni, već su i devojke
nagovarali da spavaju sa njima. Bog je bio jako nezadovoljan njihovim ponašanjem.
Čitamo u 1.Samuilovoj 2,17: „I greh onih mladića beše vrlo velik pred
Gospodom,“
Možda ne radiš stvari koje su radili ovi mladići, ali radiš nešto što Bog mrzi. Možda
su tvoje misli prljave, govoriš ružne reči ili je tvoje ponašanje loše. Sve ove stvari jesu
greh i udaljuju te od Boga, koji je čist, bez ijednog greha. Bog želi da budeš čist, ali
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tvoje srce je grešno i možda slediš loše primere tvog starijeg brata, sestre ili druga.
Ilijini sinovi su takođe bili loš primer mladom Samuilu.
Verovatno je i Samuilo bio u iskušenju da živi kao oni. Možda je Samuilu izgledalo
da nemoralan način života, koji su vodili ova dvojica im pričinjava mnogo
zadovoljstva. Međutim, važna stvar u svemu ovome je da Bog uopšte nije bio
zadovoljan njihovim ponašanjem. Samuilo nije sledio njihov primer. Njegov život je
bio kao onaj beli cvet usred gomile smeća. Kako je uspeo da ostane čist?
Slika 3-3
Vi ili vaši saradnici pročitajte ove
stihove iz Biblije.

Jedne noći dok je bio još prilično mali, Samuilo je spavao u šatoru sastanka. Usred
noći se dogodilo nešto čudno i lepo. Pročitaćemo šta je to bilo.
Pročitajte 1.Samuilova 3,3-4

Da, Bog je pozvao Samuila. On nije shvatao ko ga zove. Mislio je da ga zove Ilije,
otrčao je do sveštenika i pitao: „Šta trebaš?“
„Ja te nisam zvao“, rekao je Ilije.
Malo zbunjen, Samuilo sa vratio u svoj krevet.
Bog je ponovo pozvao Samuila: „Samuilo, Samuilo“. Dečko je opet potrčao do
sveštenika Ilije, pomislivši da je to on, koji ga zove.
„Ne, nisam te zvao“; drugi put je odgovorio Ilije.
Samuilo se opet vratio u svoj krevet. I treći put je ponovo čuo glas, koji ga poziva:
„Samuilo, Samuilo“.

Pročitajte stih iz
Biblije.

CIS

Još jednom je otrčao do Ilijinog kreveta. Sada je Ilije shvatio ko to stalno zove
Samuila, da je to verovatno Bog. Ilije je rekao svom mladom pomoćniku, kako da
odgovori, kada sledeći put čuje glas koji ga zove. Hajde da pročitamo 1.Samuilovu
3,10, ove poslednje reči su jako važne, „Tvoj sluga sluša“. I Samuilo je uradio baš ovo
– Slušao je Božji glas. Ovo je prva tajna, koja nam može pomoći da budemo kao onaj
beli, čisti cvet na gomili smeća – treba da slušamo Božju reč.
Slika 3-4
Ako želiš da Bog bude zadovoljan tvojim životom, da budeš čist, i ti treba da slušaš
Božju reč. Na ovom našem času svake nedelje čitamo Božju reč i učimo šta nam Bog
u njoj kaže. Da li pažljivo slušaš? Ovo je Božji glas ili Boža reč koja nam govori.
Treba da stekneš naviku da čitaš Božju reč, svaki dan nekoliko stihova.
Pripremite neka pomagala, koja bi pomogla deci u redovnom dnevnom čitanju Biblije.

Na kraju materijala se nalazi primer
obeleživača sa čitanjem, za ceo
mesec iz Jovanovog jevanđelja.

CIN

Imam ovaj obeleživač, koji posle časa možeš da uzmeš. Na njemu je napisano kako
možeš svaki dan da pročitaš nekoliko stihova iz tvoje Biblije, to je jedan od načina da
budeš poslušan Bogu. Ovo je način kako upoznajemo Boga. Kroz čitanje otkrivamo
šta Bog želi od nas da radimo. Samuilo je imao dobar početak, slušao je Božju reč.
Pre nego je čuo Božji glas, Samuilo je već dugo radio u šatoru sastanka, ali ipak još
nije lično poznavao Gospoda Boga (1.Samuilova 3,7). Nije dovoljno da samo znaš
biblijske događaje i sve stvari koje je Bog rekao i uradio. Za sve nas je jako važno da
Gospoda Isusa poznajemo kao svog ličnog Spasitelja i prijatelja.
Da li znaš da je Gospod Isus umro na krstu za sve loše stvari koje si uradio? Da li ti je
žao zbog svoje neposlušnosti? Da li želiš da ti oprosti i da te promeni? On želi da
postane tvoj Spasitelji i pomoćnik. Da li si se nekada molio za ove stvari? Možeš da
upotrebiš reči stiha, koji smo danas učili:
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„Umij me, i biću belji od snega.“ Psalam 51, 7. Možeš danas da moliš Gospoda
Isusa da te opere, očisti, On će sigurno čuti tvoju molitvu, oprostiće ti grehe, postaćeš
Božje dete, On će te prihvatiti u svoju porodicu. Uvek će biti pored tebe da ti pomaže
da živiš čistim životom, kao što je živeo Samuilo.
Naravno, Samuilo nije bio savršen. Još uvek je radio neke pogrešne stvari, desilo mu
se da je pogrešio u mnogo čemu, ali Bog je bio pored njega i pomagao mu je da se
razlikuje od onih loših drugara. Ni ti nećeš preko noći postati savršen. Ali Bog će ti
dati snagu da sve više i više menjaš svoje ponašanje.
Samuilo je bio poput onog belog, čistog cveta na gomili otpada, zato što je ....
 Slušao Božju reč
 Lično je upoznao i poverovao u Boga.
Slika 3-5
Ali ovo nije kraj priče. Samuilo je mnogo godina verno služio Bogu i svom
izraelskom narodu (1.Samuilova 7,15). Poučavao je narod Božjoj reči. Pomagao im je
da donose ispravne odluke. Pošto je bio poslušan Gospodu Bogu, Bog mu je dao
dobar život.

CIS

Metoda
učenja
kroz pitanja.

Ako si već prihvatio Gospoda Isusa kao svog Spasitelja, On očekuje i od tebe da radiš
ove stvari. On će ti pomoći da ostaneš čist i da mu verno služiš. Možeš biti primer
drugima u tvojoj porodici i u školi.
Slika 3-6
Neka deca predlože odgovore na sledeća pitanja, pre nego im date rešenje. Naglasite sledeće:
a) Ako je ikako moguće, treba da izbegavaju mesta ili ljude, koji će ih navoditi da gledaju ili
slušaju „prljave“ stvari.
b) Važnost da rade to što Bog kaže u svojoj reči, npr.: „Beži od želja mladosti“
(2.Tim.2,22) „Drži sebe čista.“ (1.Tim.5,22) „...jačajte u Gospodu i u sili jačine
Njegove.“ (Ef.6,10).
c) potreba da se traži pomoć od Gospoda.
d) Važnost da se preduzmu konkretne radnje – otići, isključiti TV i sl.

1. Šta ćeš da uradiš kada tvoji prijatelji razgledaju „prljave“ časopise? (Ako znaš
šta rade, nemoj da im se pridružiš. U tišini moli Gospoda da ti pomogne i udalji se
od njih.)
2. Šta ćeš da uradiš ako neko priča „prljave viceve“? (Ne približuj im se. Moli se
u tišini i traži snagu od Gospoda, kako bi im rekao „Ne, hvala, ne želim da slušam
ovakve šale.“)
3. Šta ćeš da uradiš ako se na primer nalaziš u svojoj sobi i odjednom na TV krene
neki loš program? (Isključi TV.)
4. Šta bi uradio ako si zajedno sa drugima, i krene loš program? (Zamoli ih da
promene kanal.)
5. Šta ako ne žele da promene kanal? (Ljubazno im reci, da odlaziš da radiš nešto
drugo.“ Možda će to biti dobra prilika da čitaš Bibliju i da slušaš Božji glas.)
Samuilov život je bio mnogo bolji i vredniji od života Plijevih sinova. Oni su uzimali
devojke i vodili ih u krevet i često bi ove devojke ostale u drugom stanju. Bog nije bio
zadovoljan njima. Svojim životima su sramotili svog oca a i same sebe. I njihov kraj
je bio tužan, poginuli su u ratu, kada su Filistejci pobedili Izrael.
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CIS, CIN

Bog želi da i ti budeš poput Samuila, da poduzmeš ova tri važna koraka u tvom
životu.
 Da slušaš Božju reč, ovde na času ili da je čitaš sam.
 Da lično upoznaš Gospoda Isusa kao svog Spasitelja i prijatelja. Moli se: „Umij
me i biću belji od snega“.(Ps.51,7) Uradi to danas. Ako si to već uradio, posle časa
dođi da mi ispričaš kako je to bilo, biće mi drago ako mogu da ti pomognem u
tome.
 Svaki dan Mu veruj, da će te održati čistim i budi primer drugima.

Pitanja za obnavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ko je bio Ilije? (Sveštenik u Šatoru sastanka.)
Gde je živeo Samuilo i šta je radio? (Živeo je u Šatoru sastanka i pomagao je Iliji.)
Zašto je Samuilo tri puta trčao do Ilije? (Mislio je da ga Ilije zove.)
Spomenuli smo tri važne stvari, koje je Samuilo naučio i koje su mu pomogle da
živi čist život. Koja je bila prva? (Slušaj Božju reč.)
Šta je druga stvar koju je Samuilo naučio? (Upoznaj lično Gospoda Isusa kao svog
Spasitelja i prijatelja.)
Ponovi stih koji smo učili napamet. („Umij me i biću belji od snega.“ Ps. 51,7)
Šta je Samuilo radio, pošto je lično prihvatio Gospoda Boga? (Služio je Bogu
mnoge godine.)
Zašto je važno da ne ideš na mesta, za koja znaš da ćeš na njima biti iskušavan da
gledaš ili slušaš „prljave“ stvari? Prvi korak u prevazilaženju iskušenja je da se
udaljiš sa takvog mesta, gde možeš da budeš iskušavan.)

Dopunske aktivnosti
Obeleživač sa navodima za svakodnevno čitanje Biblije.
Kopirajte stranicu sa kraja teksta.
Podelite obeleživač deci i ohrabrite ih da redovno čitaju Bibliju. Ohrabrite ih da
ispričaju priču o cvetu svojim roditeljima i da im kažu šta su naučili na klubu ove
nedelje.
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4. lekcija

Škola opraštanja (Petar)

Kratak pregled lekcije

Biblijski odeljci za učitelja:
Matej 18, 21-35
Centralna istina
Bog svima nudi oproštenje.

Uvod
Monika

CI

Primena
N: Prihvati Božje oproštenje kako bi i ti mogao
drugima da oprostiš.

Razvoj događaja

S: Oprosti onima koji su te povredili.

2. Isus priča usporedbu o caru koji je oprostio
CIN
dužniku

Cilj
Nespasena deca će naučiti da je Bog spreman da
im oprosti. Deca, koja već znaju da im je Bog
oprostio, biće ohrabrena da opraštaju onima koji su
ih povredili.
Korišćenje lekcije
U raznim situacijama, ali posebno kad su deca
povređena bilo fizički ili emotivno bilo da su ih
povredila druga deca ili odrasli, čak i u ekstremnim
situacijama kada su deca zapostavljena ili
odbačena od strane roditelja.

1. Učenik Petar postavlja pitanje o opraštanju

3. Čovek, kome je bilo oprošteno nije oprostio
CIS
svom dužniku
Zaključak
Opraštati drugima
Prihvati Božje oproštenje kao prvi korak
u procesu opraštanja drugima

CIN

Stih za pamćenje
„A budite jedan drugom ... praštajući....kao što je i
Bog u Hristu oprostio vama.“
Efescima 4,32
Vizuelna pomagala:
 Slike: 4-1 – 4-6
Metode učenja
Pored narativne metode, u tekst su ukomponovana
tri seta pitanja. Predmet opraštanja dotiče dečije
srce i možda će da inicira dečija pitanja.
Rezervišite vreme za razgovor sa njima o ovoj
temi. Nije potrebno da pitanja naučite napamet,
sasvim je u redu ako ih pročitate. Ovo je jako
važan metod poučavanja. Pošto se u samoj lekciji
nalazi dosta pitanja, na kraju lekcije nisu navedeni
kviz i pitanja za ponavljanje.
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Lekcija
Slika 4-1
Monika je pohađala Klub dobre vesti. (Ovo je istiniti događaj.) Živela je u jednoj
jako nesrećnoj porodici.

Metode
poučavanja:
Diskusija
na
osnovu
pitanja.
Učitelj treba da
komentariše dečije
odgovore. Možda
će i deca imati
neka pitanja, nađite vreme da im
odgovorite.

Njen stariji brat se zvao Miša, ali on i nije bio pravi Monikin brat. Njegov otac nije
bio i Monikin otac. Monikina mama se nije ponašala isto prema svojoj deci. Uvek je
grlila i ljubila Mišu ali nikada nije zagrlila niti poljubila Moniku. Miši je uvek
poklonila lepe poklone za rođendan, dok Moniki nikada nije poklonila nikakav dar.
1. Šta misliš, kako se Monika osećala? (Bila je jako tužna, u sebi je osećala bes i
odbačenost.)
2. Šta misliš, kako se ponašala u Klubu dobre vesti? (Volela je da odlazi na Klub, ali
je njeno ponašanje na Klubu bilo jako loše, njeno ponašanje je bilo
prouzrokovano zbog ovih tužnih i loših osećanja.)
3. Da li bi bilo moguće, da Monika oprosti mami što se tako loše ponašala prema
njoj? (Da, ali to neće biti lako. Međutim, Bog može da joj pomogne.)
4. Da li je Bog bio zadovoljan ponašanjem Monikine mame? (Nikako, iako je Bog
voleo i nju, baš kao i svaku drugu osobu na svetu.)
5. Da li bi Bog bio zadovoljan Monikom, ako ne bi naučila da oprosti svojoj mami?
(Ne. On razume kako je teško opraštati, ali ako bi se Monika pouzdala u Njegovu
pomoć, On bi joj pomogao da nauči da oprašta.)
Možda si i ti tužan i besan zato što je neko bio neljubazan prema tebi, možda neka
deca ili odrasli. Jako je važno da naučiš ovu pomalo tešku lekciju „Kako opraštati?“
Najbolji priručnik za ovu lekciju jeste Božja reč.
Slika 4-2

Pročitajte stih iz
Biblije.

Petar je pitao Gospoda Isusa u vezi opraštanja drugim ljudima. Hajde da pročitamo
šta ga je pitao:
Pročitajte Matej 18,21

Želeo je da sazna, da li treba da bude spreman da oprašta ljudima čak sedam puta.
Možda je bio neko ko je stalno povređivao Petra. Nekoliko puta je pokušao da mu
oprosti, ali njegovom strpljenju je došao kraj. Mislim da je Petar očekivao da će mu
Gospod Isus reći: „O, da Petar, sedam puta je sasvim dovoljno.“ Ali Gospod Isus mu
je odgovorio (Matej 18,22) „490 puta.“ Jednostavno je želeo da mu kaže mnogo puta.
Treba da naučiš da opraštaš mnogo puta. Zatim je Gospod Isus, Petru i ostalim
učenicima ispričao usporedbu, kako bi bolje naučili lekciju o opraštanju.
Slika 4-3
Neka starije dete
pročita stih iz
Biblije.

Neka starije dete
pročita stih iz
Biblije.

Jednom je jedan car odlučio da proveri finansijsko stanje svoga carstva. Počeo je da
lista knjige u koje je upisivao sve informacije o finansijama i pronašao je da mu jedan
njegov čovek duguje veliku sumu novca. Hajde da pročitamo 24. stih iz Mateja 18.
glave, da saznamo koliko mu je dugovao. Da, 10.000 talenata. To je bilo neverovatno
mnogo novca. U današnje vreme, to bi iznosilo milione evra ili dolara.
Pozvao je čoveka, koji mu je dugovao ovaj novac i rekao da je došlo vreme da mu
vrati novac. Kako je ovaj čovek reagovao? Pogledajmo 26. stih. Uradio je tri stvari.
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Pročitajte stih iz
Biblije.

CIN

Koje su to tri stvari? Da, bacio se na svoja kolena, molio je cara da bude milostiv
prema njemu i obećao je da će mu vratiti novac. To je bila tako velika suma novca,
da je bilo nemoguće za ovog jadnog čoveka da zaradi sav taj novac i plati svoj dug.
Verovatno je njegovo lice odražavalo svu nesreću i beznađe koje ga je snašlo, da je
car primetivši izraz njegovog lica, uradio jednu jako, jako ljubaznu stvar. Šta je car
uradio? Pogledajmo 27. stih. „Sažali se .... i dug mu oprosti“. Čovek je verovatno bio
jako srećan i zahvalan caru, koji je pokazao neverovatnu milost. Sigurno je istrčao iz
palate i skakao od sreće, krenuo je kući da ispriča svojoj ženi i deci ovu predivnu
vest.
Šta misliš, da li su Petar i ostali učenici shvatili zašto Gospod Isus priča ovu
usporedbu? Da li ti razumeš? Gospod Isus je želeo da podseti Petra i sve nas, da
postoji veliki Car, kojem mi dugujemo mnogo. Ovaj Car je Bog.
U svojoj reči Bibliji nam je napisao da želi da radimo dobre stvari. Zapovedio je da
uvek govoriš istinu, da uvek slušaš svoje roditelje, da budeš ljubazan prema drugima,
i iznad svega, da iz sveg svog srca voliš Njega. Da li si poslušan Bogu do te mere da
si uvek radio ove stvari? Ne, nisam ni ja a nije niko. Svi smo uradili mnoge loše
stvari i time bili neposlušni velikom Caru. Zato što si mu često bio neposlušan i što
nisi radio dobre stvari, koje od tebe očekuje i ti mu mnogo duguješ. Imaš veliki dug,
tako velik, da nikada ne bi mogao da ga platiš.
Bog je svet i pravedan, ali ne samo to, On je i ljubav, On je takođe dobar. Šta želi da
uradi za tebe? Želi da ti oprosti. Zaslužio si da te kazni zbog neposlušnosti Njegovim
zapovestima. Ali Gospod Isus, Božji jedini Sin se ponudio da preuzme tvoju kaznu.
(Rim.5,8) Sa neba je došao na zemlju i mada nikada nije uradio ni jednu pogrešnu i
lošu stvar, otišao je na krst, Bog, njegov Otac je dozvolio da umre zbog svih greha,
koje smo počinili ja i ti. Gospod Isus nije ostao mrtav, vaskrsnuo je – ponovo je bio
živ i vratio se u svoj dom na nebu.
Ako nikada do sada nisi došao Bogu u molitvi, možeš to da uradiš danas. Reci mu da
si uradio mnoge loše stvari. Reci mu da ti je zaista žao zbog tvog ponašanja. Zahvali
mu što je na krstu preuzeo kaznu za tvoje grehe i pozovi ga u svoj život, da ti oprosti
i da te promeni. Obećao je ako se od svojih greha okreneš njemu, gresi će ti biti
očišćeni (Dela 3,19). Bićeš kao čovek o kojem je pričao Gospod Isus, kome je bio
izbrisan dug. Ali ovaj događaj ima i nastavak.
Slika 4-4
Čovek je sav srećan istrčao iz carske palate. Putem kući sreo je drugog čoveka.
Odjednom se nečeg setio. „Ovaj čovek mi duguje neki novac.“ To i nije bila neka
velika suma novca, pogotovu ako bi je uporedili sa sumom koju je on dugovao caru.
Šta će sada on da uradi? Hajde da obojici damo imena. Kako će se zvati prvi čovek?
Bora? A drugi? Milan? Dobro.

Metoda: pitanja i
odgovori.

1. Kako je trebalo da se čovek kojem je car oprostio (Bora) ponaša prema osobi
(Milan) koja mu je dugovala nešto malo novca? (Odmah je trebao da mu oprosti.)
2. Zašto je Bora trebao da oprosti Milanu? (Zato što je car već oprostio njemu
njegov dug.)
3. Ko je veliki Car, koji želi nama da oprosti naš dug? (Bog.)
4. Da li mi ikako možemo da platimo naš dug? (Ne.)
5. Bori će biti malo teže da oprosti Milanu, zašto? (Izgubiće novac sa kojim je
računao da će mu se vratiti.)
6. Možda će i nama biti teško da oprostimo osobi koja je nas povredila. Ako nam se
ovo dogodi, šta ne smemo da zaboravimo? (Da je nama Bog oprostio mnogo
više.)
7. Da li možeš da ponoviš biblijski stih koji smo danas učili i da mi ga objasniš?
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(Stih: „A budite jedan drugom ... praštajući....kao što je i Bog u Hristu
oprostio vama.“ Efescima 4,32)
8. Šta misliš da je Bora uradio? Da li je rekao Milanu da ne treba da plati onu malu
sumu novca, koju mu je dugovao? (Pogledaćemo u biblijski tekst da saznamo šta
se dogodilo.)
Slika 4-5
Pročitajte stih iz
svoje Biblije.

U jevanđelju po Mateju 18,28 čitamo šta je čovek, kojem je car oprostio, a mi smo ga
nazvali Bora, uradio kada se sreo sa svojim prijateljem.
„i uhvativši ga davljaše ga govoreći: Daj mi šta si dužan.“ (Mt.18,28)
Kakva strašna reakcija. Da li možeš da zamisliš ovu situaciju? Bora drži Milana za
vrat i davi ga i viče na njega. „Ima da mi vratiš sav novac koji si mi dužan.“
Milan se bacio na kolena i počeo je da moli: „Molim te, sačekaj još malo i sve ću da
ti vratim.“ Ali Bora nije bio ni strpljiv a ni ljubazan. Uhvatio je Milana i odveo ga u
zatvor zbog neplaćanja duga.
Neki ljudi su posmatrali celu ovu situaciju, slušali su Boru kako viče i gledali ga kako
se ponaša svirepo. Bili su jako uznemireni, otišli su i ispričali caru sve šta je Bora
uradio. Car je bio jako razočaran i besan te je odlučio da kazni Boru. Ova usporedba
završava sa Borom u zatvoru.
Kakav tužan i nesrećan kraj usporedbe. Mnogi ljudi su bili besni, nesrećni i tužni.
Slika 4-6

Metoda: pitanja i
odgovori.

CIS

1. Šta misliš, kako se osećao car, kada je čuo kako se Bora ponašao? (Bio je besan i
razočaran, pročitajte stih 34.
2. Kako se Bog, veliki Car, oseća kada ti nisi voljan da nekome oprostiš, posebno
ako si Njegovo dete i oprostio ti je sve tvoje grehe? (Tužan i razočaran.)
3. Kako su se osećali ljudi, koji su posmatrali Borino ponašanje? (I oni su bili tužni
– stih 31.)
4. Kako se osećaju ljudi koji posmatraju tebe i vide da nisi voljan da oprostiš?
(Sigurno su i oni razočarani.)
5. A šta je sa jadnim Milanom, kako se on osećao? (Verovatno je bio tužan i besan.)
6. Šta misliš, kako se osećao Bora, kada je završio u zatvoru? (Verovatno ga je bila
sramota i bio je tužan.)
7. Kako bi se ti osećao, ako ne bi naučio da opraštaš? (Bio bi nesrećan, pun gorkih
misli u sebi. Možda bi počeo loše da se ponašaš, pošto bi imao stav nepraštanja u
svom srcu.)

CIS

Da li si molio Gospoda Isusa da ti oprosti grehe i da te spase? Da? Ako ti je On
oprostio tako mnogo, moli ga da ti pomogne da i ti možeš da opraštaš kada neko
povredi tebe.
Hajde da ponovimo stih, koji smo danas učili napamet: „A budite jedan drugom ...
praštajući....kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.“ Efescima 4,32
Nije uvek lako da oprostiš. Ali Bog može da ti pomogne.
Kada naučiš da oprostiš, dogodiće se četiri izvanredne stvari:
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Pokažite gore:

1. Bog će biti zadovoljan.
Pokažite od sebe:

2. Osoba, kojoj oprostiš će biti zahvalna.
Pokažite oko sebe, napravivši krug:

3. Drugi ljudi, koji posmatraju tvoje ponašanje će biti blagosloveni.
Pokažite prema sebi:

CIN

4. Ti ćeš biti srećan, jer si uradio pravu stvar, iako je možda bilo teško.
Neka deca ponove ove četiri stvari zajedno sa pokretima.

Možda nikada nisi došao Bogu da ga moliš da ti oprosti, možeš to da uradiš danas.
Kao što je car u usporedbi oprostio čoveku, koji mu je dugovao mnogo novca, tako i
veliki Car u nebu želi da oprosti tebi.
Bog u svojoj reči kaže: „Pokajte se [okrenite se od svog greha] i obratite se Bogu i
vaši će vam gresi biti oprošteni“ (Dela 3,19). Pognimo naše glave i zatvorimo oči.
Upravo sada, možeš da moliš Gospoda Isusa da ti oprosti tvoje grehe. Ako ne znaš
kako da se moliš Bogu, ili trebaš pomoć, posle časa, možeš doći do mene, sešćemo
zajedno da popričamo o ovoj važnoj stvari.
Kada prihvatiš Njegovo oproštenje, On će ti pomoći da naučiš da praštaš onima koji
su te povredili.

Dopunske aktivnosti
Oproštenje
Kopirajte šablon sa kraja materijala, podelite deci i objasnite kako da ga u toku
naredne nedelje koriste.
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5. lekcija

Prezren od ljudi, prihvaćen od Boga (Matej)

Biblijski odeljci za učitelja:
Luka 5, 27-32
Centralna istina
Bog je voljan i može svima da oprosti grehe i
promeni živote.

učenje. Možda će neke metode više odgovarati
starijoj deci. (8-10 godina.)
Kao deo pripreme, pročitajte pitanja za
ponavljanje i primenu, sa kraja lekcije. Pomoći
će vam da shvatite važne tačke koje su važne
tačke u lekciji.

Primena
N: Prizovi Boga da ti oprosti.
S: Zahvali Bogu što ti je oprostio – budi spreman
da mu služiš.
Cilj
Deca, iz nestabilnih porodica će naučiti kako im
mogu biti oproštene loše stvari koje su radili u
prošlosti. Lekcija je uglavnom evangelizaciona.
Drugi cilj je pomoći deci, koja se bore sa osećajem
krivice za stvari za koje oni nisu odgovorni, na
primer: razvod roditelja, ili neke druge aktivnosti,
na koje su ih odrasli primoravali.
Korišćenje lekcije
U principu, ova lekcija je pogodna za rad sa „ne
crkvenom decom“, sa decom iz Kluba dobre vesti,
kampa ili neke druge van crkvene aktivnosti, ali
ništa nije manje pogodna i za nedeljnu školu.
Stih za pamćenje
„A budite jedan drugom ... praštajući....kao što je i
Bog u Hristu oprostio vama.“
Efescima 4,32
Vizuelna pomagala:
 Slike: 5-1 – 5-6
 Na kraju lekcije biće vam potrebna bela tabla
ili bilo kakav veliki beli papir.

Kratak pregled lekcije
Uvod
CI

Aleksandru je otac oprostio.

Razvoj događaja
1. Bog može da ti oprosti grehe.
2. Matej, poreznik priča svoju priču.
3. Život jednog poreznika
4. Gospod Isus ga poziva da ga sledi
5. Njegov život sa menja – postaje učenik

CIN

CIN

Vrhunac
6. Bog nam oprašta i kada se pouzdamo u Njega
briše naše grehe
CI
7. Ne treba da se osećaš krivim za stvari za koje
nisu tvoja krivica
Zaključak
Dođi Gospodu još danas

CIN, CIS

Metode učenja
U ovoj lekciji se koriste razni metodi poučavanja.
Istraživanje slučaja, intervju, istraživanje Biblije
kao i metod pripovedanja. Kviz je takođe jako
pogodno mesto da se na zanimljiv način pojača
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Lekcija
Slika 5-1
Aleksandar je imao devet godina. Jednog dana je u školi izbila velika tuča, i nekoliko
učenika iz njegovog razreda se uključilo u tuču. Aleksandar je bio usred sveg
događanja.
Posle svega je bio jako ljut na neke dečake, koji su ga uvredili i povredili. Odlučio je
da im se osveti. Sledećeg dana, kada se pretpostavljalo da će biti kod toaleta i niko
nije gledao, otvorio je nekoliko ormarića, koji nisu bili zaključani i svojim malim
džepnim nožićem isekao fudbalske dresove dečaka na koje se naljutio.
Poslepodne je otkriveno da je počinjena šteta i nastala je velika gužva oko svega
ovoga. Direktor škole je otkrio da je Aleksandar bio krivac.
Direktor je pozvao Aleksandrovog oca da dođe u školu.
Slika 5-2
Dok je stajao u direktorovoj kancelariji, a direktor je njegovom ocu pričao šta se
dogodilo, Aleksandra je bila sramota. Aleksandar se osećao krivim, znao je da je
uradio strašne stvari. Otac je bio jako tužan, jer se njegov sin upustio u tako ozbiljan
prestup. Pošto je voleo svog sina, otac ga je mnogo puta upozoravao na njegov loš
karakter i njegovo loše ponašanje, ponekad ga je zbog toga i kaznio.
Sada je Aleksandar rekao: „Tata, stvarno mi je žao. Molim te oprosti mi. Ovo je
zadnji put da sam uradio ovakve stvari.“
On je to zaista i mislio. Znao je da je zaslužio kaznu, zbog ružnih dela koje je
počinio.
Njegov otac je na trenutak zastao i posle rekao: „Zaslužio si da sam platiš za sve one
uništene dresove, pošto si ih ti uništio. Ali zato što te volim, platiću za svaki
upropašćeni dres a tebi ću da oprostim.“ Ovo je pokazao tako što je zagrlio svog
sina.
Od tog dana se Aleksandrovo ponašanje stvarno promenilo. Zato što je njegov otac
bio tako dobar prema njemu, od tada pa nadalje, njegovo ponašanje i kod kuće i u
školi je bilo sve bolje i bolje. Aleksandar je želeo da njegov otac bude zadovoljan
njime.
Hajde da malo razmislimo o ovom događaju.
1. Na koji način je Aleksandrov otac pokušao da ga upozori na loše stvari? (Njegov
otac ga je upozorio na loš karakter, a ponekad ga je i kaznio.)
2. Čija je bila krivica, to što je Aleksandar stalno upadao u nevolje, njegova ili
njegovog oca? (Aleksandrova.)
3. Na koji način je otac pokazao da je stvarno oprostio Aleksandru? (Zagrlio je
svog sina i kupio nove dresove.)
4. Koliko je koštalo oca da oprosti svome sinu Aleksandru. (Toliko koliko su
koštali dresovi.)
5. Šta misliš, zašto je otac odlučio da oprosti Aleksandru? (Zato što ga je voleo.)
CI

Ovo je slika kako je Bog oprostio, ali Božje oproštenje je mnogo važnije. Bog je
voljan i može da oprašta grehe i da menja živote.
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CIN

I ti i ja smo poput Aleksandra. U Bibliji piše da smo svi uradili loše stvari. Ti
verovatno nisi uradio to što je uradio Aleksandar ali si uradio druge stvari, koje su
ožalostile Boga.
Kada lažeš, kada se posvađaš sa nekim, kada si neposlušan roditeljima,– sve su to
loše stvari kojima povređuješ druge ljude ali ne samo to, sve je to greh protiv Boga.
U svojoj reči, Bibliji, Bog nam je zapovedio da uvek govorimo istinu, takođe je
rekao „Deco, slušajte svoje roditelje“ (Ef.6,1) Kada govoriš laži i kada si neposlušan
roditeljima, ti si u stvari neposlušan Bogu, velikom Bogu neba i zemlje, koji je
savršeno dobar.

CI

Pročitajte deci
Isaija 53,6

Otac je oprostio Aleksandru, zato što ga je voleo. Bio je spreman da plati štetu koju
je Aleksandar naneo školi. Neki od vas imate predivne roditelje, baš kao što je i
Aleksandar imao, roditelje koji su ga voleli i brinuli za njega. Možda su nečiji
roditelji razdvojeni. Možda je jedan roditelj napustio porodicu i ti osećaš da te tvoj
tata ili mama više ne žele. Ovo je zaista tužno, ali želim da ti kažem, da postoji
Neko, ko te jako, jako voli, više od oba roditelja, više od učitelja.
Taj Neko je Bog. Njegov Sin, Gospod Isus je umro na krstu zbog svih loših stvari
koje si uradio. U Bibliji piše da je Bog poslao svog Sina Isusa na ovaj svet, da se
rodi kao beba, živeo je savršenim životom i na kraju je otišao na krst i umro za sve
moje i tvoje grehe.
Slika 5-3

CIN

Stavite sebe na
raspolaganje.

Na krstu, Bog je stavio na Gospoda Isusa sve ružne stvari koje smo ja i ti uradili, sve
laži, prevare, neposlušnost, nepristojne misli. Zatim je Gospod Isus iskusio strašnu
smrt zbog svih naših greha. Mi smo zaslužili da umremo ali je to uradio Gospod Isus
umesto nas. Međutim, On nije ostao mrtav. Vaskrsnuo je i zauvek je živ. Živ je i
može da ti oprosti i da te promeni. Aleksandrov otac je oprostio svom sinu, ali jednu
stvar nije mogao da uradi, nešto što samo Bog može da uradi. Šta je to? Da promeni
osobu.
Aleksandrov otac je oprostio svom sinu ali nije mogao da ga promeni, da promeni
njegovo srce. To može samo Bog. Ako želiš da te Bog promeni, možeš da se moliš i
da tražiš od Boga da to uradi. Ako nisi sasvim siguran kako to treba da uradiš, posle
završetka časa, možeš doći do mene (odredite mesto gde ćete se nalaziti). Ne plaši
se, želim samo da ti pomognem, i da porazgovaramo o ovim stvarima.
Aleksandrov otac je platio za uništene dresove. Zato što nas voli i želi da nama bude
oprošteno, Bog je platio mnogo veću cenu. Kako, čime je platio? Životom svoga
Sina, koji je umro umesto nas.
U Bibliji su zapisani mnogi događaji, kada su ljudi uradili loše stvari posle čega su
osećali krivicu.
Ispričaću vam događaj o jednom čoveku, koji je bio suvremenik Gospoda Isusa.
U ovom delu ispričajte događaj o pozivu Mateja. Koristite slike 5-4 i 5-5. Kao alternativu,
možete napraviti intervju sa Matejom. Neko od članova crkve ili spretan saradnik može da
glumi Mateja. Za uspešniju dramatizaciju, obucite glumca u odeću iz Isusovog perioda.
Možete ispisati svoja pitanja, kao pomoć za vođenje intervjua. Neka „Matej“ pažljivo
pročita tekst pre časa, ne mora da ga nauči napamet, važno je da zna šta otprilike treba da
odgovori na vaša pitanja.

Učitelj: Kako se zovete?
Matej:

Matej.
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Učitelj: Da li ste vi Matej učenik Gospoda Isusa, taj koji je sledio Gospoda Isusa?
Matej:

Da, baš taj.

Učitelj: Sigurno je bilo divno iskustvo biti prijatelj Gospoda Isusa, zar ne?
Matej:

Da, svakako. Čak i sada kada razmišljam, ne mogu da verujem da je Bog
dozvolio da osoba poput mene, uči od Isusa i da provede tri godine sa njim.
Ja sam uradio tako strašne stvari.

Učitelj: Da li bi ste hteli da nam ispričate nešto iz vašeg života? Ja sam tako želeo
da se sretnem sa vama, čak sam napisao i neka pitanja za vas.
Matej:

Da, ispričaću vam. Znate, radio sam stvari zbog kojih se sada stidim.
Rimljani su osvojili našu zemlju Izrael i vladali su njome mnogo godina.
Mi, Jevreji smo morali da im plaćamo porez, bilo je to mnogo novca.
Jevreji su zbog toga bili tužni ali i ljuti. Nisu mogli sami da vladaju svojom
državom već su morali da slušaju Rimljane; međutim ja sam radio za
Rimljane. Sada me sramota zbog toga.

Učitelj: Zašto vas je sramota?
Slika 5-4
Matej: Radio sam za neprijatelje mog naroda. Bio sam kao izdajnik. Zbog toga sam
se osećao loše, ali nisam dozvolio da to neko primeti. Imao sam malu
kancelariju za sakupljanje poreza, i svi su znali šta radim. Međutim, mi
poreznici, često smo uzimali više novca nego što smo trebali i taj bi novac
zadržali za sebe.
Učitelj: Ali sve se to promenilo, zar ne?
Slika 5-5
Matej:

Da, svakako da se promenilo. Jednog dana ja Gospod Isus prolazio pored
moje kancelarije i pozvao me da ga sledim.

Učitelj: Da li ste znali ko je osoba koja vas je pozvala da ga sledite?
Matej:

Čuo sam o predivnim stvarima koje je uradio i govorio. Tada nisam znao
sve što znam sada – da je On Bog Sin, koji je došao sa neba da umre na
krstu i da može da promeni naše živote. Tek kasnije sam shvatio da je umro
za sve loše stvari koje sam ja i drugi ljudi uradili.

Učitelj: Šta ste uradili kada vas je pozvao da ga sledite?
Matej:

Tog dana sam ustao sa mog radnog mesta i krenuo za Njim. Bilo mi je tako
drago zbog toga, da sam kod kuće napravio veliko slavlje. Gospod Isus i
Njegovi prijatelji i neki moji prijatelji, poreznici, svi su došli, i bilo nam je
mnogo lepo. Neki ljudi su kritikovali Isusa što se druži sa nama
poreznicima.

Učitelj: Kako ste se osećali, kada je Gospod Isus posetio vašu kuću?
Matej: Bilo nam je jako drago da je bio spreman da nas poseti i da bude sa nama. U
srcu sam se osećao jako loše i kriv. Naučio sam da se pouzdam u Gospoda
Isusa. Znam da mi je oprostio sve loše stvari koje sam uradio. Znam da je na
krstu bio kažnjen umesto mene. Promenio me je i onaj osećaj krivice je
nestao.
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Možda poput Aleksandra ili Mateja, koji je živeo u vreme Gospoda Isusa, i ti znaš da
si radio loše stvari. Bio si neposlušan Bogu, i sada se osećaš loše zbog toga. Bog te
voli i želi da ti oprosti i da te promeni.
CIN

CI

Na ceduljice ispišite ovih 5 stihova.
Stavite ih u svoju
Bibliju, ostavite
krajeve da vire iz
Biblije. Pozovite
dete da dođe i izvuče ceduljicu i da
pročita stih.
Posle ispišite šta
Bog radi sa našim
gresima i na slici 56 pokažite odgovarajuću ilustraciju.
Uradite to sa svih 5
stihova.

CIN

I ti možeš da dođeš Gospodu Isusu. Možeš to da uradiš čak i danas. Kao što je to pre
mnogo godina uradio Matej, i ti možeš da dođeš k Njemu, ti to možeš da uradiš u
molitvi. On je obećao: „i koji dolazi k meni neću ga isterati napolje.“ (Jovan
6,37b). Reci mu da si svestan loših stvari koje si uradio i da želiš da te promeni.
Zahvali Gospodu Isusu što te voli tako mnogo i da je umro kako bi preuzeo kaznu,
koju si ti zaslužio. Moli ga da ti oprosti i da te promeni. Dođi još danas k Njemu.
Šta Bog radi sa svim lošim stvarima, kada ga zamolimo da nam ih oprosti? Hajde da
saznamo.
Slika 5-6
Biblijski stih
Dela 3,19
Mihej 7,19
Psalam 51,2
Isaija 44,22
Jevrejima 8,12

Šta Bog radi
Čisti nas od naših greha.
Baca ih u dubine morske.
Pere ih.
Rasuće ih.
Neće ih više spominjati.

Dođi danas Gospodu Isusu. On želi da te prihvati i da te promeni.
Možda u ovom ili nekom drugom delu programa, možete da dodate sledeće:

Ponekad dečaci ili devojčice osećaju krivicu zbog stvari za koje nisu oni krivi. Na
primer: kada se mama i tata razvedu i jedan od njih ode, deca mogu da misle: „Ja
sam kriv. Mama ili tata je otišao zbog mene“ – ali ovo nije tvoja greška. To je odluka
koju su doneli odrasli. Možda si zbog toga tužan, ali to nije tvoja krivica.
Možda te ponekad odrasli navode da radiš neke loše stvari. Ti ne želiš da ih radiš, ali
oni ti kažu da ne brineš i podstiču te da ih radiš. Možda još traže od tebe da o tome
ne kažeš nikome. Ti se možda zbog toga osećaš loše i muči te osećaj krivice.
Ponovo, nemoj da kriviš sebe zbog toga, to nije tvoja krivica.

Stavite sebe na
raspolaganje za
lično savetovanje.

CIS

Ako imaš ovakve ili slične probleme i ako želiš, možeš slobodno da dođeš do mene i
da razgovaramo o ovome ili drugim stvarima. Želim da budem tvoj prijatelj, biće mi
drago ako mogu da ti pomognem, ako je to u mojoj moći.
Ako si već prihvatio Gospoda Isusa kao svog Spasitelja, svakoga dana mu zahvaljuj
da te je prihvatio i da si Njegovo dete i da ti je oprostio sve tvoje grehe. Ne treba da
osećaš krivicu zbog stvari koju si uradio u prošlosti. Gospod Isus je na krstu preuzeo
kaznu za njih. U Njegovim očima ti si čist. Svakodnevno moli Gospoda Isusa da ti
pomogne da živiš na način kojim će On biti zadovoljan. On može da ti pomogne da
budeš kao poreznik Matej, koji je postao Njegov učenik i mnogim ljudima pomogao
da slede Gospoda Isusa.
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Pitanja za obnavljanje
1. Kakvo je bilo Matejevo zanimanje? (Poreznik)
2. Koje loše stvari, koje se nisu dopadale Bogu je Matej radio? (Dok je radio za
neprijatelje – Rimljane, verovatno je uzimao više novca nego što je trebalo.)
3. Kako je postao jedan od učenika Gospoda Isusa? (Isus ga je pozvao da ga sledi.)
4. Šta je uradio, da pokaže koliko je zahvalan što ga je Gospod Isus pozvao?
(Pozvao je Gospoda Isusa na slavlje, koje je priredio tim povodom.)
5. Zašto se Gospod Isus mešao sa ljudima poput Mateja i drugih poreznika? (Došao
je na zemlju da spase sve ljude – grešnike.)
6. Koliko je bila velika cena koju je Bog platio, da Matejevi i naši gresi mogu biti
oprošteni? (Dao je svog Sina da umre na krstu.)
7. Kako ti mogu biti oprošteni gresi? (Dođi Gospodu Isusu i moli ga da ti oprosti.)
8. Šta Gospod Bog radi sa našim gresima, nakon što mu ih priznamo? Navedi dva
primera. (Oprašta ih, pere ih.)
9. Reci još dve stvari koje Bog radi sa gresima, kada mu ih priznamo? (Više ih ne
spominje, rasuće ih.)
10. Ponovi stih, koji smo učili napamet.
„A budite jedan drugom ... praštajući....kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.“
Efescima 4,32

Dopunske aktivnosti
Šta Bog radi sa našim gresima?
Po mogućnosti, na tanji karton fotokopirajte šablon koji se nalazi na kraju materijala.
Jedan ručni rad se sastoji od dva kruga. Na jednom je pitanje „Šta Bog radi sa našim
gresima?“ i delom – „prozorom“, koji treba da se izreže. Krugove sastavite
rascepkom, možete ih kupiti u bolje snabdevenim knjižarama. Na drugom krugu su
napisane stvari koje Bog radi sa našim gresima. Odgovori treba da se pokažu kroz
izrezani deo „prozor“ na prvom krugu. Ohrabrite decu da koriste ovaj ručni rad, da
nauče i upamte ovih 5 odgovora.
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Kopirajte, isecite i čuvajte u svojoj Bibliji
Koraci za savetovanje deteta
koje želi da dođe Hristu
Uverite se da dete razume sve o:
Bogu
Ko je Bog?
Bog nas je stvorio. On nam govori kroz Bibliju.
Bog je svet i čist. On nas voli.
Grehu
Šta je greh?
Greh je kad smo neposlušni Božjim zapovestima.
Greh je protiv Boga. Govorite o konkretnim gresima.
Dete je grešno zbog ljudske prirode i zbog dela koja čini.
(Grešimo jer smo po prirodi grešnici.) Greh zaslužuje kaznu.
Spasitelju
Ko jedino može da te oslobodi greha?
Bog Sin je umro na krstu za grešnike.
Gospod Isus je ustao iz mrtvih.
On je Gospod nad svima nama.
Objasni kako mogu da budu spaseni
Objasnite šta Bog želi od nas, a šta će On učiniti.
Koristite stihove iz Biblije (Jovan 1:22; 3:16; 6:37;
Dela 16:31; Rimljanima 6:23 ili 10:13).
Zbog čega Gospod želi da to učiniš?
Šta će Bog učiniti?
Upozorite na teškoće.
Pitajte: „Da li želiš da veruješ Hristu ili bi radije sačekao?“
Ohrabrite dete da se moli naglas (ako je spremno).
Govorite o sigurnosti spasenja
Vraćajte se na stih iz Biblije koji ste koristili.
Govorite o promeni u životu.
Kažite im šta osoba koja iskreno veruje
u Gospoda može da zna.
Kasnije im dajte neke savete o hrišćanskom životu
Čitaj i budi poslušan Božjoj reči.
Razgovaraj sa Bogom, našim nebeskim Ocem.
Govori drugima o tome šta je Bog učinio za tebe.
Kad pogrešiš, traži od Gospoda da ti oprosti.
Odlazi na sastanke sa drugim hrišćanima.
Seti se Božjeg obećanja:
„Nikad te neću ostaviti“ (Jevrejima 13:5).
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