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Uvod
Mnoga deca znaju malo ili nimalo o ovoj osobi božanstva.
Postoje mnogi pogrešni koncepti o osobi i delu Svetog Duha.
Ove lekcije su namenjene uglavnom za stariju decu. Ako želite da ih koristite za podučavanje mlađe dece
potrebno je da prilagodite rečnik i metode tom uzrastu.
Kroz ovih pet lekcija smo uspeli da pokrijemo samo neke vidove učenja o osobi i delu Svetog Duha. Na
primer, u ove lekcije nismo uključili učenje o darovima Duha. Ako želite da uključite više učenja o ovoj temi,
možete da ga pronađete u seriji Velike istine iz poslanice Rimljanima, koje je takođe izdala DM Evrope.
Preporučujemo vam da ovu seriju lekcija podučavate sistematski iz nedelje u nedelju, redosledom kakav
je dat u materijalu.
Lekcije možete da koristite i na drugi način, za neke posebne prilike. Lekcije 1 do 3 su više evangelizacionog
karaktera. Možete da ih upotrebite da predstavite poruku jevanđelja u aktivnostima na otvorenom, na
kampvima ili u Klubovima dobre vesti. Lekcije 4 i 5 su pisane sa ciljem da pomognu hrišćanskoj deci u
njihovom duhovnom životu.
Lekcije se ne baziraju na pojedinačnim Biblijskim događajima, tako da će biti neophodno da u vašem
podučavanju, osim pripovedačke metode, koristite i razne druge metode. Lekcije sadrže pitanja i odgovore,
primere iz života, rad u grupama, glumu i aktivnosti za primenu naučenog. Možda neće svaki metod da
odgovara vašoj grupi dece. Budite slobodni da podučavanje prilagodite potrebama vaše grupe dece.
Verujemo da ćete uživati da kroz raznolikost metoda pomognete deci da shvate i da primene na svoje
živote ove velike istine.
Neka vas sam Sveti Duh blagoslovi dok ćete da podučavate decu ovim predivnim doktrinama. On je Veliki
Učitelj. (1. Korinćanima 2:13).
Podučavanje Biblijskih istina
Ako su Biblijske priče osnova našeg podučavanja u tom slučaju nismo uspeli u ispunjavanju odgovornosti
koje imamo kao učitelji. Jako je važno da deca uče ove istine zbog kojih su ove lekcije napisane i da
ih onda povedemo jedan korak dalje i da im pokažemo šta te istine znače u njihovom svakodnevnom
životu. Naravno, nije moguće da u jednoj lekciji pokrijemo svo učenje koje proizilazi iz pojedinih delova
Svetog Pisma, zbog toga je odabrana jedna centralna istina. Podučavanje centralne istine je protkano kroz
pripovedanje, ali radi vaše lakše pripreme podučavanja, delovi u kojima se podučava centralna istina su
obeleženi oznakom „CI“.
Primetićete da se pored skraćenice za centralnu istinu nalaze i oznake „N“ ili „S“. Ove skraćenice pokazuju
na kakvu decu je istina primenjena - na nespasenu ili spasenu. U tekstu lekcija ova mesta ćete prepoznati
po rečenicama poput: „Ako se još nisi pouzdao u Gospoda Isusa da ti oprosti grehe...“ ili, „Ako si predao
svoj život Gospodu Isusu, ...“.
Primena istina je naglašena i pojačanom linijom pored teksta. Možda će biti potrebno da prilagodite
primene kako bi bolje odgovarale potrebama dece koju podučavate. Na primer, možda se u primeni
koristi ime dečaka dok u vašem Klubu ima samo devojčica. Takođe može da se dogodi da data primena
više odgovara starijem uzrastu dece, dok vi u vašem Klubu imate mlađu decu. Prilagodite primenu prema
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vašim potrebama. Važna stvar je da se Božija reč primeni na njihov život.
Budite na raspolaganju za savetovanje
Kada govorite poruku jevanđelja, neka deca će da odgovore na nju nezavisno i samostalno. Ona će vam
možda, a možda i ne, kasnije reći da su prihvatila Gospoda Isusa za svog Spasitelja. Međutim, među decom
će sigurno biti i one kojoj će biti potrebna vaša pomoć. Možda će imati neka pitanja, možda će im biti
potrebna pomoć ili ohrabrenje i objašnjenje kako treba da izraze tu svoju potrebu ili želju.
Kod podučavanja spasene dece, možda će biti potreban savet za neku tešku situaciju, možda će biti potrebno
da im se pojasni na koji način mogu određenu lekciju da primene u svom svakodnevnom životu, možda
će biti u situaciji za koju ne znaju šta po učenju Svetog Pisma treba da rade, možda će vam ispričati o
poteškoćam kako bi ste mogli da se molite za njih, posebno ako ste jedini hrišćanin čiju podršku imaju.
Iz ovih razloga je važno da deca znaju da ste im na raspolaganju za razgovor. Takođe je važno da znaju
gde i kada treba da dođu kada žele da razgovaraju sa vama. Na kraju, jako je važno da nespaseno dete ne
pomeša dolazak Gospodu Isusu sa dolaskom kod vas.
U svim ovim slučajevima ne treba da dajete deci do znanja da ste im na raspolaganju za razgovor u isto
vreme kada upućujete poziv da deca prihvate Gospoda Isusa Hrista za svog ličnog Spasitelja, kako deca
ne bi dobila utisak da mogu da prihvate Hrista jedino ako razgovaraju sa vama, ili da pomisle da će biti
spasena ako jednostavno čekaju da razgovaraju sa vama.
Primer za upotrebu primene za nespaseno dete
„Da li zaista želiš da živiš za Gospoda Isusa, ali ne znaš kako da mu dođeš? Biće mi drago da ti to objasnim
na osnovu Svetog Pisma. Možeš doći do mene da o tome porazgovaramo. Stajaću pored onog stabla kada
se završi naš Klub. Upamti, ja ne mogu da ti oprostim tvoje grehe - to može samo Gospod Isus - ali meni
će biti drago da ti pomognem da razumeš kako možeš da dođeš Gospodu Isusu. Posle Kluba možeš da
dođeš da o tome popričamo.“
Primer za upotrebu primene za spaseno dete
„Ako si poverovao da je Gospod Isus tvoj Spasitelj i još mi to nisi rekao, biće mi drago ako mi to kažeš.
Stajaću pored stola kada se završi naš Klub. Voleo bih da znam da li si i ti prihvatio Gospoda Isusa da bude
tvoj Gospod i tvoj Spasitelj, kako bih mogao da se molim za tebe i da ti pomognem, ako ti u nečemu treba
pomoć.“
Stihovi za učenje napamet
Stihovi koji se uče napamet nisu dati uz svaku lekciju. Ova serija ima tri stiha koja se uče napamet.
Preporučljivije je da deca dobro nauče dva ili tri stiha, koja će da upamte. Ako odlučite da ih podučavate
pet stihova, uz svaku lekciju po jedan, može da se dogodi da ne nauče ni jedan.
Vežbanje upotrebe vizuelnih pomagala - fleškarda (slikovnice)
Važno je da vežbate upotrebu fleškarda pre nego stanete pred decu. Dobro se upoznajte sa slikama ili
PowerPointom, kako bi ste znali kada se koja slika koristi u podučavanju lekcije.
PowerPoint® slike
Ako uz ovu lekciju koristite PowerPoint verziju, takođe je važno da pre početka Kluba isprobate da li sve
funkcioniše. Ne dovodite sebe u neprijatnu situaciju da vam Klub bude prekinut zbog nepripremljene
tehnike.
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Dodatna vizuelna pomagala
Na komad hamer kartona ili list papira ispišite centralnu istinu za svaku lekciju. Ako koristite flanelsku
tablu, na poleđinu hamera zalepite ostatke flanelskih slika. Koristite štampana slova, kao u bukvarima,
kako bi i mala deca mogla lako da čitaju. Na početku lekcije ili kada u toku lekcije prvi put podučavate
CI pokažite ili stavite list papira ili hamer sa ispisanom CI na tablu.
Dodatna pomoć
Uz levu i desnu marginu teksta lekcije nalaze se dodatne informacije o pozadini teksta ili dodatne ideje
kako da vašu lekciju učinite zanimljivijom.
Ove ideje su osmišljene da mogu da se koriste kod raznih stilova podučavanja. Za uspešno učenje kod neke
dece je potrebno da vide ili da napišu, drugoj da čuju ili izgovore - ponove, sledeća grupa uči kroz dodir
ili rukovanje, dok je opet za neku važno da aktivno učestvuju.
Prema trajanju vašeg Kluba možete da se odlučite koje ideje ćete da koristite.
Pitanja za obnavljanje - kviz
Za svaku lekciju su data i pitanja za obnavljanje. Ovaj deo možete da koristite posle podučavaja lekcije ili
sledeće nedelje, pre podučavanja nove lekcije.
Vreme obnavljanja, ako se vodi na uobičajeni način, može da bude pogodno vreme da se, uz igru i na
interesantan način, ponovo naglase važne tačke vašeg podučavanja. Ovde možete da:
1. Saznate koliko su deca razumela i upamtila.
2. Uočite koja su to mesta koja vi kao učitelj treba više da naglašavate kako bi deca bolje upamtila.
3. Unesete malo zabave u vaš Klub. Deca vole da se takmiče i uvek se raduju ovom delu programa. Ali,
ovo je više od igre, ovo je takođe i vreme učenja.
U ovom priručniku se nalaze samo pitanja koja se odnose na lekcije. Bilo bi korisno da uključite i pitanja
iz pesama koje pevate u Klubu, iz stihova i ostalih stvari koje podučavate decu. Na ovaj način deca će da
shvate da je svaki deo programa važan.
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Pregled
Lekcija

Centralna
istina

Ko i kakav je Sveti Sveti Duh je Bog,
Duh?
jedan od tri osobe
Svetog Trojstva.
1.Moj. 1:2
Jovan 16:7
Dela 5:1-11
Otkrovenje 22:17

Sveti Duh nam je
dao Sveto Pismo
Isaija 9:6
2. Petrova 1:21

Sveti Duh daje
život
Dela 2:36-41
Jovan 16:8

Sveti Duh je
pratilac vernika
Jovan 14:17
2. Kor. 3:18
Ef. 4:30
Rim. 8:4,15-16
1. Jovan. 2:3

Sveti Duh daje
snagu Božijoj deci
Rim. 8:26
Dela 1:8
Jovan 14:26-27
Jovan 16:13
Ef. 4:30,32
Isaija 63:10

Primena
Nespaseni: Dozvoli Mu da ti pokaže
kako da budeš spasen.

Stih za učenje
napamet
„A kad on dođe, Duh istine,

uputiće vas u svu istinu; ...“
Spaseni: Dozvoli Mu da ti da Njegovu
snagu kako bi radio to šta je Jovan 16:13
ispravno.

Sveti Duh je autor Nespaseni:Poslušaj poruku Biblije
Biblije
- okreni se Hristu radi
Spasenja.
Spaseni: Svaki dan pročitaj bar jedan
stih iz Biblije.

„... nego su Duhom Svetim nošeni sveti
ljudi govorili od Boga“
2. Petrova 1:21

Sveti Duh nam
ukazuje na naše
grehe i daje život

Nespaseni:Moli Boga da ti posredstvom Ponovite Jovan 16:13 i 2. Petrova 1:21
svog Duha da večni život.

Sveti Duh živi u
verniku

Nespaseni: Kada ti Sveti Duh govori,
dođi Gospodu Isusu.

„... jer je veći onaj koji je u vama nego
onaj koji je u svetu“

Spaseni: Svaki dan mu zahvaljuj za
Njegovo predivno delo u
tvom životu.

1. Jovan. 4:4

Spaseni: Zahvali Gospodu što imaš
večni život.

Sveti Duh pomaže Spaseni: Moli Boga da ti pomogne i
veruj mu da će to i da učini.
hrišćanima da
budu ugodni Bogu
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Ponovite 1. Jovan. 4:4

1. lekcija

Ko i kakav je Sveti Duh?
Plan lekcije

Biblijski tekst za učitelje
1.Moj. 1:2
Jovan 16:7
Dela 5:1-11
Otkrovenje 22:17

Uvod
Koji vam se autor knjiga najviše dopada?

Centralna istina
Sveti Duh je Bog, jedan od tri osobe Svetog
Trojstva.
Primena
Nespaseni:Dozvoli Mu da ti pokaže kako da budeš
spasen.
Spaseni: Dozvoli Mu da ti da Njegovu snagu kako
bi radio to šta je ispravno.
Stih za učenje napamet
„A kad on dođe, Duh istine, uputiće vas u svu
istinu...“ Jovan 16:13
Verovatno će biti bolje da deca uče stih napamet
posle lekcije, pošto je objašnjenje stiha dato kroz
lekciju.
Vizuelna pomagala
w Slike: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 i 1-7

Razvoj događaja
1. Sveti Duh je Bog.

CI

2. On je član Trojstva.

CI

3. On je Osoba, ne neki uticaj.
4. On je divan zato što je večan.
5. On je divan zato što je svuda.

6. Najdivnije na njemu jesto to što je svet.
CI
7. Ne postoji ništa lepše nego da ga poznaješ i
da ga voliš, i ništa gore nego da ga žalostiš.
Zaključak
Sveti Duh je zaista svet, On nam otkriva naš
CIN
greh.
On želi da te vodi Hristu.

w Ispisana CI i primena za spasenu decu na listu
papira ili hameru veličine A4 ili A3: „Sveti Duh
je Bog, jedan od tri osobe Svetog Trojstva“ i
„Dozvoli Mu da ti da Njegovu snagu kako bi
radio to šta je ispravno“.
w Lego kocke
w Sliku deteline
w Globus (ako je moguće)
w Ispisani - ilustrovani Biblijski stihovi na hameru
A3 veličine. (Pogledajte slikovnice 1-3 i 1-6)
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Lekcija
« Uvod:

Koji vam se autor knjiga najviše dopada?

Kada čitaš knjigu koja ti se jako dopada, da li ponekad razmišljaš o
njenom autoru, o osobi koja je napisala tu knjigu? Ako bi ti se pružila
prilika da ga sretneš, šta bi ga pitao?
Neka deca odgovore.

Danas ćemo da učimo o posebnom Autoru. O nekom ko je napisao
najvažniju knjigu svih vremena. Ovu knjigu čitaju milioni ljudi. To je
Biblija a njen Autor je Sveti Duh. Siguran sam da će ti se dopasti to
što ćeš da saznaš o Njemu a takođe i to da možeš da ga upoznaš.
Slika 1-1
« Razvoj događaja:

CI
PowerPoint 1-1
Pokažite ispisanu
centralnu istinu: „Sveti
Duh je Bog, jedan od tri
osobe Svetog Trojstva“.
PowerPoint

Metod: Neka jedno dete
dođe i napravi kuću (ili
zid) od lego kocki. Zatim
sklonite kocke i recite mu
da ponovo napravi kuću.

Sveti Duh je Bog.

Sveti Duh je Bog.
Iz Svetog Pisma, Božije Reči saznajemo da postoji samo jedan istiniti
i živi Bog. („Osim mene nema Boga“ - Isaija 44:6b.) On je stvorio
svemir. Stvorio je milione svetova koji nam izgledaju kao sićušna svetla
na noćnom nebu - zovemo ih zvezde. Stvorio je cveće, stvorio je tebe
i mene.
Iz Svetog Pisma saznajemo da je Bog stvorio ovaj svet. „Stvoriti“
jednostavno znači „napraviti ni iz čega”. Zar to nije fenomenalno! Ti
i ja možemo da napravimo nešto od nečeg. Na primer, ti možeš da
napraviš kuću od lego kocki, možeš da napraviš kulu od peska, ili tvoja
majka može da napravi kolač od stvari koje kupi u prodavnici.
Slika 1-2
« Razvoj događaja:

On je član svetog Trojstva.

Postoji jedan Bog ali su tri osobe. Zovemo ih Sveto Trojstvo. Dosta je
teško da ovo shvatimo i objasnimo, ali znamo da je to istina, o tome
čitamo i u Svetom Pismu, knjizi koju nam je dao Bog.

Pokažite list papira sa
centralnom istinom.

Tri osobe u jednom Bogu su Bog Otac, Bog Sin (Gospod Isus Hristos)
i Bog Sveti Duh. Bog je toliko velik i divan da ga mi sa našim malim
umom ne možemo sasvim da razumemo.

PowerPoint

Ovaj trougao će pomoći da objasnimo malo kako je moguće da postoji
samo jedan Bog a opet da su tri osobe. Trougao ima tri stranice ali
je samo jedan trougao. Ovaj oblik nam pokazuje to što se naziva
jednakostranični trougao. Možda si čuo za ovo na času geometrije. To
znači da su tri stranice trougla jednake i da su tri ugla jednaka.

PowerPoint 1-2

Tri osobe su jedan Bog, svi su jednaki u božanstvu i ljubavi i snazi. Bog
Sveti Duh je jednako savršen kao Bog Otac. Bog Sin, Gospod Isus, je
jednako dobar kao što je i Sveti Duh.
Pokažite list sa CI.

CI

Pre nekoliko stotina godina, jedan čovek, zvao se Patrik, otišao je na
ostrvo koje se zove Irska da ljudima govori o Bogu. Pokušavao je da
im objasni ideju o Svetom Trojstvu uz pomoć lista deteline.
8

Upoznaj Autora!

Pokažite sliku deteline.

Slika 1-3
« Razvoj događaja:

On je osoba a ne neki uticaj.

Neki ljudi misle da je Sveti Duh nešto poput sile gravitacije ili
električne energije. To nije tačno. On je osoba. Osoba je neko ko može
da razmišlja, ko može da razume i zna, ko može da voli. Sveti Duh
takođe može da razmišlja, On može da razume i da zna. U stvari, On
zna sve šta može da se zna. On može da voli - On voli sve što je dobro
i ispravno. Mrzi sve što je loše.

PowerPoint 1-3

Pročitaću vam neke stihove iz Svetog Pisma, Božije knjige, i želim da
mi odgovorite na sledeća pitanja: šta piše u stihu šta Sveti Duh radi
za nas?
w

Jovan 14:26 - „... Duh Sveti..., on će vas naučiti svemu ...“
Odgovor: Sveti Duh će nas podučavati. Da li može vetar ili nešto
poput električne struje da te podučava? Ne.

w

Jovan 16:13 - „... Duh istine, uputiće vas u svu istinu; ...“
Odgovor: On će da upućuje - vodi. Ako se negde izgubiš da li
možeš da pitaš vetar da te dovede kući? Sveti Duh je Osoba i On
može da nas vodi.

Evo još dva stiha iz kojih saznajemo šta mi možemo da uradimo
Svetom Duhu:
w

Metod: Pitanja, posebno
za stariju decu. Bolje je
da stihove pročitate iz
Svetog Pisma nego iz
ovog priručnika.
Biće još bolje ako stihove
napišete na vizuelnim
pomagalima da ih deca
čitaju.

Dela 5:3 - „... da slažeš Duha Svetoga ...“
Odgovor: Možeš da mu lažeš. Lagati možeš samo osobi - ne nekom
uticaju kao što je vetar ili talasi.

w

Efescima 4:30 - „... I ne žalostite Božijeg Svetog Duha ...“
Odgovor: Našim lošim ponašanjem možemo da ga rastužimo. Da
li je moguće da rastužiš vetar ili silu gravitacije?

Ne, Sveti Duh je osoba koja može da razmišlja, da vodi, da podučava.
Možemo da mu govorimo istinu ili da ga lažemo. Možemo da ga
rastužimo ili da mu udovoljimo. On je prava osoba.
Istina je da ne možemo da ga vidimo, zato što nema telo. Zbog toga je
i nazvan Duh - ali On je osoba. On nije stvar poput električne struje,
ili jakog talasa koji može da te nosi.
Slika 1-4
« Razvoj događaja:

On je divna osoba zato što je večan.

Sveti Duh je divna osoba zato što je večan. Ovo znači da je oduvek
živeo i da će uvek da živi. Kao što ovaj krug nema ni početak ni kraj,
ni život Svetog Duha nema početak ni kraj.
Pre dvadeset godina vi još niste bili rođeni - još niste bili živi. Sveti
Duh nikada nije rođen, ali je živ. Žive je pre nego je stvorena zemlja,
sunce i zvezde. U 1. Mojsijevoj, prvoj knjizi Svetog Pisma, čitamo da
9
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Sveti Duh je radio pri stvaranju sveta. („... Duh Božji dizaše se nad
vodom.“ 1. Moj.1:2b.)

Pročitajte (ili neka starije
dete pročita) stih iz vašeg
Svetog Pisma.

Ljudi na zemlji dožive možda sedamdeset ili osamdeset ili devedeset
godina i zatim njihova tela umiru, ali Bog Sveti Duh neće nikada da
umre. Dugo vremena nakon što se ova zgrada u kojoj se nalazimo
raspadne, dugo vremena pošto moja kola uništi rđa na nekom otpadu,
Sveti Duh će i dalje da bude živ. Čitamo o Njemu u knjizi Otkrovenja,
u poslednjoj knjizi Svetog Pisma, iz koje saznajemo o mnogim stvarima
koje će se dogoditi u budućnosti. (Otkrovenje 22:17). Čak i kada
nestane ovaj svet, Sveti Duh će i tada biti živ i radiće.
Šta nam ove dve slike (trougao u krugu i detelina) pomažu da shvatimo
o Svetom Duhu?
Neka deca odgovore.

Slika 1-5
« Razvoj događaja:

On je divna osoba zato što je svuda.

Ako želite, u ovom delu možete da upotrebite globus.

Ti i ja u ovom trenutku možemo da se nalazimo samo na ovom mestu.
Da li možeš u isto vreme da budeš u školi i kod kuće u krevetu? Sveti
Duh je divna osoba zato što je svuda. Zato što je duh i nema telo, Sveti
Duh može u isto vreme da bude svuda na svetu. Može da bude i u
Australiji i Rusiji u istom trenutku. Ovo je jedan od razloga zašto može
da pomaže ljudim na celom svetu - u bilo koje vreme i na bilo kojem
mestu. O ovome ćemo malo više da govorimo sledeće nedelje.
Pred sam odlazak na nebo Gospod Isus je rekao svojim učenicima, „...
Ako pak odem, poslaću vam ga“ (Jovan 16:7). Koga će to Gospod Isus
poslati da bude sa njegovim učenicima? Da, Svetog Duha koji će sići
s neba i u isto vreme će biti prisutan na celoj zemlji.

PowerPoint 1-5

Pročitajte (ili neka starije
dete pročita) stih iz vašeg
Svetog Pisma.

CTS
Pokažite list papira sa
primenom za spasenu
decu: „Dozvoli Mu da ti
da Njegovu snagu kako bi
radio to šta je ispravno“.

Kada je Gospod Isus živeo na ovoj zemlji, On je imao ljudsko telo u
kojem je živeo, tako da je i On mogao da u jednom trenutku bude na
jednom mestu. Ali Sveti Duh koji je došao da bude umesto Gospoda
Isusa ovde na zemlji, nema ljudsko telo. On može u istom trenutku
da bude prisutan na raznim mestima na svetu.
Ako si prihvatio Gospoda Isusa da bude tvoj Spasitelj od greha, da li
znaš da divni Sveti Duh živi u tebi? (1. Kor. 6:19, Rim. 8:9.) Zar to
nije divno? On je moćan i On je sa tobom svaki dan da ti pomaže da
radiš to što je ispravno, i da kažeš „ne“ lošim stvarima. Nikada te neće
napustiti. Upamti, kada radiš loše stvari On je tužan. Ali ako radiš dobre
i ispravne stvari biće mu drago. Da li ćeš mu pružiti priliku danas da
mu bude drago i da ti pomogne da radiš to što je ispravno?
Slika 1-6
Dečaka koji se zove Slobodan Jovanović, često zovu različitim imenima.
Možda ga njegovi roditelji zovu Slobodan, ali njegovi prijatelji ga zovu
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Bobo ili Slobo, ili ponekad Jovanoviću. Na isti način i Sveti Duh ima
razna imena.
Čitaću neke stihove iz Svetog Pisma i vi ćete mi reći koja su to druga
imena za Svetog Duha. Takođe probajte da saznate zašto je nazvan
tim imenima.
w

Rim. 8:9a - „... jer Duh Božji u vama živi ...“

PowerPoint 1-6

Odgovor: „Duh Božiji“ - On je Bog.
w

Rim. 8:9b - „... A ako ko nema Duh Hristov, on nije Njegov. [ne
pripada Hristu].“
Odgovor: „Duh Hristov“ - Gospod Isus Hristos i Sveti Duh su
članovi Svetog Trojstva.

w

Jovan 14:16 - „... Otac će vam dati drugog pomagača - utešitelja
da bude sa vama doveka.“
Odgovor: „Pomagač“ - On nam dolazi da nam pomogne, kao
dobar savetnik da nam da savet.

w

Jovan 14:17 - „Duha istine...“
Odgovor: „Duh istine“ - On uvek govori i uvek podučava
istinu.

« Razvoj događaja:

Metod: Istraživanje Pisma
posebno pogodno za
stariju decu. Ponovo bilo
bi korisno ako ispišete
ove stihove na vizuelna
pomagala kako bi deca
mogla da ih čitaju.

On je najdivniji zato što je svet.

Ime koje se najčešće koristi u Svetom Pismu je Sveti Duh.
Ovo ime nam govori da je On sasvim čist i dobar. Ovo je najdivnija
stvar u vezi njega. On uvek radi to šta je ispravno. Mnogo se razlikuje
od nas. Ti i ja radimo jako mnogo loših stvari koje nisu po Božijoj volji.
Možda si često neposlušan svojim roditeljima, ili možda si izgovorio
laži, ili si nekog prevario u školi. Bog Sveti Duh nije zadovoljan sa
ovakvim stvarima, one ga rastužuju. Dok slušaš ove pouke iz Svetog
Pisma On će ti pokazati kako mogu da ti budu oprošteni gresi i da
budeš promenjen. Da li ćeš dozvoliti da to uradi u tvom životu?
Slika 1-7
« Razvoj događaja:

Ne postoji ništa lepše nego da ga poznaješ i da ga voliš, i ništa
gore nego da ga žalostiš

CI

Iako si uradio mnoge loše stvari zbog kojih ja Sveti Duh tužan ili koje
su ga ražalostile, Bog te ipak voli. Ako još nisi prihvatio Hrista, On
želi da ti oprosti grehe i da te promeni.
« Zaključak:

Sveti Duh je zaista svet, On nam otkriva naš greh.

Ova promena počinje kada ti Sveti Duh pomogne da shvatiš da loše
stvari koje si uradio su ozbiljna stvar i da se ne sviđaju Bogu. One
stvaraju veliki „zid“ između tebe i Boga. Jedini način da ovaj veliki
zid bude uklonjen je bio da Gospod Isus, Božiji Sin, siđe sa neba da ti
pomogne. On je bio mučen i umro je na krstu zbog loših stvari koje
si učinio.
« Zaključak:

On želi da te dovede Hristu.
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PowerPoint 1-7a

CIN

Upoznaj Autora!

PowerPoint 1-7b

Da li slušaš tihi glas Svetog Duha koji ti govori da dođeš Gospodu
Isusu i da ga moliš da ti oprosti i da ukloni tvoje grehe? Možeš to da
uradiš danas, upravo tu gde se nalaziš. Gospod Isus je obećao: „i koji
dolazi k meni neću ga isterati napolje.“ (Jovan 6:37b). Primiće te i
oprostiće ti.
Naravno, Gospodu Isusu ne možeš da došetaš. Gospodu Isusu dolaziš
u molitvi. Kada mu u svom srcu kažeš da znaš da ti je On potreban da
ti oprosti i da te spase. Jedino On to može da uradi za tebe.
Ako želiš mogu da ti objasnim više o tome kako da „dođeš Gospodu
Isusu”, posle Kluba možeš da ostaneš da sediš na svom mestu. Biće mi
drago da sednemo zajedno i popričamo više o ovome.
Pitanja za obnavljanje
1. Koje su to tri osobe Svetog Trojstva? (Bog Otac, Bog Sin i Bog
Sveti Duh.)

Dajte deci do znanja da
ste im na raspolaganju
za lično savetovanje.
(Vodite računa o pravilima
o zaštiti dece koja se
primenjuju.)

2. Koje dokaze o tome da je Sveti Duh osoba smo pročitali iz Svetog
Pisma? (Može da podučava, da vodi, može mu se slagati, može biti
tužan.)
3. Kakva je razlika između ove dve izjave: „Bog je napravio svet“ i „Bog
je stvorio svet“? („Stvoriti“ znači napraviti nešto ni iz čega.)
4. Kada kažemo Bog Sveti Duh je večan, šta pod tim podrazumevamo?
(On je uvek živeo i živeće zauvek.)
5. Objasni sliku trougla u krugu. (Trougao ima tri stranice ali to je
jedan trougao, Trojstvo su tri Osobe ali jedan Bog. Poput kruga,
Bog nema ni početak ni kraj.
6. Šta je Patrik koristio da bi objasnio Trojstvo? (Detelinu.)
7. On je nazvan Sveti Duh. Šta nam ovo ime govori o Njemu? (Da
je čist, savršen.)
8. Sveti Duh ima i druga imena koja su zapisana u Svetom Pismu,
reci dva. (Duh Božiji, Duh Hristov, Pomagač, Duh istine. )
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2. lekcija

Sveti Duh nam je dao Sveto Pismo
Plan lekcije

Biblijski tekst za učitelje
Isaija 9:6
2. Petrova 1:21

Uvod

Kao proučavanje odeljaka Svetog Pisma i
teksta lekcije iz ovog priručnika, biće dobro da
pronađete neke odeljke iz Biblije na drugim
jezicima, i da snimite osobu kako čita Isaiju
9:6. (Za ovu namenu možete da koristite
www.BibleGateway.com.)
Centralna istina
Sveti Duh je autor Biblije.

Strahinja nije znao šta da napiše.
Razvoj događaja
1. Isaija je, vođen Svetim Duhom, prorokovao
o dolasku Gospoda Isusa.
2. Sveti Duh je udahnuo istinu u umove pisaca
CI
Svetog Pisma.
3. Demonstracija učitelja.

Primena
Nespaseni: Poslušaj poruku Biblije - okreni se Hristu
radi spasenja.

4. Sveti Duh nosi pisce Svetog Pisma.

Spaseni: Svaki dan pročitaj bar jedan stih iz
Biblije.

6. On nam pomaže da razumemo Sveto
CIS
Pismo.

Stih za učenje napamet
„... nego su Duhom Svetim nošeni sveti ljudi govorili
od Boga.“ 2. Petrova 1:21
Neka deca uče stih posle lekcije. Objašnjene stiha
je dato kroz lekciju.
Vizuelna pomagala
w Slike: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 i 2-7

5. Sveti Duh koristi mnoge ljude da pišu knjige
Svetog Pisma bez grešaka.
CI

7. Sveto Pismo koje smo dobili od Svetog Duha,
je poput pisma iz kojeg saznajemo o tome
kakav je pisac.
Vrhunac
Sveto Pismo nam govori i o nama.

w Ispisana CI: „Sveti Duh je autor Biblije“ i
primena za spaseno dete: „Svaki dan pročitaj bar
jedan stih iz Biblije“.
w MP3 plejer (ili CD plejer i CD) sa snimljenim
čitanjem Isaije 9:6
w Brodić od papira (ili mali plastični brodić igračka) i posuda sa vodom
w Pismo u koverti
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CI

CIS, CIN

Zaključak
Budi poslušan poruci Svetog Pisma i prizovi
CIN
Gospoda radi spasenja.

Upoznaj Autora!

Lekcija
« Uvod:

Strahinja nije znao šta da napiše.

Strahinja je sedeo i grizao vrh svoje olovke. Bio je petak veče a on je u
ponedeljak trebao da preda svoj pismeni rad u školi. Međutim, on nije
mogao da počne da piše. Jednostavno nije znao šta da piše. Da li si ti
nekada imao ovakav problem? Siguran sam da jesi. Ali ljudi o kojima
ćemo danas da govorimo nisu imali ovakav problem. Oni su tačno
znali šta da pišu. Ako budeš slušao pažljivo, saznaćeš zašto.
Slika 2-1
« Razvoj događaja:
PowerPoint 2-1

Ovaj trenutak dobiće na
dramatičnosti ako reči
ovog stiha snimite na
MP3 plejer ili CD plejer.
Neka osoba čita polako i
naglašava važne delove
stiha. U ovom trenutku
pustite snimak.

Isaija je, vođen Svetim Duhom, prorokovao o dolasku
Gospoda Isusa.

Čovek po imenu Isaija je živeo sedam stotina godina pre nego je
rođen Gospod Isus. Često je bio u carskim palatama, verovatno je bio
plemić a i prorok (osoba koja propoveda Božiju Reč ljudima). Hajde
da poslušamo šta je jednom prilikom propovedao.
Pročitajte Isaija 9:6 (sve ili deo stiha).

„Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i
ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni.“
(Isaija 9:6).
O kome Isaija govori? O Gospodu Isusu Hristu koji će biti rođen
sedamstotina godina kasnije. Biće sićušna beba, ali On je takođe bio
„Bog silni“, „Knez mirni“. Ako je Isaija živeo sedamstotina godina pre
rođenja Gospoda Isusa, kako je znao sve ove stvari? Znao je zato što
mu je te stvari pokazao Sveti Duh.
Slika 2-2
« Razvoj događaja:

PowerPoint 2-2
Pokažite ispisanu
centralnu istinu „Sveti Duh
je autor Svetog Pisma“.

Sveti Duh je udahnuo istinu u umove pisaca Svetog Pisma.

Bog je želeo da nam da do znanja da je On veliki Bog koji je silan i koji
voli. Zato je odlučio da to sve zapiše u Knjigu, a to je Sveto Pismo koje
mi danas imamo. Bog Sveti Duh u stvari nije uzeo olovku ili kompjuter
i sam počeo da zapisuje reči. On je, jako davno, izabrao neke ljude da
ovo urade umesto njega. Isaija je bio jedan od ovih pisaca i Bog mu je
dao da napiše reči koje smo malopre čuli.
Da li možeš da se setiš nekog rođaka ili posetioca koji je bio u poseti u
tvojoj kući, on ti je postavljao pitanja i očekivalo se da ti znaš odgovore.
Ti nisi znao šta da odgovoriš i bilo te sramota, sve dok ti majka nije
šapnula i ti si mogao da daš tačan odgovor.

CI

Na mnogo divniji način Sveti Duh je šaputao Božije reči u Isaijin um
i u umove mnogih drugih ljudi koji su pisali knjige Svetog Pisma,
Pisali su na svitke, sa olovkom napravljenom od pera, kao što vidiš na
ovoj slici.
« Razvoj događaja:

Demonstracija učitelja.

Ovaj deo možete da odglumite zajedno sa decom.

Hajde da zamislimo da je Zoran (ime nekog od dečaka sa vašeg Kluba)
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prorok Isaija.
Dajte detetu nešto poput pera i komad papira. Šapućite mu u uvo. On za trenutak
napravi pauzu i razmišlja i zatim se pretvara kako zapisuje to što ste mu rekli. Ponovo
mu šapućite. Dete za trenutak pauzira i zatim zapisuje.
Kod objašnjavanja, vodite računa da kažete da iako je Sveti Duh vodio Isaiju u pisanju,
On mu nije diktirao reč po reč. Isaija je birao reči i način na koji će da izrazi Božije
misli, ali je Sveti Duh sprečiavao da pogreši. Zbog toga smo u ovom kratkom skeču videli
„Isaiju“ kako pre nego napiše bilo šta, razmišlja.

Na ovaj način su Isaija i drugi ljudi pisali to što im je Bog rekao. Oni
nisu bili poput kompjutera u koji je Bog ukucao poruku. Ne. Isaija i
ostali pisci su koristili sopstvene reči i izražavali se na svoj način. Ali
Bog ih je kontrolisao da ne pogreše ili da nešto izostave. Kada danas
čitamo iz knjige proroka Isaije (pokažite knjigu deci), znamo da je to
Božija Reč i da to nisu samo Isaijine reči. Ovo je istina za sve knjige
u Svetom Pismu.
Slika 2-3
« Razvoj događaja:

Sveti Duh nosi pisce Svetog Pisma.

Ako je moguće, napravite mali brodić od papira ili pripremite igračku - plastični brodić.
Stavite u posudu sa vodom. Duvajte nežno u brodić da odpluta na drugu stranu posude.

PowerPoint 2-3

Videli ste kako duvam u ovaj mali brodić da pređe na drugu stranu
vode. Da li ste videli nešto poput ovoga da se dešava kada se na moru
trkaju jahte? Vetar napuni jedra i nosi brod preko talasa.
To je druga slika kako je Sveti Duh pomagao piscima knjiga Svetog
Pisma. Poslušaj ove reči iz Svetog Pisma.
„... nego su Duhom Svetim nošeni sveti ljudi govorili od Boga“ (2.
Petrova 1:21).
Ponekad su pisci posle pisanja bili jako umorni, ali Sveti Duh im je
davao snagu i pomagao im je da nastave sa ovim važnim poslom.
Ponekad bi se i njihov um zamorio, i Sveti Duh im je tada davao ideje,
reči i snagu da nastave sa pisanjem ove divne Knjige. Sveti Duh nam
je dao ovu knjigu. Postoji mnogo dobrih knjiga ali ni jedna knjiga na
celom svetu nije kao Sveto Pismo. Jedino nam je nju dao lično Bog.
Informacije iz drugih knjiga mogu da zastareju. Ali Božija Reč je
večna. Uvek je istinita, uvek u pravu, uvek savremena. Ona će ostati
zauvek.
Slika 2-4
« Razvoj događaja:

Sveti Duh koristi mnoge ljude da pišu knjige Svetog Pisma
bez grešaka.

Kao što je koristio Isaiju, Sveti Duh je koristio mnoge druge ljude
da pišu Sveto Pismo. Sve zajedno bilo ih je oko četrdeset. Pisali su u
raznim zemljama čak raznim jezicima i u razno vreme. Imali su razna
zanimanja: David je bio car, Luka je bio doktor, Matej je bio poreznik,
Isaija je bio plemić, Petar je bio ribar, Amos je bio zemljoradnik. Kada
su Isaija i drugi pisci zapisivali Božiju poruku, Sveti Duh ih je vodio
da ne naprave neku grešku u pisanju. Ništa nije greškom dodato ništa
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CI
Pokažite list sa
centralnom istinom.

Upoznaj Autora!

CI
PowerPoint 2-4
Pokažite list papira sa CI.

nije izostavljeno. Možemo da verujemo u svaku stranicu Svetog Pisma
zato što je to čista Reč Božija.
Pokažite deci naslovnu stranicu slikovnice „Upoznaj autora“.

CIS
Pokažite list papira sa
primenom za spasenu
decu: „Svaki dan pročitaj
bar jedan stih iz Biblije“.

„Svakodnevne avanture
sa Bogom“ su proizvod
Dečije misije (DM) i
možete da naručite u
nacionalnoj kancelariji
DM.
PowerPoint 2-5

« Razvoj događaja:

On nam pomaže da razumemo Sveto Pismo.

Sveti Duh nije samo autor Svetog Pisma, On ima još jedan važan
posao. To je da nas podučava Božijoj Reči i da Božijoj deci pomaže
da je razumeju. Ako si Božije dete, Sveti Duh ti pomaže da razumeš
Sveto Pismo kada ga iz dana u dan čitaš. „Jer će vas Sveti Duh naučiti.“
(Luka 12:12). Ovo je obećanje koje ti daje Bog. Kada počneš da čitaš
Sveto Pismo, ili kada slušaš biblijsku lekciju na Klubu, zamoli Svetog
Duha da ti pomogne da razumeš i da poslušaš. On je najbolji učitelj
koji je ikada postojao.
Ako to do sada niste uradili, ovo je dobra prilika da deci podelite „Svakodnevne avanture
sa Bogom“. Pokažite im kako da svaki dan pročitaju po jednu stranicu i ohrabrite ih
da budu ustrajni u tome.

Slika 2-5
« Razvoj događaja:

Sveto Pismo koje smo dobili od Svetog Duha, je poput pisma
iz kojeg saznajemo o tome kakav je pisac.

Pokažite pismo u koverti. Izvadite ga i pročitajte nekoliko reči.

Ako dobiješ pismo ili imejl od bake ili neke druge osobe, šta će tamo
da piše? Zar nisu tamo obično neke novosti o osobi koja ti piše i onda
još nešto o tebi? Baka piše da je dobro i da joj je drago što ti ide dobro
u školi. Možda joj je takođe drago što imaš dobre drugare.
Ovaj primer jako dobro pokazuje kakvo je Sveto Pismo, ono je upravo
takvo. U njemu su novosti o Bogu piscu. Iz Svetog Pisma saznajemo
da je Bog dobar i da nas voli. Da je sasvim savršen. Da nikada nije
uradio ništa pogrešno.

PowerPoint 2-6

Slika 2-6
« Vrhunac:

Sveto Pismo nam govori i o nama.

Sveto Pismo piše i o tebi. Bogu si jako drag i jako te voli. Razlog zašto
nas Bog voli nije zato što smo mnogo dobri. Niko od nas nije dovoljno
dobar da bi mogao da se približi Bogu, koji je savršen i čist. On vidi u
tvoje srce i On zna sve loše stvari koje si uradio, rekao i pomislio. Pred
Njim se ne može ništa sakriti. On vidi neljubazne i ružne misli za koje
drugi ljudi ne znaju. Bog Sveti Duh nam iz Svetog Pisma pokazuje da
su ove loše stvari ozbiljna stvar i da nas one odvajaju od Boga.
CIS, CIN

Dok slušaš pouke iz Svetog Pisma, Sveti Duh je taj koji te podstiče
da se zabrineš zbog tvog greha. On ti pokazuje da je zbog toga što si
uradio Bog jako tužan. Svojom smrću na krstu, Gospod Isus je preuzeo
strašnu kaznu koju si ti zaslužio za loša dela koja si uradio protiv Boga.
Zbog toga Bog može da ti oprosti tvoje grehe.
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Slika 2-7
« Zaključak:

Budi poslušan poruci Svetog Pisma i prizovi Gospoda radi spasenja.

Danas si čuo kako nam je Sveti Duh dao Sveto Pismo, predivnu poruku
od Boga. Da li si razumeo kako sam objašnjavao da treba da slušaš? On
ti je pokazao da trebaš oproštenje greha. Ako još nisi molio Gospoda
Isusa da postane tvoj Spasitelj, da li si spreman da uradiš to šta piše u
Svetom Pismu? Da li si spreman da se okreneš od onih loših stvari koje
radiš i da ga moliš da ti oprosti i da te promeni? Možeš to da uradiš
upravo sada. Ako to uradiš, Bog je obećao da svako ko prizove Gospoda
Isusa radi spasenja, biće spasen. „Jer koji god prizove ime Gospodnje
spašće se.“ (Rim.10:13).
Hajde da se molimo.

Pročitajte (ili neka starije
dete pročita) stih iz vašeg
Svetog Pisma.
PowerPoint 2-7

CIN

Molite se, tražite od Boga da pomogne deci koja ga još nisu prizvala, da učine tako, da
se ozbiljno mole Gospodu Isusu da ih spasi od njihovih grehova.

Da li si danas čuo da ti Sveti Duh govori? On ti kroz Sveto Pismo
pokazuje da treba da prizoveš Gospoda Isusa da postane tvoj Spasitelj.
Učini to danas. To će biti najvažnija odluka koju ćeš ikada da doneseš
u čitavom svom životu. On je obećao da ako ga ,,prizoveš” On će da
te spasi.
Ako želiš da popričaš sa mnom o ovoj jako važnoj odluci, dođi do
mene posle Kluba i reci mi to. Biću pored prozora i biće mi drago da
popričam sa tobom i da ti pomognem. Naravno, ja ne mogu da te
spasim, samo Gospod Isus to može da učini. Ali ja mogu, na osnovu
Svetog Pisma, da ti objasnim kako možeš da prizoveš Gospoda Isusa
i da te On danas spasi.
Pitanja za obnavljanje
1. Koji starozavetni prorok je prorokovao šta će se dogoditi stotinu
godina kasnije? (Isaija.)
2. Na koga se odnosilo Isaijino proroštvo kada je pisao o Sinu koji
će se roditi, i o knezu mirnom? (Na Gospoda Isusa.)
3. Kako su Isaija i drugi proroci znali šta treba da pišu? (Sveti Duh
ih je vodio.)
4. Na koji način se Sveto Pismo razlikuje od svih ostalih knjiga
koje imamo? (To je jedina knjiga koju nam je Bog dao, uvek je
istinita.)
5. Reci imena još dvojice ljudi koji su pisali neki deo Svetog Pisma.
(Primeri navedeni u tekstu lekcija su David, Luka, Matej, Petar,
Amos.)
6. Šta nam Sveti Duh u Svetom Pismu govori o nama? (Da smo
učinili loše stvari, da nam je potreban Gospod Isus da nas spasi,
da nas Bog voli, iako nismo dobri.)

Dajte deci do znanja da
ste im na raspolaganju
za lično savetovanje.
(Vodite računa o pravilima
o zaštiti dece koja se
primenjuju.)

Igra za
obnavljanje
Igra sa kovertama

Pripremite koverte. Na
poleđinu koverata napišite
brojeve (50, 75, 100,
itd.). Ovo će biti bodovi
koje će timovi da osvoje
ako tačno odgovore
na pitanja. Takođe
na poleđinu koverata
zalepite parče ostatka od
flanelskih slika.
Postavite koverte ispred
flanelske table, sa
brojevima okrenutim na
dole, tako da se ne vide.
Svaki put kada je dat
tačan odgovor, dete može
da izabere koverat i da ga
postavi na tablu.
Tablu podelite na pola, za
svaki tim po polovinu.
Na kraju kviza saberite
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bodove za svaki tim. Tim
sa više bodova pobeđuje.
(Svrha ove igre sa
kovertama je da deca
upamte da je Sveto Pismo
pismo od Boga.)
U pitanja za obnavljanje
uključite i pitanja iz učenja
Biblijskog stiha i drugih
delova programa Kluba:
učenje o molitvi, misiji, iz
pesama i drugo.

7. Na koji način možemo mi ovde u Klubu dobre vesti da pokažemo
poštovanje prema Božijoj reči? (Pažljivim slušanjem, pažljivim
rukovanjem sa njom, i slično.)
8. Kako možeš kod kuće da pokažeš da zaista veruješ da je Sveto
Pismo Božija knjiga? (Da svaki dan nađeš vreme da malo čitaš iz
Svetog Pisma i moli se Bogu da ti pomogne da izvršavaš to što u
svetom Pismu piše.)
Aktivnost za primenu naučenog
Sveto Pismo nikada ne zastareva.
Fotokopirajte radni list (stranica 39) za svako dete u vašem Klubu.
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3. lekcija

Sveti Duh daje život
Plan lekcije

Biblijski tekst za učitelje
Dela 2:36-41
Jovan 16:8

Uvod

Centralna istina
Sveti Duh nam ukazuje na naše grehe i daje život.
Primena
Nespaseni: Moli Boga da ti posredstvom svog
Duha da večni život.
Spaseni: Zahvali Gospodu što imaš večni život.
Napomena za učitelje
Ova lekcija sadrži mnogo učenja. Podelite lekciju
u dva dela za mlađu decu ili za one čija pažnja traje
kraće. Prvi deo možete da završite na kraju slike
3-5.
Slike 3-6 i 3-7 donose podučavanje o novom
rođenju i posvećenju Duhom Svetim. (Nastavak
učenja o posvećenju je na drugi način dat u
lekcijama 4 i 5.)
Stih za učenje napamet
Ponovite Jovan 16:13 i 2.Petrova 1:21
Vizuelna pomagala
w Slike: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 i 3-7
w Ispisane reči na listu papira: „Sveti Duh ukazuje
na naše grehe i daje život“ (centralna istina) i
„Zahvali Gospodu što imaš večni život” (primena
za spasenu decu).
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Ljudi su jako pažljivo slušali Petra.
Razvoj događaja
1. Sveti Duh nas osvedočava o grehu.

CIN

2. Jevreji u Jerusalimu su se kroz Gospoda Isusa
okrenuli Bogu.
CIS, CIN
3. „Priča“ o Đorđu.
4. Sveti Duh pomaže grešnicima da se okrenu
Bogu (objašnjenje „priče“ o Đorđu). CIN
5. Sveti Duh daje život.

CIN, CIS

Zaključak
Sveti Duh želi da te učini da budeš više nalik na
svog Nebeskog Oca.
CIS

Upoznaj Autora!

Lekcija
Slika 3-1
« Uvod:
PowerPoint 3-1

Ljudi su jako pažljivo slušali Petra.

Ljudi u Jerusalimu su jako pažljivo slušali Petra dok im je propovedao.
Bilo je rano ujutru i želeli su da saznaju u vezi čega je ovaj veliki
sastanak.
Pošto je Petrovo propovedanje poodmaklo, veliki broj ljudi iz mnoštva
koje ga je slušalo postali su jako uznemireni. Petar im je rekao da
su odbacili da prihvate Gospoda Isusa kao Božijeg Sina. Ustvari,
priželjkivali su mu smrt na krstu. Sada su shvatili da je to bilo pogrešno,
da su sagrešili pred Bogom i bilo im je jako žao zbog toga. Stvarno su
žalili svoju neposlušnost prema Bogu, i sve loše stvari koje su učinili.
Počeli su da viču: „Šta treba da uradimo?“ (Dela 2:37.)
Slika 3-2
« Razvoj događaja:

Sveti Duh nas osvedočava o grehu.

Ko je učinio da ovi muškarci, žene i deca shvate da su sagrešili pred
Bogom? Ko je učinio da im bude žao zbog svih loših stvari koje su
učinili? Da li je to Petar učinio? Ili neki drugi apostol? Ne baš.

PowerPoint 3-2

CIN

Pokažite ispisanu
centralnu istinu: „Sveti
Duh nam ukazuje na naše
grehe i daje život.”

Tačno je, da je Petar ljudima propovedao Božiju reč, ali osoba koja je
delovala na njih da shvate da su počinili loša dela je bio Sveti Duh.
Dok su Petar i ostali propovedali, Sveti Duh je tiho radio u srcima
ljudi. Ukazao im je na njihov greh i dao im je novi život. Još i danas
Sveti Duh radi iste stvari. U Jovanovom jevanđelju 16:8 piše: „I kada
on (Sveti Duh) dođe, dokazaće svetu da ima greha, i pravednosti, i
suda.“ „Dokazaće“ znači „pokazaće“ i „daće na znanje“. Sveti Duh
nam pomaže da razumemo i da postanemo svesni da smo u Božijim
očima grešnici. On takođe čini da želimo da se okrenemo od našeg
greha kako bi nam On dao večni život.
Da li si ponekad osećao na Klubu da Sveti Duh radi u tvom srcu? Slušao
si o Bogu, koji je savršen i čist, i o tome kako On mrzi loše stvari koje
si uradio. Da li ti se činilo da postoji tihi glas koji ti pomaže da shvatiš
da je sve ovo istina, da si ti grešnik i da još nisi Božije dete? Ko ti je to
tiho govorio? To je glas Svetog Duha, koji koristi reči Svetog Pisma, koje
je sam napisao za nas. Zbog toga je jako važno da se okreneš od svog
greha i da poveruješ u Gospoda Isusa. To ti ne govori samo tvoj učitelj.
To kaže Bog Sveti Duh. Poslušaj ga dok ti govori kroz svoju reč.
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Slika 3-3
« Razvoj događaja:

Jevreji u Jerusalimu su se kroz Gospoda Isusa okrenuli
Bogu.

PowerPoint 3-3

Ljudi u Jerusalimu su pažljivo slušali Božiji glas. Zbog toga su rekli:
„Šta da činimo?“
Petar im je rekao da se okrenu od svojih greha i da poveruju u Gospoda
Isusa i da će im tada biti oprošteni gresi. (Dela 2:38)
Tog dana mnogo, mnogo ljudi se okrenulo od greha Bogu i poverovali
su u Gospoda Isusa kao svog Spasitelja. Bilo ih je preko 3000 ljudi.
Toga dana je u Jerusalimu vladala velika radost. Sigurno je i na nebu
bila velika radost. (Luka 15:10)
Ako si poverovao u Gospoda Isusa kao svog Spasitelja, i ti možeš da
se raduješ. Ponekad naiđu problemi sa kojima treba da se suočimo.
Možda se razboliš, možda se tvoj najbolji prijatelj preseli u drugi grad,
ili si dobio lošu ocenu u školi. Uprkos svemu tome možeš da se raduješ
zato što najvažnija stvar u životu jeste da su ti gresi oprošteni i da si na
putu za nebo. Nastavi da zahvaljuješ Bogu za to.

CIS
Pokažite ispisanu primenu
za spasenu decu: „Zahvali
Gospodu što imaš večni
život.”

Ko je pomogao ljudima da se okrenu od svog greha i da poveruju u
Gospoda Isusa? To je bio Sveti Duh.
Ja, vaš učitelj, ne mogu da vas okrenem od greha i da vas povedem
da poverujete u Gospoda Isusa, ali ako želite danas da vam u tome
pomognem, biće mi drago da vam lično objasnim još više na osnovu
Svetog Pisma posle Kluba. Dođi ovde napred i možemo da popričamo
posle Kluba. Ja ne mogu da ti dam večni život, to je služba Svetog Duha.
On ti pokazuje tvoju potrebu da budeš spasen od greha i pomaže ti da
se okreneš od tvog greha i da poveruješ u Gospoda Isusa.
Pokušaću da vam ovo objasnim na drugi način. Ispričaću vam kratku
priču. U ovoj priči se nalazi slika tebe i Svetog Duha. Pokušaj da otkriješ
ko je ko u priči.

CIN

Dajte deci do znanja da
ste im na raspolaganju
za lično savetovanje.
(Vodite računa o pravilima
o zaštiti dece koja se
primenjuju.)
Pokažite centralnu istinu.

Slika 3-4
« Razvoj događaja:

„Priča“ o Đorđu.

Đorđe je za vreme letnjeg raspusta bio na selu. Jedno poslepodne se
igrao napolju. Često je bio upozoren da se ne udaljava od kuće svojih
domaćina, ali je Đorđe bio neposlušan i sam je otišao u šetnju izvan
sela, gore u planine i u šumu. Bilo mu je super, trčao je stazom između
stabala i istraživao je šumu.
Pošto se već igrao nekoliko sati, odjednom je primetio da je sunce
počelo da zalazi a u šumi je bivao sve veći mrak.
„Biće bolje da se vratim u selo,“ pomislio je Đorđe. Krenuo je putem
za koji je mislio da će da ga odvede kući.
Dok je trčao, sapleo se o granu drveta, pao je na zemlju i jako se udario.
Brzo je ustao na noge ali jak bol je prostrujao kroz njegovu nogu i on
je ponovo pao.
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U tekstu koji objašnjava sliku
3-4, ispričana je kratka „priča“
posle koje sledi serija pitanja
uz sliku 3-5. Ovo će deci pružiti
PowerPoint 3-4
mogućnost da razmišljaju i da
aktivno traže istinu.
Ako je vaša grupa velika ili iz
nekih drugih razloga ne možete
da koristite pitanja, dajte primenu
uz sliku 3-5 na direktan način.

Upoznaj Autora!

Iščašio je članak i noga je počela da otiče. Ponovo je ustao, mrak je već
prekrio šumu a on nije mogao normalno da hoda već je hramao ali je
pokušavao da ide što je brže mogao.
Upravo tada je primetio čoveka kako mu prilazi. Po uniformi, Đorđe
je prepoznao da je to bio šumar. Bio je ljubazan i nasmešio se Đorđu.
Šumar je nosio baterijsku lampu i pod rukom je imao knjigu.
„Tražio sam te, sine,“ rekao je šumar. „Bio si u šumi celo poslepodne.
Da li si primetio da si krenuo u pogrešnom pravcu? Ova staza te ne
bi odvela u selo. Ona završava na velikoj litici i ti bi se jako povredio
ako bi pao sa litice. Zato sam požurio da te nađem i da te upozorim
na opasnost u kojoj si bio.“
Šumar je otvorio knjigu sa geografskim kartama i pokazao je Đorđu
pravi put. Šumar je nežno uhvatio Đorđa za rame i pomogao mu da
se okrene, uhvatio ga je za ruku i poveo na ispravan put.
Kada je Đorđe uveče ležao u svom toplom krevetu, bio je jako zahvalan
šumaru što ga je pronašao, pokazao mu da se izgubio, upozorio ga i
pomogao mu da se bezbedno vrati kući.
Slika 3-5
« Razvoj događaja:

Sveti Duh pomaže grešnicima da se okrenu Bogu (objašnjenje
„priče“ o Đorđu.)

1. Koga je predstavljao Đorđe? (Tebe.)
2. Zašto se Đorđe izgubio? (Bio je neposlušan.)
Objasnite da je to isti način kako smo se mi izgubili od Boga.

PowerPoint 3-5

CIN

3. Koga predstavlja šumar? (Svetog Duha.)
4. Navedi neke stvari koje je šumar uradio za Đorđa. (Pronašao ga je,
upozorio na opasnost, uz pomoć svoje knjige pokazao mu je pravi
put, pomogao mu je da se okrene, pomogao mu je da se vrati u
selo.)
Ukratko objasnite da ovo želi Sveti Duh da uradi sa svakim detetom koje još nije
spaseno.

Pokažite centralnu istinu.

5. Koju knjigu koristi Sveti Duh da nam pokaže pravi put? (Sveto
Pismo - Bibliju.)
Uz pomoć sledeće igre, prikažite kako nas Sveti Duh vodi.

Ako ovu lekciju delite na
dva dela, pitanja koja
slede i igra obnavljanja
mogu da posluže kao
uvod za drugi deo.

Jednom detetu su zavezane oči sa maramom. Ispred i oko njega se tiho postavljaju razne
prepreke (stolice, hoklice, klupice...). Drugo dete mu daje instrukcije sa ciljem da ovo sa
povezom bezbedno stigne na drugi kraj prostorije. Dete „vodič“ može da kaže samo po
jednu reč: „stop“, „levo“, „desno“, „nazad“ ili „napred“. Drugoj deci nije dozvoljeno da
pomažu. Igru možete da ponovite sa još dvoje dece.

1. Da li vas ovo podseća na jednu dobru osobu koja želi da nas vodi?
Ko je ta osoba? (Sveti Duh.)
2. Sa koje opasne staze želi da nas skrene? (Sa staze kojom se sve više
udaljujemo od Boga, i koja će nas na kraju zauvek isključiti iz
Božije prisutnosti.)
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3. Na koju sigurnu stazu želi da nas dovede? (Želi da nas dovede da
poverujemo u Gospoda Isusa kao ličnog Spasitelja i da započnemo
naš put za nebo.)
Slika 3-6
« Razvoj događaja:

Sveti Duh daje život.

Ne samo da nam pokazuje naš greh i da nam pomaže da verujemo u
Gospoda Isusa, Sveti Duh takođe daje večni život onima koji veruju u
Gospoda Isusa. „Večni život“ znači predivno novo iskustvo, novi život
koji počinje već sada i nastavlja se u večnosti.
Svi mi pripadamo ljudskoj porodici. Kada se okreneš od svog greha
i kada poveruješ u Gospoda Isusa kao ličnog Spasitelja, Sveti Duh te
uvodi u novu porodicu, u Božiju porodicu. Postaješ Božije dete. Sveti
Duh ti daje večni život, to je vrsta života koju ima Bog kao i sva njegova
deca. Predivno je kada ti je Bog Otac. On je savršeni Otac, On je pun
ljubavi i On je strpljiv. On ima vremena za tebe, On je svemoćan, On
je jako, jako mudar i On je svet.

PowerPoint 3-6

CIN

Pokažite centralnu istinu.

Međutim, mi nemamo „nebesku majku“. Bog Otac je i jedno i drugo,
savršeni otac (jak i mudar) i On je poput savršene majke (vrlo nežan,
pun ljubavi i strpljenja.)
Takođe je jako lepo kada imaš mnogo braće i sestara koji pripadaju
Božijoj porodici. Ako si poverovao u Gospoda Isusa, svako kome je
Gospod Isus Spasitelj je tvoj brat ili sestra. Svi ste deo velike Božije
porodice. Svaki dan zahvaljuj Bogu da si njegovo dete i da je on tvoj
Otac pun ljubavi.

CIS

Slika 3-7
« Zaključak:

Sveti Duh želi da te učini da budeš više nalik na svog Nebeskog Oca.

Možda ti je neko rekao da ličiš na svog tatu. Osim što te je Sveti Duh
doveo u Božiju porodicu, kada si poverovao u Gospoda Isusa, On te čini
da budeš što više nalik na svog Nebeskog Oca. (1.Pet. 1:14-15) Nećeš
mu biti sličniji po tvom izgledu, već u načinu kako se ponašaš.
Pre nego si bio spasen, kada te đavo navodio da kažeš laž, možda si to
jednostavno i uradio. Kada si postao hrišćanin, đavo će nastaviti da te
navodi da lažeš, ali ti ćeš imati Svetog Duha koji će ti pomoći da kažeš
„ne“ đavolu. Govorićeš istinu i tako ćeš biti više poput svog Nebeskog
Oca koji uvek govori istinu.
Pre nego si bio spasen kada te đavo navodio da budeš neposlušan
svojim roditeljima, možda si ga poslušao. Kada si postao hrišćanin,
đavo će nastaviti da te kuša. Verovatno će svaki dan da te kuša na taj
način. Ali hrišćanin ima Svetog Duha koji živi u njemu i On može
da ti pomogne da budeš poslušan. Na taj ćeš način postati sve sličniji
svom Nebeskom Ocu koji uvek čini ispravne stvari.
Međutim, ti nećeš odjednom da postaneš kao tvoj Nebeski Otac.
Ponekad hrišćanska deca i odrasli hrišćani čine loše stvari. Kažemo
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nešto čime povređujemo druge osobe, možda smo sebični ili ponosni.
Zbog svega ovog Bog je jako tužan.

Pročitajte stih iz vaše
Biblije.

Pročitajte stih iz vaše
Biblije.

Ako je hrišćanin poslušan Bogu, tada je on poslušan sin koji je Bogu
svom Ocu po volji. Ako je hrišćanin neposlušan Bogu, tada je on
neposlušni sin i Bog je zbog njega jako nesrećan, ali Sveti Duh ne
napušta Božiju decu. U Svetom Pismu je zapisano obećanje: „Nikada
te neću ostaviti, niti ću te napustiti.“ (Jevrejima 13:5)
Šta treba da uradiš ako sagrešiš, iako si prihvatio Gospoda Isusa kao
svog Spasitelja? Moraš da mu kažeš da ti je stvarno žao zbog toga šta
si uradio i da ga moliš da ti oprosti zato što si bio neposlušan sin ili
kćerka. Bog je dao izuzetno obećanje svojoj deci. Evo šta je obećao:
„Ako ispovedamo (priznajemo) svoje grehe, on je veran i pravedan - da
nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti.“ (1.Jov.1:9)

Pokažite centralnu istinu.

Da li ti je Sveti Duh pokazao da si sagrešio protiv Boga i da se nalaziš
na opasnom putu, kojim se sve više udaljavaš od Boga? Da li ćeš danas
da se okreneš od tvog greha i da zamoliš Gospoda Isusa da te spasi?

Pročitajte stih iz vaše
Biblije.

U Svetom Pismu piše: „Evo sad je najpoželjnije vreme, evo sad je dan
spasenja.“ (2. Kor. 6:2).
Pitanja za obnavljanje
U ovoj lekciji nema pitanja za obnavljanje, pošto sama lekcija sadrži
mnoga pitanja.
Aktivnost za primenu naučenog
Lavirint
Fotokopirajte sliku lavirinta (stranica 40) za svako dete u Klubu.
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4. lekcija

Sveti Duh je pratilac vernika
Plan lekcije

Biblijski tekst za učitelje
Jovan 14:17
2. Kor. 3:18
Ef. 4:30
Rim. 8:4,15-16
1. Jovan. 2:3

Uvod
Da li si nekada poželeo...?
Razvoj događaja

Centralna istina
Sveti Duh živi u verniku.
Primena
Nespaseni: Kada ti Sveti Duh govori, dođi
Gospodu Isusu.
Spaseni:

1. Sveti Duh živi u svakom verniku.

CIS

2. On je prijatelj i pratilac hrišćana.

CIS

3. On želi da te učini što sličnijim Gospodu
CIS
Isusu.
4. On je kao lončar - oblikuje svakog
hrišćanina.
CIS

Svaki dan mu zahvaljuj za Njegovo
predivno delo u tvom životu.

5. On nam pomaže da budemo sigurni da smo
CIS
Božija deca.

Stih za učenje napamet
„... jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji
je u svetu“ 1. Jovan. 4:4

6. Sveti Duh čini da „vatra“ ljubavi i poslušnosti
gori u srcima Božije dece.
CIS

Vizuelna pomagala
w Slike: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 i 4-7

Zaključak

w Ispisane reči na listu papira: „Sveti Duh živi
u verniku.“ (centralna istina) i „Svaki dan mu
zahvaljuj za Njegovo predivno delo u tvom
životu.“ (primena za spasenu decu).
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Zahvali svom nebeskom Ocu za delo Svetog
CIS, CIN
Duha u tvom životu.

Upoznaj Autora!

Lekcija
« Uvod:

Da li si nekada poželeo ...?

Da li si nekada poželeo da tvoj najbolji drug bude uvek sa tobom?
U školi, na raspustu, kod kuće - svuda? Ako si poverovao u Gospoda
Isusa kao svog Spasitelja, ti imaš Prijatelja koji je uvek sa tobom. To
je Sveti Duh.
Na našem ćemo Klubu danas i sledeće nedelje da razmišljamo o tome
šta Sveti Duh čini u životima dece koja pripadaju Bogu.
Slika 4-1
« Razvoj događaja:

Sveti Duh živi u svakom verniku.

Pošto je Gospod Isus umro na krstu, oživeo je i vratio se nazad na nebo.
Ali pre nego je napustio zemlju, svojim prijateljima - učenicima je rekao
važne i lepe stvari. Hajde da pročitamo šta im je to rekao.
Pročitajte iz Jovanovog jevanđelja 14:17.
Pročitajte (ili neka starije
dete pročita) stih iz vašeg
Svetog Pisma.

„... boravi (živi) kod vas i biće u vama“.
Gospod Isus je govorio o Svetom Duhu i rekao je dve stvari o njemu.
Koje su to dve stvari?
Neka deca odgovore na pitanje.

PowerPoint 4-1

CIS

Pokažite ispisanu centralnu
istinu: „Sveti Duh živi u
svakom verniku“.

w

Živi kod vas (sa vama).

w

Biće u vama.

Ako si Božije dete ova dva obećanja važe i za tebe. Sveti Duh živi sa
tobom i u tebi.
Kada je On počeo da živi u tebi? U trenutku kada si poverovao da je
Gospod Isus tvoj Spasitelj, iako ti možda nisi osetio ništa neobično.
Sveti Duh nema telo, zato što je On Duh.
Zašto Sveti Duh živi u svakom ko je hrišćanin? Šta to On radi u tvom
životu?
Slika 4-2
« Razvoj događaja:

On je prijatelj i pratilac hrišćana.

Prvi razlog zašto živi u onima koji su poverovali u Gospoda Isusa jeste
zato što im je On Prijatelj i Pratilac.
PowerPoint 4-2

CIS

Pokažite centralnu istinu.

Ako si ti Božije dete, Sveti Duh je uvek sa tobom - kada se igraš u školi,
kada si sam kod kuće, kada se plašiš, ili kada si bolestan.
On nikada neće da te napusti. Uvek možeš da računaš da će ovaj dobri
Prijatelj (koji je svemoćni Bog) biti sa tobom. Ustvari, On živi u tebi.
On nije kao drugi prijatelji, koji ponekad nisu dobro raspoloženi, ili
ne žele da ti pomognu zato što im to ne odgovara. On je uvek pored
tebe.
Zato, kada se plašiš ili kada si usamljen, upamti da je Sveti Duh sa
tobom, On te prati i On je tvoj predivni, savršeni i nepromenjivi
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Prijatelj. Zahvali mu za to.
Hajde da pokušamo da se setimo neke teške situacije, kada bi stvarno
voleo da znaš da je Sveti Duh sa tobom.
Neka deca učestvuju. Možete da im predložite nekoliko teških situacija, na primer: kada si
u bolnici radi operacije, ili imaš težak pismeni u školi, ili kada je tvoj tata izgubio posao,
ili si se izgubio u velikoj prodavnici, ili kada je napolju jako nevreme sa grmljavinom i
munjama, ili kada te starija deca u školi stalno maltretiraju.

Metod: Učestvuju sva
deca.

Slika 4-3
« Razvoj događaja:

On želi da te učini što sličnijim Gospodu Isusu.

Sledeći razlog zašto je Sveti Duh došao da živi u svakom verniku je da
promeni nju ili njega.
Njegovo ime nam otkriva kakva je On osoba. On je svet. To znači da
je savršen, čist, neukaljan. On ne može da uradi ništa pogrešno. Voli
sve što je dobro i divno. Takođe mrzi sve što je prljavo, pogrešno i
grešno.

PowerPoint 4-3

Pročitajte Efescima 4:30 iz vaše Biblije.

Ovde Bog kaže: „I ne žalostite Božijeg Svetog Duha.“
U sledećem stihu čitamo o nekim stvarima koje ga žaloste - raztužuju.
Dok budem čitao ovaj stih pokušaj da zapamtiš koje stvari ga raztužuju.
Podigni ruku ako želiš da odgovoriš.
Pročitajte Efescima 4:31 iz vaše Biblije.

w

Gorčina (prljave misli, kada želiš da „vratiš milo za drago“).

w

Jarost (gnev) i bes (ljutnja).

w

Vika (kada povređuješ druge ljude time što vičeš i galamiš da bi
dobio to što želiš).

w

Hule (kada govoriš laži o drugim ljudima sa ciljem da ih
povrediš).

Kada Sveti Duh dođe da živi u tebi, u trenutku kada poveruješ u
Hrista kao svog Spasitelja, On počinje da te menja da budeš što sličniji
Gospodu Isusu. On će polako da nastavi ovaj važan posao tokom
čitavog tvog života. (2.Kor. 3:18).
Mora da ponekad tvoj život Svetom Duhu liči kao prljavi zatvor. Šta
misliš kako se Sveti Duh oseća kada dopustiš da laži, grešne misli i
neposlušnost uđu u tvoj život? Verovatno mu je jako neprijatno i jako
je tužan zbog svih onih grešnih stvari koje ga okružuju.
Pročitali smo u Svetom Pismu da ga ne žalostimo time što ćemo da
radimo ove loše stvari. (Efescima 4:30). Sveti Duh može da ti da snagu
da se odupreš iskušenjima, da im kažeš „ne“. On može da ti pomogne
da ne radiš ove pogrešne stvari. Sveti Duh može polako da te promeni
u divnu osobu (Rim.8:4). Možda još ne vidiš previše promena u svom
životu. Neka te to ne obeshrabri. Bog Sveti Duh radi u tvom životu.
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Metod: Pročitajte Efescima
4:30-31 i neka deca
odgovaraju na pitanja.
Ukratko im objasnite
značenje reči.

CIS

Pokažite list papira sa
centralnom istinom.

Upoznaj Autora!

Zahvali mu što je strpljiv sa tobom.
Slika 4-4
« Razvoj događaja:

On je kao lončar - oblikuje svakog hrišćanina.

Da li si nekada video lončara kako radi? On koristi glinu da bi napravio
šolje, vaze ili posude.

PowerPoint 4-4

Možda si na televiziji video lončara. On uzima grudvu gline i stavlja je
na ravni lončarski točak. Rukama drži glinu i dok vrti točak, postepeno
je formira prema obrazcu koji je zamislio.

CIS

Pročitajte (ili neka starije
dete pročita) stih iz vašeg
Svetog Pisma.
Pokažite list papira sa
ispisanom primenom za
spaseno dete: „Svaki dan
mu zahvaljuj za Njegovo
predivno delo u tvom
životu“.

Ovo je slika toga šta Sveti Duh radi u tvom životu. On je veliki Lončar
koji nas pomalo oblikuje. Slika koju ima u svojim mislima i prema
kojoj nas oblikuje je sam Gospod Isus Hristos. Ti i ja još ne ličimo na
Gospoda Isusa. Ponekad smo tužni i obeshrabreni kada razmišljamo
o nekim lošim stvarima koje još uvek radimo, ali Sveti Duh može da
nas podseti da nas On menja, On čini da postanemo bolji i ljubazniji
nego što smo bili pre.
Da li je ovo istina u tvom životu? Da li voliš Gospoda Isusa više nego
što si ga voleo prošle godine? Gospod Isus je rekao: „Ako me ljubite
(volite), držaćete moje zapovesti.“ (Jovan 14:15) Da li si primetio da
ti je sada više stalo da budeš poslušan svojim roditeljima nego pre? Da
li se trudiš da uvek govoriš istinu?
Ako je tako, treba da znaš: „Stvarno je ovo istina. Sveti Duh koji živi
u meni, me malo po malo menja. Još sam daleko od savršene osobe,
ali znam da će Sveti Duh da nastavi da mi pomaže da postanem što
sličniji Gospodu Isusu.“
Kada jednog dana stignemo na nebo, bićemo stvarno savršeni poput
Gospoda Isusa. Zar to nije predivno?
Slika 4-5

PowerPoint 4-5

Zašto je Sveti Duh došao da živi u tebi baš u trenutku kada si bio spasen?
Da li možeš da se setiš dva razloga koja smo već spomenuli?
Neka deca odgovore.

w

Da bude tvoj pratilac.

w

Da te pomalo menja da budeš sličniji Gospodu Isusu.

« Razvoj događaja:

On nam pomaže da budemo sigurni da smo Božija deca.

Sledeći razlog je da ti pomogne da budeš siguran da si ti stvarno
Božije dete (Rim. 8:15-16).
Đavo će te često napadati i navodiće te da sumnjaš da si spasen. On
želi da se ti stalno preispituješ „Da li sam ja zaista dete Božije?“, „Da li
sam ja stvarno na putu na nebo?“ ili „Da li su mi svi moji gresi zaista
oprošteni?“
Deo službe koju radi Sveti Duh je da ti pomogne da odgovoriš kada
te đavo napada. Sveti Duh ti pomaže da znaš da si stvarno Božije dete.
On to može da uradi na dva načina.
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Prvo, On te podseća na stihove kao što je onaj zapisan u poslanici
Rimljanima 10:13: „Svako, ko prizove ime Gospodnje, biće spasen“.
Možda razmišljaš: „Da li sam ja prizvao Gospoda da me spasi od mojih
greha i da me učini svojim detetom?“ Ako jesi, onda možeš da znaš da
On drži svoja obećanja i da te je spasio. Sveti Duh je dao ovaj stih u
Bibliji, i mnoge druge slične ovom. On ti pomaže da na osnovu ovakvih
obećanja budeš siguran da si zaista Božije dete.

CIS

Drugi način kako ti Sveti Duh pomaže da budeš siguran da si spasen
i da si Božije dete jeste da ti pomaže da vidiš male promene koje On
radi u tvom životu, čak i kada si sam i kada niko ne gleda da li to što
radiš je ispravno ili ne.
Hajde da pročitamo drugi lepi stih iz Božije Reči. „A pošto ste sinovi,
posla Bog u vaša srca Duha Sina svoga koji viče: Ava, Oče“. (Galatima
4:6) Ova reč „ava“ je kao da kažeš „tata“ ili „tatice“. Kada se uplašiš
i posumnjaš da li si ti zaista Božije dete, Sveti Duh te uverava da si ti
zaista deo Božije porodice i tiho u svom srcu možeš da kažeš: „Da, ja
znam da ti jesi moj Otac na nebu. Ti si Otac i ja mogu da ti verujem
i ja jesam tvoj sin (ili kćerka).“
Mnogi mladi hrišćani sumnjaju da li jesu ili nisu Božija deca. Ako i
ti imaš ovakve sumnje, nadam se da ti je ova lekcija u tome pomogla.
Ali ako želiš da lično popričam sa tobom o ovoj temi, molim te dođi
do mene posle Kluba. Biće mi drago da ti više o tome objasnim i da
ti pomognem.
Slika 4-6
« Razvoj događaja:

Sveti Duh čini da „vatra“ ljubavi i poslušnosti gori u srcima
Božije dece.

Pročitajte (ili neka starije
dete pročita) stih iz vašeg
Svetog Pisma.

CIS

Pokažite list sa primenom
za spasenu decu.

Dajte deci do znanja da
ste im na raspolaganju
za lično savetovanje.
(Vodite računa o pravilima
o zaštiti dece koja se
primenjuju.)

Ima jedna jako poznata knjiga, naslov knjige glasi: „Put hrišćanina“. U
knjizi čitamo o čoveku, koji je nazvan „hrišćanin“. Hrišćanin je krenuo
na daleki put i jednog dana je došao u veliku kuću. U jednoj od soba
ove kuće je bio kamin u kojem je gorela vatra. Jedan jako ljut čovek je
sipao vodu na vatru. Na hrišćaninovo iznenađenje, vatra se nije gasila.
Hrišćanin je razmišljao kako je moguće da vatra stalno gori. Tada ga je
njegov prijatelj poveo u sobu koja se nalazila iza sobe sa kaminom. U
ovoj drugoj sobi je bio čovek koji je kroz mali otvor u zidu sipao ulje
na vatru. Ulje je lako zapaljivo i pravi veliki plamen.

PowerPoint 4-6a

PowerPoint 4-6b

Čovek sa besnim izrazom lica, koji je sipao vodu na vatru, nas podseća
na našeg neprijatelja, đavola, koji uvek pokušava da nas obeshrabri,
koji nas navodi da manje volimo Gospoda Isusa i da mu manje
verujemo.
Ali postoji i Neko ko je jači od đavola. On tiho radi u srcima Božije
dece. On nas podseća na Božije obećanje u Svetom Pismu. On nam
daje snagu da radimo to šta je ispravno i da budemo dobar primer
drugima. Sada već znaš ko je to, zar ne? To je Sveti Duh. On pomaže
da naša ljubav za Gospoda Isusa gori jače. Pomaže nam da budemo jači
i da radimo to što je ispravno, da budemo poslušni našim roditeljima
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i učiteljima, da budemo prijateljski raspoloženi prema svima. Zar nije
služba Svetog Duha divna?
Slika 4-7
« Zaključak:

PowerPoint 4-7
Pokažite primenu za
spaseno dete.

CIS

CIN

Pročitajte stih iz vaše
Biblije.

Zahvali svom nebeskom Ocu za delo Svetog Duha u tvom životu.

Da li je Sveti Duh tvoj pratilac i tvoj prijatelj? Ako si poverovao u
Gospoda Isusa i ako si ga molio da te spasi od kazne koju si zaslužio
za tvoje grehe, sigurno jeste. Zahvali svom nebeskom Ocu za Svetog
Duha i za njegovu ljubav i strpljenje, zato što je uvek sa tobom, što te
čini da budeš sličniji Gospodu Isusu, i što čini da tvoja ljubav i vera u
Gospoda gori punim žarom.
Ako nikada nisi poverovao u Gospoda Isusa kao svog Spasitelja, Sveti
Duh želi da ti pokaže da si grešnik. Želi da prihvatiš Gospoda Isusa u
svoj život. Gospod Isus je umro na krstu kako bi ti bili oprošteni tvoji
gresi i kako bi mogao da postaneš dete Božije. Bog je obećao: „A svima,
koji ga primiše (Gospoda Isusa), dade moć da postanu deca Božija“
(Jovan 1:12). Da li ćeš ga primiti danas?
Pitanja za obnavljanje
1. Kada Sveti Duh dolazi da živi u srce Božijeg deteta? (U trenutku
kada ono poveruje u Gospoda Isusa kao svog Spasitelja. )
2. Navedi dva primera loše situacije u kojoj možeš da se nađeš iako si
hrišćanin, ali ti znaš da je Bog Sveti Duh sa tobom. (Odgovori će
biti različiti. Na primer, kada si u bolnici i čekaš na operaciju, ili
imaš težak pismeni u školi, ili je tvoj tata izgubio posao, ili kada se
izgubiš u velikoj prodavnici, kada je napolju nevreme sa gromovima
i munjama, ili kada te starija deca u školi stalno napadaju.)
3. Šta rastužuje Svetog Duha? (Naš greh.)
4. Na koji način možemo da uporedimo Svetog Duha sa lončarem?
(Lončar oblikuje glinu kako bi od nje napravio posudu, Sveti Duh
oblikuje vernika kako bi ga učinio sličnijim Gospodu Isusu.)
5. Sveti Duh koristi dva načina da uveri hrišćanina da je zaista Božije
dete. Koja su to dva načina? (Kroz obećanja u Svetom Pismu, kroz
hrišćaninov život koji treba da se trudi da bude sve više ugodan
Bogu.)
6. Šta je putnik „hrišćanin“ video u velikoj kući? (Kamin i besnog
čoveka kako pokušava sa kofom vode da ugasi vatru, ali vatra se
nije gasila.)
7. Ko to pokušava da nas obeshrabri i da „izbaci“ našu ljubav
prema Gospodu i da smanji našu želju da mu ugodimo? (Đavo/
Sotona.)
8. Sveti Duh „čini da gori vatra“ u životu hrišćana. Da li možeš da
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objasniš šta mislimo kada kažemo „čini da gori vatra“? (On nas
ohrabruje i pomaže nam da volimo i da služimo Bogu.)
Aktivnost za primenu naučenog
Sveti Duh pomaže kada đavo napada.
Fotokopirajte istoimenu sliku sa 41 stranice za svako dete u Klubu.
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5. lekcija

Sveti Duh daje snagu Božijoj deci
Plan lekcije

Biblijski tekst za učitelje
Rimljanima 8:26
Dela 1:8
Jovan 14:26-27
Jovan 16:13
Efescima 4:30,32
Isaija 63:10

Uvod
Da li si se nekada osećao jako umornim? CIS
Razvoj događaja
1. Sveti Duh se moli za vernike.

Centralna istina
Sveti Duh pomaže hrišćanima da budu ugodni
Bogu.

CIS

2. Sveti Duh nam govori da drugima kažemo
o Gospodu Isusu.
CIS

Primena
Spaseni: Moli Boga da ti pomogne i veruj Mu da
će to i da učini.
Stih za učenje napamet
Ponovite 1. Jovanova 4:4

3. Primer - Maja uči kako da svedoči drugima.
CIS
4. Sveti Duh ti pomaže da razumeš Sveto
Pismo.
CIS
5. Primer - Saša uči kako da oprosti.

Sa starijom decom ponovite sva tri stiha koja ste
učili u okviru ove serije.
Vizuelna pomagala
Slike: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 i 5-6
Ispisane reči na listu papira: „Sveti Duh pomaže
hrišćanima da budu ugodni Bogu.” (centralna
istina) i „Moli Boga da ti pomogne i veruj Mu da
će to i da učini.“ (primena za spasenu decu).
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Zaključak
Obnovite glavne tačke lekcije.

CIS

Upoznaj Autora!

Lekcija
« Uvod:

Da li si se nekada osećao jako umornim?

Da li si se nekada osećao jako umornim, možda si dugo vozio bicikl,
ili si igrao fudbal ili plivao u bazenu? Posle toga si osećao da ti više nije
preostalo snage bilo šta da uradiš.

CIS

Ponekad se i hrišćani osećaju kao da nemaju snagu, ne samo u njihovom
telu već u njihovom umu i osećanjima. Zato što stalno pokušavaju da
rade ono što je ispravno, osećaju da su jako iscrpljeni. Umorni su zato
što pokušavaju da svojim prijateljima koji ne poznaju Gospoda Isusa
kažu dobru vest o spasenju. Ponekad izgleda jako teško da sa mole ili
da čitaju Sveto Pismo. Da li se i ti ponekad ovako osećaš? Sveti Duh
živi u svakom verniku, svakodnevno je sa njim i daje mu snagu da radi
ispravne stvari.
Slika 5-1

Metod: Pitanja i odgovori.

« Razvoj događaja:

Sveti Duh se moli za vernike.

Pročitaćemo stih iz poslanice Rimljanima 8:26. Slušajte koje su to dve
stvari koje radi Sveti Duh i koje su zapisane u ovom stihu.
„... Duh pomaže našoj slabosti; jer mi ne znamo za šta treba da se
molimo - kako priliči, ali sam Duh posreduje za nas uzdisajima koji
se ne mogu iskazati.“
Da li ste opazili za vreme čitanja koje su to dve stvari?

PowerPoint 5-1

CIS

w

On pomaže.

w

Posreduje za nas sa uzdisajima.

(„Posredovati“ znači da se Sveti Duh moli za Božiju decu.) Kada neka
osoba uzdiše? Da, kada oseća bol. Sveti Duh uzdiše zato što oseća naš
bol. On zna kada smo bolesni, povređeni, umorni ili usamljeni, i zato
uzdiše. Mi ne možemo da čujemo kako On uzdiše, ali On radi i više od
toga, On nam pomaže i On se moli za nas. Mi ne znamo kako stvarno
treba da se molimo. Naše molitve su često nesavršene, ali Sveti Duh
se moli Bogu za nas. Moli se da budemo dovoljno jaki da radimo ono
što je ispravno i da u tome ustrajemo. Kada se kod kuće tiho moliš
Bogu, zar nije divno što možeš da znaš da se i Sveti Duh moli za tebe
i sa tobom.
Slika 5-2
« Razvoj događaja:

PowerPoint 5-2

Sveti Duh nam govori da drugima kažemo o Gospodu
Isusu.

Nakon što je Gospod Isus umro i vaskrsnuo a pre nego se vratio na
nebo proveo je četrdeset dana na zemlji. Pred sam povratak na nebo
okupio je svoje učenike i rekao im je da ih neće napustiti ali da će poslati
Svetog Duha da bude sa njima. Čak i pre nego je umro Gospod Isus
je obećao da ih neće ostaviti kao siročiće.
Ovo se dogodilo deset dana kasnije. Kada su učenici bili zajedno u
Jerusalimu i Sveti Duh je sišao na njih sa zvukom jakog vetra i sa malim
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plamičcima. Ovo je bilo jako neobično iskustvo, čak malo zastrašujuće.
Zašto je Sveti Duh sišao sa neba? Ako si slušao obećanje koje je dao
Gospod Isus, onda znaš odgovor. Gospod Isus je rekao: „... nego ćete
primiti silu - kad Duh Sveti siđe na vas, i bićete moji svedoci“ (Dela
1:8).

Pročitajte (ili neka starije
dete pročita) stih iz vaše
Biblije.

Da, Sveti Duh je sišao da učenicima da silu da drugima kažu o Gospodu
Isusu. Istog trenutka Petar i ostali učenici su prestali da se boje i izašli su
da propovedaju o Gospodu Isusu. Tog dana je veliko mnoštvo naroda
čulo jevanđelje i oko 3000 ljudi je poverovalo u Gospoda Isusa kao
svog Spasitelja.
Sveti Duh može tebi i meni takođe da da ovu silu, da našim prijateljima
kažemo o Gospodu Isusu o tome da je došao da ih spasi od njihovog
greha. Ponekad to nije lako, ali ako veruješ da je Gospod Isus tvoj
Spasitelj, Sveti Duh je sa tobom, daje ti silu i smelost da drugim kažeš
o Njemu.

CIS

Pokažite ispisanu centralnu
istinu: „ Sveti Duh pomaže
hrišćanima da budu ugodni
Bogu.“

Slika 5-3
« Razvoj događaja:

Primer: Maja uči kako da svedoči drugima.

Pokušaj da zamisliš jednu devojčicu u školi. Nazvaćemo je Maja. Maja
ima devet godina i ide u jednu veliku školu u gradu. Prošle godine je
u Klubu dobre vesti zamolila Gospoda Isusa da postane njen Spasitelj.
Od tada je Sveti Duh počeo da menja njen život. Više nije tako sebična
kao što je bila pre. Sada je mnogo ljubaznija. Ružne reči koje je govorila
više ne izlaze iz njenih usta. I u razredu se bolje ponaša.
Gordana (devojčica sa kojom se Maja nikada nije slagala) je na odmoru
došla do nje i rekla: „Majo, ti si se od prošle godine mnogo promenila.
Kao da si postala druga osoba. Šta se to dogodilo sa tobom?“
Maja je imala predivnu priliku da Gordani kaže kako je Gospod Isus
kroz Svetog Duha došao u njen život i kako joj iz dana u dan pomaže.
Takođe joj je dala traktat sa porukom jevanđelja. Maja se nadala i
molila se da i Gordana uskoro zamoli Gospoda Isusa da joj oprosti
njene grehe i da poveruje u Njega kao svog Spasitelja.
1. Ko je pomagao Maji da svedoči Gordani? (Sveti Duh.)
Malo pre smo pročitali stih iz Dela 1:8 u kojem piše da Sveti Duh
daje silu Božijoj deci da drugima govore o Gospodu Isusu.
2. Maja je svedočila Gordani i drugarima u školi na dva načina. Koji
su to bili načini? (Njeno ponašanje i njene reči.)
3. Kakve promene je Sveti Duh učinio u Majinom životu? (Više nije
bila sebična, bila je ljubaznija, prestala je da govori ružne reči i
počela je da se mnogo bolje ponaša u razredu.)
4. Šta misliš, da li je Maja imala priliku da svedoči i drugim ljudima,
osim njenih školskih drugara? (Na primer, njenoj porodici.)
5. Ako bi smo promenili imena u ovoj priči, gde bi smo stavili tvoje
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Metod: Primer.
Kopirajte ovih pet pitanja. Biće vam
potrebno petoro ili šestoro dece u
grupi.
Ispričajte primer o Maji celoj grupi.
Podelite decu u grupe od po pet ili
šest. Objasnite im da ne moraju da
odgovore na svih pet pitanja pred
svima.
Ostavite grupama dva ili tri minuta
da prodiskutuju o pitanjima.
Okupite ponovo sve grupe i
zamolite ih da vam odgovore na
pitanja.
Na njihove odgovore dodajte i vaše
komentare.

Upoznaj Autora!

ime? Da li na mesto Majinog imena ili na mesto Gordaninog
imena? Da li si poput Maje, hrišćanin koji uči kako da drugim
ljudima svedoči? Ili si poput Gordane, nespasen i u potrebi da ti
budu oprošteni gresi?

CIS
Dečija misija (DM) ima na
raspolaganju traktate za
decu. Ako su vam potrebni
naručite ih od DM. Adresa
za naručivanje se nalazi
na naslovnoj stranici ovog
priručnika.

U pozadini ove naše prostorije imamo traktate. Ako si vernik, posle
Kluba možeš da ih uzmeš i ove nedelje možeš da ih daš prijatelju i da ga
pozoveš da dođe u Klub dobre vesti. Sveti Duh će ti pomoći da budeš
dobar svedok. On takođe može da radi u srcu tvog prijatelja, može da
mu pokaže da je i njemu potreban Gospod Isus da bude njegov Spasitelj.
Sledeće nedelje u Klubu dobre vesti možeš reći da li si nekome rekao o
Gospodu Isusu, ili možda ćeš da me upoznaš sa prijateljem kojeg ćeš
da dovedeš da čuje o Gospodu Isusu.
Slika 5-4
Sveti Duh se moli za Božiju decu da ona imaju hrabrost i snagu da rade
ono šta je ispravno i da budu dobri svedoci za Gospoda Isusa.
« Razvoj događaja:

Sveti Duh ti pomaže da razumeš Sveto Pismo.

Sveti Duh takođe osnažuje Božiju decu na još jedan način, pomaže im
da razumeju Sveto Pismo.
Da li se sećaš da smo pre nekoliko nedelja učili kako nam je Sveti Duh
dao Sveto Pismo i kako nam On pomaže da ga razumemo? (Jovan
14:26.)

PowerPoint 5-4

Pretpostavimo da si čitao neku knjigu. Knjiga je bila jako zanimljiva,
ali u njoj su bile neke stvari čije značenje nisi sasvim razumeo. Jednog
dana došao je neki posetilac u tvoju kuću, i ti si otkrio da je to pisac
te knjige. Zar ne bi bilo lepo da mu se obratiš i da mu kažeš: „Uživao
sam dok sam čitao vašu knjigu. Ali, da li bi ste mi objasnili šta znači
ovo šta ste napisali na stranici 124?“
CIS
Pokažite list papira sa
primenom za spasenu
decu: „Moli Boga da ti
pomogne i veruj mu da će
to i da učini“.

Ovu istu stvar možeš da uradiš kada čitaš Sveto Pismo. Ako si Božije
dete, Pisac Božije Reči živi u tebi. On nije samo posetilac kod tebe.
Dok svakodnevno pomalo čitaš Sveto Pismo, možeš da se moliš Bogu
i da tražiš da ti Sveti Duh, Autor Svetog Pisma, pomogne da razumeš
i da poslušaš ono što je napisao za tebe.
Slika 5-5
« Razvoj događaja:

Primer: Saša uči da oprašta.

Ispričaću vam još jedan primer. Dečak o kome ću vam pričati se zvao
Saša.
PowerPoint 5-5

Ako je deci bilo korisno da
rade na primeru o Maji i ako
su u tome uživala, pokušajte
da primenite isto i u primeru
o Saši. Ponovo ih podelite u
grupe i neka odgovaraju.”

Jednog jutra je Saša čitao svoje Sveto Pismo. Pre čitanja molio je Boga
da mu pomogne da shvati to šta će da čita. Čitao je iz Efescima 4:32.
„Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom - kao
što je i Bog vama u Hristu oprostio.“
„Tačno“ pomislio je Saša. Bog mi je oprostio moje grehe. Ja moram
da naučim da oprostim drugima.“
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Zatim se molio da mu Bog pomogne i brzo je otrčao u školu. Oko
podneva, kada je sa drugarima igrao fudbal, Toma, jedan od njegovih
drugara, ga je jako šutnuo u nogu.

Možda ćete radije da
ispričate primer i postavite
pitanja pred celom
grupom.

Saša je bio spreman da mu vrati istom merom, ali iznenada su mu u
misli došle reči: „... praštajući jedan drugom - kao što je i Bog vama ...
oprostio“. Saša je nastavio da igra i Tomi nije uzvratio udarac.
Slika 5-6
Te večeri kod kuće Saša je završavao svoju slagalicu. Njegova mlađa
sestra Anja je iznenada srušila na pod mnogo delova slagalice. Saša
samo što nije viknuo na nju, kada se ponovo setio „... praštajući jedan
drugom - kao što je i Bog vama ... oprostio“. Saša se sagnuo i pokupio
deliće slagalice bez velike galame.
Neka deca odgovore na pitanja.

PowerPoint 5-6

1. Saša, kao mladi hrišćanin, je jako dobro započeo svoj dan. Reci
kako? (Čitao je svoje Sveto Pismo i molio se.)
2. Zašto se molio pre nego je počeo da čita? (Molio je Boga da mu
pomogne da razume to šta će da čita.)
3. Ko mu je pomogao da razume stih koji je čitao? (Sveti Duh.)
4. Na koji način je pokazao da je zaista razumeo to šta je tog jutra
čitao? (Kada ga je Toma šutnuo dok su igrali fudbal, Saša mu nije
uzvratio udarac.)
5. Na koji način je kod kuće pokazao da je razumeo stih? (Kada je
Anja razbacala delove slagalice na pod, Saša nije vikao na nju, već
se sagnuo i pokupio delove slagalice bez velike galame.)
« Zaključak:

Obnovite glavne tačke ove lekcije.

Naučili smo mnoge stvari o Svetom Duhu. Ako si poverovao u Gospoda
Isusa kao svog Spasitelja, Bog Sveti Duh je sa tobom kada se plašiš, ili
kada si usamljen. On je sa tobom kada se ljudi grubo ponašaju prema
tebi ili kada te zadirkuju.
w

On je sa tobom kada čitaš Sveto Pismo, i pomaže ti da ga razumeš
i da ga poslušaš.

w

On je sa tobom kada želiš drugima da govoriš da pripadaš Gospodu
Isusu.

w

On je sa tobom i pomaže ti kada se moliš.

On je tvoj prijatelj zauvek. Nikada nemoj da uradiš bilo šta čime bi ga
povredio. Slušaj ga. Budi mu poslušan. Dozvoli mu da te menja. Tada
će tvoje srce da ispunjava radost Gospodnja.
Pitanja za obnavljanje
U ovu lekciju nismo uključili pitanja za obnavljanje.
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Pokažite primenu za
spasenu decu.
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Aktivnost za primenu naučenog
Skeč
Deca će da uživaju u glumi. Na ovaj način naglasićete važne tačke
lekcije koje su date kod slike 5-5.
Za glavni lik izaberite otvorene osobe, koje će da uživaju u svom liku.
Stidljivija deca mogu da glume sporedne likove.
Za ovaj skeč potrebno vam je šest „glumaca“:
w

Saša

w

Dva prijatelja sa kojima Saša igra fudbal.

w

Neko „iza scene“ glas koji čita stih iz Efescima 4:32 u drugoj i
trećoj sceni.

w

Anja, Sašina sestra.

w

Neko ko će da podiže natpise: „1. scena - Sašina spavaća soba“,
„2. scena - Oko podne u školi“, „3. scena - dnevna soba“.

1. scena
Saša (sam) ujutro naglas čita svoje Sveto Pismo. „Budite među sobom
čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom - kao što je i Bog vama u
Hristu oprostio“ (Efescima 4:32).
2. scena
Saša i dvojica njegovih prijatelja igraju fudbal za vreme odmora. Jedan
od njih ga šutne. On se naljuti i krene da mu vrati, ali ... (zaustavlja
se akcija) „... praštajući jedan drugom - kao što je i Bog vama u
Hristu oprostio“. Saša ne uzvraća i nastavlja lepo da igra sa svojim
drugarima.
3. scena
Te večeri kod kuće, u Sašinoj i Anjinoj dnevnoj sobi. Saša slaže slagalicu.
Anja mu sruši neke delova na pod. Saša se spremao da vikne na nju,
ali ... (zaustavlja se akcija) Iz pozadine se čuju reči iz Efescima 4:32.
Saša mirno sakuplja deliće svoje slagalice.
Posle ovog skeča možete da postavite deci sledeća pitanja, sa ciljem da pojačate vaše
podučavanje:
1. Kada naiđu iskušenja, Bog neće da ti govori naglas kao što smo videli u ovom skeču.
Na koji način će Bog da ti govori? (Možda će te podsetiti na nešto što si tog jutra čitao
u svom Svetom Pismu, ili će te podsetiti na nešto što si čuo u Klubu dobre vesti.)
2. Da li ćeš početi da planiraš da čitaš Božiju Reč svakog jutra? Gde ćeš to da radiš?
Kako ćeš da upamtiš to šta si pročitao?
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Свето Писмо никада не
застарева
Активност за примену наученог - 2. лекција
Можеш да нацрташ још једну ствар
која је стара или покварена. Ако
желиш, обоји слике старих ствари
тамним бојама а Свето Писмо
светлим бојама.

Када год угледаш нешто старо,
покварено или зарђало, захвали
Господу Богу што Свето Писмо
никада не застарева.
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Лавиринт

Активност за примену наученог - 3. лекција

Помози овом детету да наће пут до
своје куће.
Теби је такође потребна помоћ Светог
Духа да дођеш Господу Исусу и да
дођеш у кућу на небу.

Старт
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Кућа!

Када ђаво напада, захвали Господу да је ту Свети Дух који ће да
ти помогне да останеш радостан и јак!

„Јер је већи онај који је у вама него онај који је
у свету“ (1. Joванова 4:4).

Upoznaj Autora!

Свети Дух помаже када ђаво напада

Активност за примену наученог - 4. лекција
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Kopirajte, izrežite i držite u svojoj Bibliji



Koraci za savetovanje deteta
koje želi da dođe Hristu
Budite sigurni da dete razume sledeće:
Bog

Ko je Bog?
Bog nas je stvorio. Govori nam kroz Sveto Pismo.
Bog je svet i čist. On nas voli.

Greh

Šta je greh?
Greh je neposlušnost Božijim zapovestima. Greh je protiv Boga.
Navedite konkretne primere greha.
Dete je grešnik po rođenju i po delima. (Činimo greh zato što
smo grešnici.)
Greh zaslužuje kaznu.

Spasitelj

Ko jedino može da ukloni tvoj greh?
Bog Sin je na krstu umro radi grešnika.
Gospod Isus je vaskrsnuo iz mrtvih.
On je Gospod svega.

Objasnite kako biti spasen

Objasnite šta Gospod želi da uradimo i šta će On da uradi.
Koristite Biblijski stih (Jovan 1:12; 3:16; 6:37; Dela 16:31;
Rimljanima 6:23 ili 10:13).
Šta Gospod želi da uradiš?
Šta će Gospod da uradi?
Upozorite na poteškoće.
Pitajte: „Da li želiš da se pouzdaš u Gospoda Isusa sada ili ćeš
radije da sačekaš?“
Ohrabite dete da se moli naglas (ako je spremno).

Recite mu o sigurnosti spasenja

Vratite se na Biblijski stih koji ste koristili.
Recite o promenama u životu.
Recite mu šta osoba koja je zaista predala svoj život Gospodu
treba da zna.

Dajte (kasnije) neki savet o hrišćanskom životu

Čitaj i radi ono šta piše u Svetom Pismu.
Razgovaraj sa Bogom, našim nebeskim Ocem.
Reci drugima šta je Gospod Isus uradio za tebe.
Kada sagrešiš moli Boga za oproštenje.
Posećuj sastanke sa drugim hrišćanima.
Ne zaboravi da je Gospod Isus obećao: „Neću te ostaviti,
niti ću od tebe odstupiti“ (Jevrejima 13:5).

