Pouka za bebe broj 4
Prevela: Ljiljana Ćirić
Od roĎenja do 2 godine
Na poleĊini ove pouke za bebe nalaze se ĉetiri kratke pouke pripremljene za decu od
roĊenja do dve godine starosti. Svaku pouku treba prouĉavati po tri uzastopne sedmice.

Predlozi roditeljima za ilustracije
(Ili upotrebite slike iz flanelografskog seta.)

Pouka 1 - Isus hrani svoje prijatelje
1. Ribarski ĉamac.
2. Riba.
3. Uĉenici koji love ribu.
4. Porodica okupljena oko logorske vatre - po mogućnosti jedu.
5. Porodica koja doruĉkuje.
Pouka 2 - Isus odlazi na venčanje
1. Mlada i mladoţenja ili druge slike venĉanja.
2. Isus i uĉenici na svadbenoj gozbi.
3. GroţĊe, sok od groţĊa.
4. Isus sa decom (po mogućnosti savremenom).
Pouka 3 - Zahej želi da vidi Isusa
1. Zahej na drvetu, gleda Isusa.
2. Isus u Zahejevoj kući.
3. Deca koja slušaju Isusa (pomaţu, ljubazni prema ţivotinjama, slušaju mamu, itd.)
Pouka 4 - Čovek koji se zahvalio
1. 10 gubavaca i Isus.
2. Jedan gubavac koji se zahvaljuje Isusu.
3. Ono za šta smo zahvalni: hrana, anĊeli, dom, roditelji, igraĉke, itd.

Pouka 5 - Deca dočekuju Isusa
1. Isus ulazi na magaretu u Jerusalim.
2. Deca proslavljaju Isusa na putu u Jerusalim.
3. Deca pevaju pesme Isusu u subotnoj školi ili kod kuće.
4. Cveće, palmine grane.
Pouka 6 - Marija pokazuje svoju ljubav prema Isusu
1. Boĉica parfema (slika ili pokaţi pravu boĉicu).
2. Marija izliva parfem na Isusa.
3. Savremena deca sa Isusom.
4. Prekrasno umotana kutija za poklon (šta moţemo dati Isusu?)
Pouka 7 - Posebna beba
1. Savremena beba sa roditeljima.
2. Savremena beba u lepoj kolevki.
3. AnĊeo sa Marijom.
4. Josif i Marija idu u Vitlejem.
5. Štala sa ţivotinjama, jasle sa hranom za ţivotinje.
6. Josif, Marija i beba Isus u štali.
Pouka 8 - Pastiri pronalaze bebu
1. Pastiri sa ovcama.
2. AnĊeli pevaju pastirima.
3. Pastiri u štali sa bebom Isusom.
Pouka 9 - Pokloni za bebu
1. Mudraci putuju na kamilama.
2. Zvezda - anĊeli.
3. Mudraci oboţavaju Isusa, daju mu poklone.
4. Deca daju darove - naš dar Isusu.
Pouka 10 - Isus odrasta
1. Josif, Marija i Isus beţe u Egipat.
2. Porodica u Nazaretu.
3. Isus kao deĉak - pomaţe majci, sluša ĉitanje iz Pisma, subotom u sinagogi, radi sa
Josifom, moli se, šeta po prirodi, igra se s prijateljima, itd.

Pouka 11 - Isus leči bolesnog dečaka
1. Savremeno bolesno dete u krevetu kod kuće ili u bolnici.
2. Lekar koji se brine za bolesno dete.
3. Porodica koja se moli za bolesno dete.
4. Isus sa plemićem i masom naroda.
5. Savremeno dete koje ima zdrave navike: jede zdravu hranu, spava, igra se napolju, pije
vodu, itd.
Pouka 12 - Isus pokazuje svoju ljubav
1. DogaĊaji iz Isusovo ţivota na zemlji - leĉenje bolesnih, smirivanje oluje, sa uĉenicima,
sa decom, itd.
2. Isus na krstu.
3. Isus izlazi iz groba.
4. AnĊeli govore Isusovim prijateljima o Njegovom vaskrsenju.
5. Isus na nebu.
Pouka 13 - Isus odlazi na nebo
1. DogaĊaji iz Isusovog ţivota na zemlji (kao u pouci 12).
2. Isus sa uĉenicima prilikom vaznesenja.
3. AnĊeli govore uĉenicima prilikom vaznesenja.
4. Isus na nebu - po mogućnosti sa decom i roditeljima.
5. Prizori s neba - lepe kuće, ljudi sa krunama i belim haljinama, privlaĉno voće, divno
cveće i drveće, ţivotinje, deca hodaju s Isusom i anĊelima, itd.

1. Isus hrani svoje prijatelje

Zlatni stih: "Lepo je hvaliti Gospoda." Psalam 92,1.
Biblijski tekst: Jovan 21,1-11.
Cilj pouke: Isus pokazuje svoju ljubav tako što se brine za tebe.
Za roditelje: Svi mi ţelimo da naša deca odrastaju sa zdravim stavom prema ţivotu - da
budu emotivno, fiziĉki i psihiĉki zdrava. Ipak, u mnogim sluĉajevima ovaj san je osuĊen

na propast, ne zbog nedostatka ljubavi ili interesovanja, već zbog loše tehnike u
vaspitavanju dece. Ni jedna inteligentna osoba ne bi krenula da obuĉava konja a da pre
nije nauĉila pravilne metode. Ipak mnogi od nas upuštaju se u roditeljstvo potpuno
nespremni i onda se pitaju zašto njihova deca nisu dorasla njihovim oĉekivanjima.
Postoje zakoni koji upravljaju uspešnim roditeljstvom. Sledite ih kako biste postigli
najbolje rezultate.
Najpre, neka vaše dete zna da ga volite. Ubedite ga da vam je vredno samo zato što
postoji, ĉak iako uvek ne odobravate ono što radi. Vaša ljubav mora biti stalna, bez obzira
na njegovo ponašanje. Neki roditelji koriste davanje ili uzdrţavanje ljubavi da bi
kontrolisali ponašanje. Da li ste ikada ĉuli da neko govori ili podrazumeva nešto ovako:
"Voleću te ako pojedeš grašak" ili "Ako ga opet udariš, neću te voleti"? Ili još gore, "Isus
te voli kada deliš svoje igraĉke?" Ovaj stav prevazilazi najmlaĊe doba. Jedan roditelj je
svojoj kćerki srednjoškolki rekao: "Ako te izbace iz škole i zbog toga majka pretrpi
nervni slom, mi ćemo te i dalje voleti, ali to neće biti isto." Nije nikakvo ĉudo što je
devojka imala probleme!
O ljubavi se ne moţe pregovarati. Ljubav se ne moţe iznuditi dobrim ponašanjem.
Ljubav koja je uslovna uopšte nije ljubav - to je podmićivanje. Nikada nemojte dozvoliti
sebi da kaţete, "Voleću te ako..." Kaţite, "Volim te", i bezuslovno to mislite.
Vreme za bogosluţenje: Tokom prvih šest nedelja ovog tromeseĉja biblijske priĉe
govoriće o Isusovoj ljubavi i staranju prema nama, i naĉine na koje mi moţemo pokazati
ljubav prema Njemu. Roditelji, ovo je dobro vreme da proverite vašu veru i poverenje u
Boga. Dok ĉitate biblijsku priĉu, setite se da bez obzira šta vam je potrebno, Bog to moţe
ispuniti. Ako On moţe staviti ribu u praznu vodu, ako se On dovoljno brine za sitnice, da
gladni ljudi imaju doruĉak, On se danas moţe pobrinuti i za tvoje potrebe. On te sigurno
voli, baš kao što je voleo te obeshrabrene uĉenike. Pozovite se na Njegovo obećanje iz
Filibljanima 4,19: "A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svojemu u
slavi, u Hristu Isusu." Kaţi Mu da veruješ u Njegovo obećanje i zahvali Mu za Njegov
odgovor dok si još na kolenima. Onda ostavi svoju brigu kod Njega i kreni na svoj posao.
On te neće izneveriti. Kada roditelji liĉno poznaju Boţje staranje oni će otkriti da je lako
preneti tu veru na dete.

Proĉitajte vreme za biblijsku priĉu svakog dana i radite na zlatnom stihu. Vaš mališan će
uţivati u pevanju pesme "Isus voli decu malu", kao i u pesmici sa aktivnostima "Isus me
voli".
Upotrebi slike hrane iz flanelografa da ilustruješ sledeću veţbu. Upotrebi ime svog
deteta.
Sanja voli dobri crni hleb.
Isus ĉini da raste ţito da imamo dobri crni hleb.
Hvala Ti, Isuse, za hleb.
Sanja voli ţute banane.
Isus ĉini da ţute banane rastu na drvetu.
Hvala Ti, Isuse, za banane.
Sanja voli da pije slatki sok od narandţe.
Isus ĉini da narandţe rastu na drvetu i daju slatki sok.
Hvala Ti, Isuse, za sok od narandţe.
PronaĊi ilustracije omiljene hrane svog deteta i koristi ih u istom formatu. Neka ova
veţba postane liĉna za tvoje dete. Uvek završi bogosluţenje s molitvom.

Vreme za aktivnosti:
1. Ako je moguće, dozvoli svom detetu da ti jednom ove nedelje pomogne u pripremanju
doruĉka. Dok to radi, priĉaj mu kako je Isus pripremio doruĉak za svoje gladne prijatelje.
2. Da bi ilustrovala biblijsku priĉu, stavi papirni ili plastiĉni ĉamac da pluta u sudoperi
punoj vode. Plitka kesica napravljena od tanke tkanine, mreţe za kosu ili kuhinjske
cediljke moţe posluţiti kao mreţa. Razni predmeti mogu se koristiti za ribu. Jedna
mogućnost su sušeni makaroni. Pokaţi kako su uĉenici bacali mreţe u praznom moru.
Onda nakon Isusove zapovesti dodaj svoju "ribu" i pokaţi kako su se mreţe napunile.
3. Neka tvoje dete pomogne Isusu da se brine za ptice tako što će staviti seme u hranilicu
za ptice ili na zemlju.

Vreme za biblijsku priču
Petar, Jakov, Jovan, Toma, Natanailo i još dva Isusova prijatelja hodali su putem. Išli su
kući iz Jerusalima. Tu su bili na jednom velikom sastanku u Hramu. Sada su išli kući da
vide svoje porodice.
Dok su hodali putem, razgovarali su o Isusu. Priĉali su i o velikom sastanku u Jerusalimu.
Moţda su priĉali i o svojim porodicama. Hodali su i hodali. Bio je dugaĉak put od
Jerusalima do njihovih kuća.
Kada su se pribliţili svojim domovima, došli su do jednog velikog jezera. Tu na obali su
bili njihovi ĉamci. Petar, Jakov, Jovan i drugi ljudi voleli su da love ribu. Voleli su da
izlaze na jezero u svojim ĉamcima.
Petar je rekao: "Idem da lovim ribu."
"Idemo i mi s tobom," rekli su ostali ljudi.
Tako su svi ušli u ĉamac i odgurnuli se u vodu. Još malo pa će pasti mrak. Mali vetrić je
duvao i bilo je vrlo prijatno vreme. Bilo je zabavno ponovo loviti ribu! Ljudi su izvukli
veliku mreţu za ribolov i bacili je preko jedne strane ĉamca. Moţda će uhvatiti malo ribe.
Ĉekali su, ali ni jedna riba nije uplovila u njihovu mreţu. Onda su bacili mreţu s druge
strane ĉamca i ĉekali. Ni jedna riba nije uplovila u njihovu mreţu.
Ĉitave noći lovili su ribu, ali ni jedna riba nije uplivala u njihovu mreţu. Ujutro kada je
sunce izašlo bili su veoma umorni. Moţda su bili pomalo ljuti što nisu uhvatili ništa ribe.
Sada su bili blizu obale.
Jedan Ĉovek na obali im je doviknuo: "Jeste li uhvatili ribu?"
"Nismo!" doviknuli su mu.
"Bacite mreţe s druge strane ĉamca i pronaći ćete ribu," rekao im je Ĉovek.
Bacili su mreţu s druge strane ĉamca. Bilo je mnogo ribe! Mreţa je bila toliko puna da
nisu mogli da je izvuku nazad u ĉamac!
Sada su znali ko je Ĉovek na obali! Bio je to Isus! Petar je skoĉio u vodu i doplivao do
obale. Drugi ljudi su dovezli ĉamac.
Kako su svi bili srećni što vide Isusa! Isus je znao da su oni gladni. Znao je da su lovili
ribu ĉitave noći. Isus je spremio doruĉak za umorne i gladne ljude. Na obali je gorela
vatra na kojoj se pekla riba. Hrana je tako dobro mirisala!

Šta mislite, da li je to najbolji doruĉak koji su ti ljudi ikada jeli? Moţda je to bilo zbog
toga što ga je Isus spremio! Isus je napravio doruĉak za svoje prijatelje jer ih je voleo.
Znao je da su gladni. TakoĊe je znao da im je potrebna Njegova pomoć da uhvate ribu.
Isus je pomogao svojim uĉenicima da uhvate ribu jer ih je voleo.
Isus voli i tebe. Isus će ti pomoći, baš kao što je pomogao tim ljudima. Isus pomaţe tvojoj
mami i tati da uzgajaju i pripremaju dobru hranu za tebe. Isus šalje anĊele da se svakog
dana brinu za tebe. Isus će ti pomoći da budeš poslušan. Isus pomaţe tvojoj mami i tati da
naprave lepu kuću za tebe, sa toplim krevetom da u njemu noću spavaš. Isus ţeli da budeš
srećan. Moţeš li reći hvala Isusu što ti pomaţe? Biblija kaţe: "Lepo je hvaliti Gospoda."

2. Isus ide na venčanje
Zlatni stih: "Bog je pomoćnik moj." Psalam 54,5.
Biblijski tekst: Jovan 2,1-11.
Cilj pouke: Nauĉiti da Isus pokazuje svoju ljubav tako što ti pomaţe kada ti je potreban.
Za roditelje: Mentalno zdravo dete poštuje sebe. Detetovo samopouzdanje izgraĊuje se ili
ruši tokom svakodnevnih susreta. Ako se prema njemu ponašate s ljubavlju i
poštovanjem, ono će poštovati sebe. Nemojte pobrkati samopoštovanje sa uobraţenošću.
Uobraţenost je dokaz niskog samopouzdanja koje se stalno mora hraniti akcijama
privrţenosti. Osoba sa zdravim samopouzdanjem moţe zaboraviti sebe u svom
interesovanju za druge i u izazovima svakodnevnog ţivota.
Da biste izgradili ovo veoma vaţno samopouzdanje u svom detetu morate ga ubediti da je
vaša ljubav stalna i bezuslovna. Ali mnoga deca ĉiji roditelji ih duboko vole i rade za njih
i brinu se i daju im sve prednosti i dalje se osećaju nevoljenima. Zašto? Iz mnogo
razloga; najĉešće zato što dobijaju više poklona a manje prisustva. Deci su potrebne
stvari, ali potrebna im je fokusirana paţnja roditelja da bi se osećala voljeno. Kada vam
vaš mališan priĊe rasplakan zbog polomljene igraĉke, odvojte vreme da ga slušate i
ohrabrite. Dve ili tri minute vašeg vremena uĉiniće ga srećnim, ĉak iako se igraĉka ne
moţe popraviti. Suviše ĉesto se fokusiramo na dete samo ako je neposlušno. Posvetite mu

paţnju kada je veselo, kada je sve dobro. Dozvolite mu da podeli sa vama svoje radosti.
Pokušajte da vidite svet njegovim oĉima. Dozvolite mu da vam ispriĉa svoje probleme i
stvarno slušajte. Suprotno od ljubavi nije mrţnja. Suprotno od ljubavi je ravnodušnost.
Kada periodiĉno dajete svom detetu dar svoje potpune paţnje, ono će znati da je voljeno i
razviće zdravo samopouzdanje.
Vreme za bogosluţenje: Tema pouke za ovu nedelju je pomaganje - Isus nam pomaţe i
mi pomaţemo jedni drugima. Pomaganje je dragocena osobina koju treba ohrabriti u
vašem malom detetu, ĉak iako biste ĉesto mnogo brţe uradili posao bez njegove pomoći.
"U školi u domu deca treba da nauĉe kako da obavljaju praktiĉne duţnosti svakodnevnog
ţivota. Dok su još mala, majka treba da im da neki jednostavan zadatak koji će obavljati
svakog dana. Duţe će potrajati da ih nauĉi kako da to urade nego da sama uradi posao, ali
neka se seća da postavalja temelj pomaganja u izgradnji njihovog karaktera... Što je
moguće ranije u ţivotu treba da nauĉe da dele terete u domu" (Child Guidance, p. 119).
Rane odgovornosti su neophodne za mališane. Moraćete isplanirati stvari koje se
uklapaju u ţivotni uzorak vaše porodice. Ĉim dete moţe da dohvati sto moţe nauĉiti da
stavlja salvete na mesto. PronaĊite nešto što moţe uraditi i ohrabrite ga u tome.
Ove nedelje u svom bogosluţenju ukljuĉite neku pesmu o Isusovoj ljubavi. Ilustrujte
svaki stih uz pomoć predmeta iz flanelografa ili uz pomoć iseĉaka iz novina i ĉasopisa.
Upotrebite i kratak stih "Ko me voli?" Nauĉite zlatni stih i uvek završite kratkom
molitvom.
Vreme za aktivnosti: Ove nedelje moţete uraditi neke od ovih aktivnosti da pomognete
svom detetu da razume priĉu o svadbi u Kani:
1. Teško je za malo dete da razume koncept ĉuda jer ono još ne razume prirodne zakone.
Što se njega tiĉe, sve se moţe dogoditi - i verovatno se dogaĊa! Da biste svom mališanu
pomogli da razume ovu priĉu, ispriĉajte mu kako se pravi sok od groţĊa. Moţda moţete
nabaviti malo groţĊa i iscediti ga u sok. Ili moţete napraviti sok od paradajza ili nekog
drugog voća koje imate u svojoj okolini.
2. Moţete prikazati ĉudo uz pomoć boce sa sokom od groţĊa ili limenkom sa smrznutim
koncetratom soka od groţĊa. Stavite malo vode u prazan bokal. Dok to radite, priĉajte

kako je Isus rekao slugama da napune velike krĉage vodom. Sada dodajte svoj sok od
groţĊa ili istopljeni koncentrat i promešajte. Naglasite da Isus ništa nije dodao u vodu.
On je jednostavno izgovorio reĉi i voda se pretvorila u sok od groţĊa. Neka vaše dete
popije malo soka tako da zna šta je Isus stvorio.
3. Objasni svom detetu zašto nije Isusov plan da uradi za nas ono što sami moţemo da
uradimo. Isus je sam mogao napuniti prazne krĉage sokom od groţĊa. Ali On je ţeleo da
ljudi urade ono što mogu. Zamolio ih je da donesu vodu. Onda je promenio vodu u sok
od groţĊa. Na taj naĉin je pokazao da treba da radimo sa Bogom. Upotrebi ovu ilustraciju
dok tvoje dete uĉi da radi neke stvari koje ste uvek vi radili umesto njega, kao što je
obuvanje ĉarapa, pranje zuba, zakopĉavanje dţempera, itd. Ohrabrite ga da samo uradi
što je više moguće, a pomozite mu samo kad ne moţe više.
"U posebnom smislu roditelji treba sebe da smatraju Boţjim oruĊem za vaspitanje svoje
dece, kao što je to bio Avram, da se drţe Gospodnjih puteva. Oni treba vredno da ispituju
Sveto Pismo, da znaju šta je Gospodnji put, da bi ga mogli otkriti svom domu... Da bi bili
pravi uĉitelji, roditelji moraju biti uĉenici, koji stalno primaju videlo iz Boţje reĉi, a to
dragoceno videlo primerom i reĉju unose u vaspitanje svoje dece" (Temelji srećnog
doma, str. 148).
Vreme za biblijsku priču
Da li si ikada bio na venĉanju? Da li si video mladu u njenoj lepoj beloj haljini i
mladoţenju u novom odelu? Da li si video druge ljude i ţene u njihovoj lepoj odeći?
Moţda si bila devojĉica koja je nosila cveće, ili deĉak koji je nosio Bibliju na venĉanju.
Zar nije zabavno biti na venĉanju?
Mlada i mladoţenja se mnogo vole. Oni ţele da imaju srećan dom i zauvek ţive zajedno.
Zato se oni venĉavaju i imaju svadbu. Moţda će jednog dana imati bebu. Venĉanje je
vrlo srećno vreme!
Jednog dana dok je Isus ţiveo ovde, On i Njegovi prijatelji otišli su na jedno venĉanje.
Tamo su videli mladu i mladoţenju. Bilo je mnogo ljudi na svadbi. Svi ljudi su bili
srećni. Smešili su se i zabavljali na svadbenom slavlju. I Isus se smešio. Isus je bio srećan
što je na svadbenom slavlju.

Bilo je dobre hrane za jelo i soka od groţĊa za piće. Isus se smešio i razgovarao sa
ljudima na svadbenoj sveĉanosti. I Isusova majka je bila tu. Svi su se lepo zabavljali na
svadbenoj sveĉanosti.
Posle nekog vremena Isusova majka je došla i prošaputala Mu: "Isuse, nema više soka od
groţĊa. Šta da radimo?"
Mnogi ljudi su ţeleli da piju sok od groţĊa. O, šta da rade da ga nabave još malo? Nije
bilo prodavnice u kojoj bi mogli da kupe sok. Gde da naĊu još soka od groţĊa? Ljudi koji
su spremali hranu nisu bili srećni. Nisu znali šta da rade. Moţda će Isus moći da im
pomogne.
Isus je voleo da pomaţe ljudima. Voleo je da ĉini ljude srećnima. Ţeleo je da se svi na
svadbenom slavlju lepo zabavljaju.
Pored zida su stajali neki veliki krĉazi, toliko veliki da bi mogao da se uvuĉeš u jedan od
njih! Isus je pogledao te krĉage. Onda je rekao jednom pomoćniku na svadbenom slavlju:
"Napunite ove krĉage vodom." Pomoćnici su Ga poslušali. Nasuli su vodu u krĉage sve
dok nisu bili puni.
Onda je Isus rekao: "Sada odnesite malo ljudima na svadbenom slavlju." Kaad su sluge
usule malo teĉnosti iz krĉaga, to više nije bila voda. Isus je pretvorio vodu u sok od
groţĊa! Zar to nije bilo lepo od Njega? Sada su svi na svadbenom slavlju imali soka od
groţĊa koliko god su hteli da piju. Bio je to tako dobar sok od groţĊa, bolji od onoga što
su pre pili. Svi su bili tako srećni!
To je ono što Isus voli da radi - voli da ti pomaţe kada ti je pomoć potrebna. Isus ţeli da
budeš srećan. On te voli i ţeli da ti pomogne. Seti se, Isus te voli više od bilo koga
drugog. Isus te voli više od tvoje mame, više od tvog tate, više od tvog dede ili bake. Zato
što te Isus voli, On uvek ţeli da ti pomogne.

3. Zahej želi da vidi Isusa
Zlatni stih: "Ja svagda ĉinim što je njemu ugodno." Jovan 8,29.
Biblijski tekst: Luka 19,1-10.
Cilj pouke: Pokazati svoju ljubav ka Isusu tako što ćemo raditi ono što On ţeli od nas.

Za roditelje: Moramo biti paţljivi da ne etiketiramo svoju decu. Kada je dete neposlušno i
majka kaţe, "Ti si nevaljao deĉak!" on joj veruje. Konaĉno, ona je njegova majka i ona
zna. Kako dani prolaze i on ĉuje još takvih izjava, on poĉinje da pretpostavlja da treba da
ţivi prema svojoj reputaciji. On misli da ako je "nevaljao deĉak", treba tako i da se
ponaša kao bi to dokazao.
Teško je slediti pravilo za ne nadevanje etiketa. Generacijama su roditelji disciplinovali
uz pomoć grdnje i destruktivnih etiketa. Prisetite se. Da li ste ikada ĉuli ovakve reĉenice
ili njima sliĉne? Da li su ih vaši roditelji koristili u vašem vaspitavanju? "Ti si nevaljao
deĉak zato što si udario svog brata!" "Nemoguć si!" "Tako si lenj da ne znam šta ću sa
tobom." Da li vam to zvuĉi poznato? Mi normalno vaspitavamo svoju decu onako kako
smo mi vaspitavani, i ukoliko ne pazimo, moţemo koristiti iste destruktivne reĉenice.
Ĉuvajte svoje reĉi, roditelji. Vaše dete je "dobro" dete. Ono mora biti, jer ga Isus voli.
Dobro dete povremeno moţe nešto pogrešiti, ali verujte u njega. Nikada ga nemojte
etiketirati kao dobro ili loše. Kada uradi nešto loše, obraĉunajte se sa delom a ne sa
detetovim samopouzdanjem. Kaţite, "Nije lepo to što si uradio. Ne smeš to raditi." Na taj
naĉin moţete promeniti njegovo ponašanje bez uništavanja njegove slike o sebi. Potrebno
je da zna da ste na njegovoj strani protiv iskušenja, da verujete u njegovu liĉnu vrednost i
da ćete mu pomoći da izraste u poslušno dete puno ljubavi, kakvo Isus ţeli da ono bude.
Dete uzrasta do tri godine ne razlikuje izmeĊu dobra i zla. Ono kopira odrasle i vaše
"smeš-ne smeš". Stavovi se kopiraju od odraslih osoba i njihovog iskustva sa njima.
Potrebno je da budemo dobri uzori koje će deca imitirati.
Bogosluţenje: Dragovoljna poslušnost je prva i najvaţnija pouka koju vaše dete treba da
nauĉi. Svakog dana ste radili na razvijanju poslušnosti u svom mališanu, i pouka za ovu
nedelju vam pomaţe u tom pravcu. Kada dete voli svoje roditelje, kada voli Isusa, ono je
spremno i srećno da posluša. Kada stalno ĉinite da je poslušnost laka i nikad ne
dozvoljavate neposlušnost, vi uspešno pomaţete svom detetu da posluša svog nebeskog
Oca. Nemojte svom mališanu dati laţan utisak da svojom poslušnošću moţemo zaraditi
Isusovu ljubav. Niti je moguće da budemo poslušni u svojoj sopstvenoj snazi. Isusova
ljubav ĉini da ţelimo da smo poslušni i Njegova snaga nam u tome pomaţe. Sva naša

dobrota dolazi od Njega. Dete ovog uzrasta nije suviše malo da bi se molilo za snagu i
primilo silu koja mu je na raspolaganju. To moţe biti jedno od vaših najdragocenijih
iskustava da kleknete sa svojim mališanom i pomognete mu da traţi pomoć u
savlaĊivanju neposlušnosti.
Zajedno sa biblijskom priĉom i zlatnim stihom moţete upotrebiti pesmu koja govori o
pokazivanju poslušnosti Isusu. Izaberite dva ili tri prikladna stiha i ilustrujte ih slikama.
TakoĊe moţete upotrebiti pesmicu "Koga volim?" Završite kratkom molitvom.

Aktivnosti:
1. Naglasite da kada vam je dete poslušno, ono radi ono što Isus ţeli od njega. Neka zna
da je Isus zadovoljan kada je ono poslušno. Ove nedelje, kada god vaš mališan posluša,
kaţite nešto ovako: "Srećna sam što si tako brzo došao, i Isus je srećan što si poslušao
mamu." Nije mudro da kaţete, "Ti si dobar deĉak. Ti si anĊeo." Direktna pohvala je
neugodna. Ako pohvalite njegovo ponašanje, ono će prihvatiti vašu pohvalu i biti
zadovoljno sobom. Nemojte etiketirati. Pohvalite.
2. Najmanje jednom ove nedelje isplanirajte vreme za deljenje sa svojim detetom.
Unapred se dogovori sa njim o stvarima koje će deliti. Deljenje će mu biti lakše ako ga vi
pripremite za to. Posle igranja sa drugim detetom, razgovaraj sa svojim mališanom o
onom što se dogodilo. Pohvali ga ĉak i za male korake ka velikodušnosti.
3. Pomozi svom detetu da nauĉi da se neţno ponaša prema ţivotinjama. Kaţi mu da je
Isus stvorio ţivotinje i da ih voli. On je zadovoljan kada smo neţni prema njima.
4. Kada vaše dete ide u crkvu i subotnu školu ono radi ono što Isus ţeli od njega.
Razgovarajte o tome sa njim dok mu pripremate subotnu odeću.
5. Obavezno upotrebite pesmicu o Zaheju, ako je znate. Mališani uvek uţivaju u njoj.
Vreme za biblijsku priču
Zahej je bio mali ĉovek.
Kada je sedeo, nije mogao da vidi preko drugih ljudi.
Kada je stajao, ni onda nije mogao da vidi preko glave drugih ljudi.
Zahej je morao da izvija i krivi vrat ovamo i onamo i da pokušava da gleda pored ljudi.
Zahej je bio veoma bogat ĉovek.

Imao je puno novca,
veoma lepu kuću,
novi nameštaj,
mnogo odeće,
mnogo dobre hrane za jelo
i mnogo slugu koji su radili za njega.
Ali niko nije voleo Zaheja jer je on bio carinik.
Svi su morali da daju novac da bi se gradili putevi i škole,
da se izdrţavaju vojnici i car.
Svi su morali da daju novac Zaheju.
Ali Zahej je ţeleo previše novca kako bi mogao nešto da zadrţi za sebe.
Naravno, niko nije voleo Zaheja.
Ali jednog dana Zahej je ĉuo o Isusu.
Isus je dolazio u njegov grad!
O, kako je Zahej ţeleo da vidi Isusa!
Ĉuo je mnoge priĉe o Isusu kako Isus leĉi bolesne,
kako pretvara vodu u sok od groţĊa
i radi mnoge drugi divne stvari.
Zahej je ţeleo da vidi Isusa.
Mnogo, mnogo ljudi takoĊe je ţelelo da vidi Isusa.
Bila je velika masa ljudi oko Isusa.
Zahej nije mogao da vidi preko glave ljudi,
nije mogao ni da vidi pored njih.
Izvijao je i krivio vrat ovamo i onamo, pokušavajući da gleda pored ljudi.
Ali nije mogao da vidi Isusa.
Onda se Zahej setio kako bi mogao da vidi Isusa.
Pored puta raslo je veliko drvo duda.
Zahej bi se mogao popeti na veliko drvo i onda bi mogao da vidi Isusa.
Bio bi viši nego bilo ko drugi!
I to je Zahej i uradio!

Potrĉao je niz put do velikog dudovog drveta.
Popeo se na najvišu granu i sedeo tamo, ĉekajući da Isus naiĊe.
Nije morao dugo da ĉeka jer je uskoro Isus došao sa svim ljudima koji su hodali sa Njim.
Zahej je mogao da vidi kako Isus dolazi niz put.
Voleo je Isusa.
Isus je izgledao kao dobar Ĉovek.
Izgledao je kao ljubazan Ĉovek.
Zahej je znao da voli Isusa.
Onda se Isus našao ispod velikog drveta na kojem je Zahej sedeo.
Zahej je mislio da Isus ne zna da on sedi na drvetu, ali Isus je dobro znao da je Zahej tu.
Stao je ispod Zaheja i pogledao gore u drvo i rekao:
"Zaheju, poţuri i siĊi dole. Danas ţelim da budem u tvojoj kući."
"U mojoj kući?" rekao je Zahej.
Sigurno je Zahej bio veoma srećan!
Sišao je najbrţe što je mogao i hodao sa Isusom i Isusovim prijateljima do svoje kuće da
tamo veĉeraju i priĉaju.
Isus je znao sve o Zaheju.
Znao je da Zahej uzima previše novca od ljudi.
Znao je da niko ne voli Zaheja zato što uzima previše novca.
Zahej je znao da Isus ne ţeli da on uzima previše novca.
Znao je da to nije dobro.
Sada kada je Zahej voleo Isusa, ţeleo je da radi ono što Isus ţeli od njega.
Tako je rekao Isusu,
"Daću pola od onoga što imam siromašnima, i vratiću novac koji nije trebalo da uzmem."
Isus je bio veoma srećan što ga je Zahej voleo i što je ţeleo da uradi ono što je dobro.
Isus je srećan i kada Ga ti voliš.
Kada voliš Isusa, ţelećeš da radiš ono što On ţeli od tebe.
Ţelećeš da usrećiš Isusa.
Biblija kaţe da uvek treba da radimo ono što Mu je ugodno.
Tako je to kada volimo Isusa - uvek radimo ono što On ţeli od nas.

4. Čovek koji se zahvalio

Zlatni stih: "Bog je ljubav." 1.Jovanova 4,8.
Biblijski tekst: Luka 17,11-19.
Cilj pouke: Pokazati našu ljubav prema Isusu tako što ćemo Mu reći "Hvala".

Za roditelje: Deci je potrebna zdrava doza pohvale i ohrabrenja. Ipak, postoje dve vrste
pohvale. Jedna neguje, druga uništava. Na primer: Gledajući Tomijevu sliku, mama kaţe:
"Tomi, ti si divan umetnik. Imaš veliki talenat za crtanje." Tomi osećapretnju. On kaţe
sebi, Znam da nisam toliko dobar. Moja sledeća slika moţda neće biti tako dobra. Bolje je
da više ne crtam. Direktna pohvala liĉnosti ili talenta moţe biti neugodna. Osoba oseća da
to u suštini nije istina i ne moţe to prihvatiti kao deo svoje slike o samom sebi.
Pohvalite delo, a ne osobu. Postoji definitivna, a ipak prefinjena razlika izmeĊu
etiketiranja osobe - dobra, divna, talentovana - i pokazivanje zahvalnosti za njeno delo.
Bolje informisana majka bi rekla: "Tomi, sviĊa mi se tvoja slika. Izabrao si moje
omiljene boje i mislim da tvoje cveće izgleda srećno." Pošto je izrazila liĉno mišljenje o
slici, Tomi prihvata izjavu kao istinitu. On misli, Mama misli da ja dobro crtam. Ugodio
sam joj. Možda ću naučiti da budem umetnik. Pokušaću još nešto da nacrtam. Pohvala
koja ne etiketira - pohvala dela a ne osobe - dozvoljava detetu da izvuĉe realan zakljuĉak
o sebi i izgraĊuje njegovo samopouzdanje. Korisna pohvala ohrabruje dalji napor.
"Gospod ţeli da srca ove dece od samog njihovog roĊenja budu posvećena Njemu u
sluţbu. Iako su suviše mala da bi razmišljala, uputite njihove umove najbolje što moţete;
i kako postaju stariji, uĉite ih uz primer da ne moţete popustiti njihovim pogrešnim
ţeljama" (Child Guidance, p. 244).
Bogosluţenje: "Kada bi deca, u kućnom ţivotu, bila nauĉena i pripremljena da budu
zahvalna Davaocu svih dobrih stvari, videli bismo element nebeske milosti izraţen u
našim porodicama. Veselost bi se videla u kućnom ţivotu, i dolazeći iz takvih domova,
mladi bi donosili duh poštovanja i svetosti sa sobom u uĉionicu i u crkvu"(Child
Guidance, pp. 148, 149).

Zajedno sa biblijskom priĉom i uĉenjem zlatnog stiha, vaše dete bi moglo uţivati u pesmi
u pesmi "Isusa volim" (Pevaj srcem, 4). Ako je suviše duga da bi je malo dete moglo
nauĉiti, nauĉi ga bar nekim strofama.

Aktivnosti:
1. Tvoje dete moglo bi uţivati u sastavljanju spiska za zahvalnost. Nabavi dug list papira
i sa svojim mališanom napravi spisak onoga za šta je vaša porodica zahvalna. Napiši to
flomasterima u boji i ako je moguće napravi malu sliku ili zalepi nalepnicu da ilustruješ
svaki predmet tako da dete bude u stanju da "proĉita" ovaj spisak uz pomoć slika. Zalepi
spisak na zid ili na vrata gde ga dete ĉesto moţe gledati. Svakog dana dodaj po deset
novih predmeta i do kraja nedelje imaćete 50 do 70 razloga za zahvalnost.
Uz put, roditelji, ovaj spisak je jedan od najboljih naĉina da steknete svoj mir. U svom
liĉnom prouĉavanju napravite svoj sopstveni spisak 10 stvari svakog dana i nemojte
prekidati sve dok ne skupite sto. Onda sistematski zahvaljujte Bogu na ovim stvarima.
Ovo će postići ĉudesne rezultate. Probajte.
2. Setite se da iskreno zahvalite svom detetu kada nešto uradi za vas. Zahvalnost se uĉi
primerom i dete je veoma svesno iskrenosti ili njenog nedostatka u vašem glasu.
Vreme za biblijsku priču
Desetoro ljudi hodalo je putem.
Bili su veoma ţalosni.
Niko se nije smešio.
Niko se nije smejao.
Desetoro ljudi bili su veoma bolesni i niko nije mogao da ih izleĉi.
Bili su gubavci.
Imali su male bele fleke preko ĉitavog tela.
Gde god da su išli vikali su, "Neĉist, neĉist!"
I svi bi beţali od njih.
Svi su se plašili da se i oni ne razbole.
Niko nije hteo da sedne pored njih ili da razgovara sa njima.
Niko nije hteo da im pomogne.

"Gledajte, gledajte!" povikao je jedan ĉovek.
"Pogledajte tamo. Pogledajte ko dolazi putem!"
"To je Isus! To je Isus!" povikao je drugi ĉovek.
"Ĉuo sam da Isus moţe da izleĉi gubave.
Mislite li da je to istina?
Mislite li da bi mogao da nas izleĉi?"
"Moţda neće hteti da nam priĊe.
Moţda će otići drugim putem pre nego što stigne do nas.
Moţda se i On boji," rekao je drugi gubavac.
Desetoro gubavaca ĉekali su pored puta.
Ĉekali su da vide da li će Isus doći prema njima.
On je to uĉinio!
"Isuse!" povikalo je deset gubavaca.
"Isuse, pomozi nam."
I On je to uĉinio!
Isus je s ljubavlju rekao:
"Idite i pronaĊite sveštenika, i ozdravićete!"
Oni su otišli, ţureći putem najbrţe što su mogli, da pronaĊu sveštenika.
"Pogledajte! Više nemam belih pega!" povikao je jedan ĉovek.
"Ni ja!"
"I više me ne boli!"
"Zdravi smo! Zdravi smo! Zdravi smo!" vikalo je 10 gubavaca svakom ko je hteo da
sluša dok su trĉali putem da pronaĊu sveštenika.
Ali jedan ĉovek je stao.
Nije trĉao putem da pronaĊe sveštenika.
Otrĉao je nazad da naĊe Isusa.
"Hvala Ti, Isuse! Hvala Ti!
Hvala Ti što si me izleĉio!"
Plakao je i smejao se i kleknuo na sred puta pred Isusom.
"Hvala Ti! Hvala Ti! Hvala Ti!" bilo je sve što je mogao da kaţe.
Onda je Isus pitao:

"Gde su tvoji prijatelji?
Gde je ostalih devetoro ljudi?
Zašto se oni nisu zahvalili?"
Isus je bio srećan što se jedan ĉovek setio da treba da kaţe hvala.
Isus ţeli da se mi sećamo i govorimo hvala.
Da li se ti setiš da kaţeš hvala?
Hvala Isusu za dobre banane i drugi dobru hranu?
Hvala Isusu za ptiĉice koje pevaju svakog dana?
Hvala Isusu što se brine za tebe?
Isus je srećan kada kaţeš hvala!
Da li se setiš da kaţeš hvala?
Hvala mami za dobru hranu?
Hvala tati za novu igraĉku?
Hvala tati što ti je proĉitao priĉu?
Mama i tata su srećni kada se setiš da kaţeš hvala.
Najpre ujutro setimo se da kaţemo hvala Isusu.
Hvala Ti za miran san prošle noći.
Hvala Ti za novi dan.
Hvala Ti što ćeš se danas brinuti za mene.

5. Deca dočekuju Isusa
Zlatni stih: "Ljubiću te, Gospode." Psalam 18,1.
Biblijski tekst: Matej 21,1-11; Luka 19,29-44.
Cilj pouke: Pokazati Isusu koliko mnogo Ga volimo.
Za roditelje: Ponekada roditelji previše oĉekuju od deteta. Moţda je to zato što nisu
upoznati šta je normalno za dete njegovog uzrasta. Na primer, majka se moţe naljutiti
kada vidi da je njeno trogodišnje dete istreslo kutiju punu igraĉaka i napravilo nered u
sobi. Ali nekoliko dana kasnije kada njen mlaĊi brat uradi istu stvar, ona će to prihvatiti

kao normalno ponašanje za trogodišnje dete. U ĉemu je razlika? Majka zna šta da
oĉekuje.
Ponekada roditelji oĉekuju previše zbog svojih sopstvenih neispunjenih potreba. Ako
majka teţi za statusom, ona moţe nerazumno vršiti pritisak na dete. Ona će moţda svoju
malu devojĉicu oblaĉiti u skupu odeću da bi privukla komentare ili će se iznervirati ako
njeno dete ne dobije solo pesmu u programu za trinaestu subotu. Na dete se moţe vršiti
pritisak da rano poĉne da ĉita ili da bude izvrsno u muziĉkim lekcijama. Ili roditelji mogu
vršiti pritisak na svoje dete da ispuni neĉije tuĊe standarde.
Takvi pritisci ostavljaju strašnu štetu na detetovu sliku o sebi. Ono skoro nikada ne
dovodi u pitanje oĉekivanja roditelja. Ono pretpostavlja da, pošto ih ne moţe zadovoljiti,
ono nije vredna osoba. Dete misli da ne moţe ispuniti njihova oĉekivanja i zato se
nesrećno kreće kroz ţivot radeći manje nego što moţe i postati manja osoba od one koju
je Bog odredio da bude.
Potrebno je da dobro pogledamo svoja oĉekivanja. Da li su realna? Da li dozvoljavamo
da dete bude ono što jeste, ili oĉekujemo minijaturnu odraslu osobu, taĉnu kopiju nas
samih? Ako smo nerazumni, uz Boţju pomoć nije suviše kasno da naĉinimo promenu.
Deca imaju neverovatnu sposobnost da odskoĉe unazad i kada se sretnu sa razumnim
oĉekivanjima ona će poĉeti da razvijaju svoju sopstvenu divnu liĉnost.
"Isus poznaje teret koji leţi na srcu svake majke... Neka majke doĊu Isusu sa svojim
teškoćama. One će naći milost koja će biti dovoljna da im pomogne u podizanju njihove
dece. Vrata su otvorena svakoj majci koja ţeli da poloţi svoj teret kraj Spasiteljevih
nogu. On koji kaţe: "Pustite decu neka dolaze k meni; i ne branite im", još uvek poziva
majke da povedu svoje mališane da ih blagoslovi. Ĉak i novoroĊenĉe u naruĉju svoje
majke moţe da prebiva u zaklonu Višnjega verom majke koja se moli" (Čežnja vekova,
str. 440).
Bogosluţenje: Isus voli zvuk hvale s usana nevine dece, i vaša je prednost, roditelji, da
nauĉite ove mališane da Ga vole. Mnoga savremena dece pevajući svoje jednostavne
subotne pesmice mogu biti svedoci proslavljanju Cara Isusa kao i deca u vreme kada se
dogodila ova biblijska priĉa, kada su mahali palminim granama i pevali osanu.

Ohrabite pevanje u svom domu. Pevajte svom detetu i pevajte sa njim - ĉak i ako vaš glas
nije tako sjajan. Vaše dete će voleti da vas sluša i kada niko drugi to ne voli. Ove pesme
koje sada nauĉite svoje dete mogu biti njegov ĉuvar u kasnijim godinama. "Muzika je
jedno od najuspešnijih sredstava u nadahnjivanju srca sa duhovnim istinama. Koliko
ĉesto se tvrda i oĉajna duša priseća nekih Boţjih reĉi - davno zaboravljenih pesama iz
detinjstva - i iskušenja gube svoju moć, ţivot dobija novi smisao i novi cilj, i dušu
ispunjavaju hrabrost i sreća!" (Child Guidance, p. 523).
Vaše dete imaće svoje omiljene pesme i omiljene strofe iz pesama koje ste koristili u toku
nekoliko prošlih nedelja. Ove nedelje, posle prouĉavanja biblijske priĉe i zlatnog stiha,
dozvolite svom mališanu da izabere svoje omiljene pesme. Za vreme pouĉavanja zlatnog
stiha objasnite da je Gospod drugo ime za Boga i Isusa. Bogosluţenje uvek treba da se
završi molitvom zahvalnosti Isusu na Njegovoj ljubavi.

Aktivnosti:
1. Pevanje je jedan naĉin da pokaţemo Isusu koliko mnogo Ga volimo. Ako ste napravili
posebnu pesmaricu za svoje dete kao što je predloţeno ranije u godini, pevajte iz te
knjige. Pomozite svom mališanu da postane svesno da je pevanje govorenje Isusu da Ga
volimo.
2. Objasnite da je sveţe cveće u prednjem delu crkve svake subote naĉin na koji
pokazujemo ljubav Isusu. Ako aranţirate buket, dozvolite svom detetu da ga drţi dok
radite. Govorite kako je Isus stvorio cveće da bismo mi bili srećni. Moţete posetiti neku
cvećaru i govoriti o raznom cveću koje je na prodaju.
Vreme za biblijsku priču
Bilo je proleće.
Sunce je veselo sijalo.
Drveće je dobijalo novo zeleno lišće.
Ptice su pevale.
Isus i Njegovi prijatelji su išli u Jerusalim.
Dok su hodali putem, osećali su toplo sunce, slušali pesme ptica i mirisali lepo cveće.
Bio je to poseban dan za Isusa.

Isusovi prijatelji doveli su mlado magare na kojem će Isus jahati.
Stavili su svoje ogrtaĉe na magaretova leĊa jer nisu imali sedlo.
Isus je izgledao kao car dok je jahao putem sedeći na magaretu.
"Osana! Osana!" vikali su Isusovi prijatelji.
Lazar je vodio magare koje je Isus jahao.
Petar i Jakov i Jovan i Isusovi drugi prijatelji bacali su svoje ogrtaĉe po putu da bi
napravili poseban put po kojem će Isus jahati, da bi pokazali Isusu koliko Ga vole!
Ljudi i ţene su došli da vide Isusa.
"Osana! Osana!" vikali su.
Sekli su grane sa lepog drveta i mahali njima da pokaţu koliko vole Isusa.
Deĉaci i devojĉice došli su da vide Isusa.
"Osana! Osana!" i oni su vikali.
Onda su brali cveće pored puta i bacali ga Isusu da mu pokaţu koliko Ga vole.
"Blagosloven koji ide u ime Gospodnje!
Osana na visini!"
vikali su deĉaci i devojĉice, ljudi i ţene.
"Osana! Osana!" pevao je sav narod pored puta.
Dolazilo je sve više i više ljudi, mašući granama i bacajući cveće i smešeći se i
skakutajući i pevajući da pokaţu koliko mnogo vole Isusa!
Bilo je to sliĉno paradi, Isus je jahao magare, a deĉaci i devojĉice su bacali cveće i mahali
granama i smešili se i skakutali i pevali.
Bilo je to kao parada da pokaţu Isusu koliko mnogo Ga vole!
Šta ti moţeš uraditi da pokaţeš Isusu koliko Ga voliš?
Moţeš reći: "Ljubiću te, Gospode."
Moţeš pevati srećne pesmice Isusu.
Moţeš se zahvalno moliti pre jela.
Moţeš nauĉiti zlatni stih.
Moţeš slušati priĉe iz Biblije.
Moţeš brzo doći kada mama zove.
Moţeš se lepo igrati sa braćom i sestrama.
Šta ćeš danas uraditi da pokaţeš Isusu da Ga voliš?

6. Marija pokazuje svoju ljubav prema Isusu
Zlatni stih: "Ona što moţe, uĉini." Marko 14,8.
Biblijski tekst: Matej 26,6-13; Marko 14,3-9.
Cilj pouke: Nauĉiti da moţemo svima pokazati koliko volimo Isusa.

Za roditelje: Svako zna da je detetu potrebna ljubav. I mi volimo svoju decu. Ipak, mi ne
znamo uvek kako da stvarno pokaţemo svojoj deci da su voljena. Moţemo biti veoma
privrţeni. Moţemo ţrtvovati vreme i novac radi njih, a ipak ih ostaviti u osećanju da nisu
voljena. A onda, neka deca iz veoma siromašnih domova koja retko ĉuju reĉi "Volim te",
osećaju se veoma voljenom. Zašto?
Šta ĉini da se dete oseća voljeno? Tokom nekoliko sledećih sedmica razgovaraćemo o
elementima koji komuniciraju ljubav. Najpre, to je da dete ima punu paţnju roditelja
kada mu je ona potrebna, ne stalno, ali bar periodiĉno. Nemojte iskljuĉiti svoje dete.
Smešite se svojoj bebi i govorite joj dok je presvlaĉite i hranite. Odvojte vreme da se
divite kući koju je vaš dvogodišnjak sagradio. Zainteresujte se za strahove svog
trogodišnjeg deteta. Ponašajte se prema vašem detetu kao prema osobi. Skoncentrišite se
na njegovu posebnost.
"Dom treba deci da bude najprivlaĉnije mesto na svetu, a majĉino prisustvo treba da bude
najveća atrakcija. Deca imaju osetljivu prirodu punu ljubavi. Njima je lako ugoditi i lako
ih je unesrećiti. Neţnom disciplinom, ljubaznim reĉima i delima, majke vezuji svoju decu
za svoja srca... Majka ne treba da rani njihova osetljiva srca što će biti nezainteresovana
za stvari koje su njima veoma vaţne, iako su one moţda beznaĉajne za nju. Njeno
saosećanje i odobravanje su dragoceni. Pogled odobravanja, reĉ ohrabrenja ili pohvale,
biće kao sunĉeva svetlost u njihovom srcu, ĉesto ĉineći da ceo dan bude srećan" (The
Ministry of Healing, p. 388).
"Decu privlaĉi veselo, sunĉano raspoloţenje. Pokaţite im ljubaznost i uĉtivost, i ona će
pokazati isti duh prema vama i jedno prema drugom" (Child Guidance, p. 146).

"Smešite se, roditelji; smešite se, uĉitelji. Ako su vaša srca ţalosna, nemojte dozvoliti da
lice otkriva tu ĉinjenicu. Neka sunĉeva svetlost iz zahvalnog srca koje voli osvetli vaš lik.
Savijte se iz svog gvozdenog dostojanstva, prilagodite se detetovim potrebama i uĉinite
da vas vole. Morate zadobiti njihovu paţnju ako ţelite na utisnete versku istinu u njihova
srca"(Child Guidance, p. 148).
Bogosluţenje: Ova pouka ima za cilj da nauĉi dete da ono moţe, kao Marija, pokazati
svoju ljubav prema Isusu. Ĉesto se osećamo neprikladno kada pokušavamo da navedemo
naĉine na koje dete moţe pokazati svoju ljubav. U stvarnosti, dete koje se oseća voljeno,
koje je iznutra srećno i slbodno, prirodno će pronaći razne naĉine za pametno i ljupko
izraţavanje ljubavi prema svojoj porodici i, indirektno, prema Isusu. Posmatrajte ove
slatke, spontane trenutke i istaknite mu da vas je usrećilo - da je Isus zadovoljan njim.
Nemojte ga pretrpati direktnom pohvalom, već mu pokaţite da cenite ono što je uradilo.
Izaberite omiljene pesme i recitacije sa pokretima o Isusovoj ljubavi i našoj ljubavi prema
Njemu. Dok ilustruješ pesmu pokušaj da upotrebiš prave predmete, ako je to moguće.
Pravi predmet je uvek bolje sredstvo pouĉavanja. Uvek završi bogosluţenje molitvom.

Aktivnosti:
1. Moţeš napraviti lepu pokretnu igraĉku od kartonskih slika ptica, riba i drugih prirodnih
predmeta. Moţeš koristiti i papirno cveće. Napravi jednostavan krug od ĉvršće ţice ili od
vešalice za odeću. Za njega na pet do šest mesta zaveţi konac. Koristi razliĉite duţine
konca. Priĉvrsti ĉitavu napravu za luster. Dok radiš, govori kako nam Isus kroz prirodu
pokazuje svoju ljubav.
2. Tvoje dete će uţivati u pravljenju markera od komada hamer-papira u boji ili od lepe
mašne. Neka zalepi nalepnice ptica i cveća dok govoriš kako nam ta stvorenja pokazuju
da nas Isus voli.
3. Pomozi svom detetu da pokaţe ljubav prema drugim ljudima koje poznaje. Ono moţe
napraviti ĉestitku za porodiĉnog lekara ili moţe doĉekati poštara i poĉastiti ga kolaĉima.
Moţda postoje komšije koje bi uţivale u malom poklonu od strane vašeg trogodišnjeg ili
ĉetvorogodišnjeg deĉaka.

4. Pokaţi svom detetu boĉicu parfema ili kolonjske vode i dozvoli mu da omiriše miris.
Objasni kako se parfem pravi od ulja prekrasnog cveća i od materije koju proizvodi
ĉovek. Neki parfemi su veoma skupi i poklanjaju se kao posebni pokloni.
5. Da bi pomogla svom detetu da razume da je njegov dar poklon ljubavi Isusu, na
poĉetku ove nedelje zalepi njegov dar za lep komadić papira i stavi ga tamo gde ga ono
moţe videti (na primer, na ogledalo ili vrata). Svakog dana neka ono kaţe, "Ovo je moj
subotno školski dar. Odneću ga u subotnu školu da pokaţem da volim Isusa." U subotu
mu dajte da ponese dar, zajedno sa papirom.
Vreme za biblijsku priču
Marija je mnogo volela Isusa.
Mislila je da je Isus najdivnija osoba na zemlji.
Isus je bio ljubazan i dobar i voleo je Mariju.
Mnogo ljudi nije volelo Mariju.
Mnogi su mislili da je ona nevaljala ţena.
Ali Isus je ipak voleo.
On joj je oprostio i onda više nije htela da radi loše stvari.
Marija je ţelela da Isus zna koliko mnogo Ga ona voli.
Marija je razmišljala i razmišljala...
Šta moţe ona da uradi?
Mogla je da kaţe Isusu da Ga voli, ali to nije dovoljno.
Htela je da uradi nešto veoma, veoma lepo za Isusa.
Ali šta?
Onda se setila neĉeg...
Kupiće Isusu nešto posebno.
Marija je prebrojala svoj novac - sav novac koji je štedela dugo, dugo vremena.
Moţda će biti dovoljan da kupi Isusu nešto posebno.
Marija je poţurila u prodavnicu.
Tamo je pronašla baš ono što je ţelela za Isusa!
Najlepšu boĉicu parfema u prodavnici.
Ţelela je da Isusu da najbolje.

Da li će imati dovoljno novca da ga kupi?
Paţljivo je prebrojala svoj novac... da, bilo je dovoljno.
Divno! Divno!
Paţljivo je odnela paketić kući.
Zatim ga je sakrila.
Saĉekaće pravo vreme da Isusu da svoj poklon.
Jednog dana Marija je saznala za gozbu u Isusovu ĉast.
Marijin brat, Lazar, išao je na gozbu.
Njena sestra, Marta, pomagaće u pripremanju hrane.
Moţda će to biti dobro vreme da Isusu da svoj poklon.
Da, Isus je bio tamo, sedeo je za stolom pored njenog brata Lazara.
Isus je jeo i razgovarao sa Lazarom i Simonom i drugim ljudima na gozbi.
Moţda je sada dobro vreme da Isusu da svoj poklon...
Veoma tiho je Marija došla do Isusa.
Nije rekla ni jednu reĉ.
Slomila je boĉicu parfema i izlila ga na Isusovu glavu i na Njegove noge.
Onda je obrisala Njegove noge svojom dugom kosom.
Svi su bili zauzeti razgovaranjem, niko nije primetio kad je Marija prišla Isusu.
Niko nije video kako lomi boĉicu parfema i istresa ga na Isusovu glavu i noge.
Ali svi su znali za njen dar - ĉitava soba je mirisala tako lepo!
Svi su znali koliko Marija voli Isusa.
Da li će se Njemu sviĊati njen poklon? Marija se pitala.
Da li će Mu se dopasti to što je uradila?
Isusu se sviĊao Marijin poklon.
Mnogo, mnogo mu se sviĊap, i rekao je ljudima na gozbi koliko Mu se sviĊa Marijin
poklon!
Marija je bila tako srećna!
Isus je voleo nju i voleo je njen poklon.
Isus je pogledao u Mariju i rekao: "Ona što moţe, uĉini.
Dopada mi se to što je Marija uradila.
Ona mi je na divan naĉin pokazala svoju ljubav."

Šta ti moţeš uraditi da pokaţeš Isusu koliko Ga voliš?
Ne moţeš kupiti boĉicu parfema i dati je Isusu, jer Isus sada nije ovde.
On je na nebu.
Ali moţeš svima drugima pokazati koliko voliš Isusa tako što ćeš odneti dar u crkvu,
biti ljubazan prema bratu, sestri ili baki,
kazati mami i tati da ih voliš,
lepo se igrati sa drugom iz komšiluka.
Da, ti svima moţeš pokazati koliko voliš Isusa, baš kao i Marija.

7. Posebna Beba

Zlatni stih: "Nadeni mu ime Isus." Matej 1,21.
Biblijski tekst: Luka 2,1-7.
Cilj pouke: Nauĉiti da je Isus došao na zemlju zato što nas voli.
Za roditelje: Dete se oseća sigurno i voljeno kada je u stanju da veruje svojim roditeljima.
Vi izgraĊujete poverenje u svom mališanu kada neţno ispunjavate njegove potrebe i
prijateljski se ophodite prema njemu. Vi izgraĊujete poverenje u svom mališanu kada ste
otvoreni i pošteni prema njemu. Pripremate ga za nova iskustva ako je vaša disciplina
neţna i stalna, ako je vaše staranje o njemu pouzdano. Nikada nemojte lagati svom
detetu. Nikada nemojte svom detetu dati razlog da pomisli, Mama ne govori istinu. Tata
ne govori istinu.
Neka se vaša dela slaţu sa sašim reĉima. Ako ste uznemireni, nemojte reći "Sve je u
redu." Vaše dete zna da to nije istina i vaš odgovor ga brine. "Da li se mama naljutila zato
što sam nešto uradio?" Moţete reći, "To je problem za velike ljude i nećemo priĉati o
tome." To će smanjiti njegovu brigu, zaustaviti njegova pitanja a vi ćete i dalje govoriti
istinu. Ako vaše dete jeste razlog vaše frustracije (a to je ĉesto istina), nemojte mu
dozvoliti da bude nevaljalo sve dok se vi ne naljutite i poĉnete da viĉete. Zaustavite ga
pre svoje taĉke kljuĉanja. Nemojte se plašiti da se izvinete detetu kada je izvinjenje
potrebno. Deca su razumni ljudi. Ona vas neće manje poštovati ako priznate da niste bili

u pravu. Kada dete ţivi s iskrenošću ono se uĉi poverenju, a poverenje mu pomaţe da se
oseća voljeno i sigurno.
Bogosluţenje: Ove nedelje svakog dana ĉitajte biblijsku priĉu i ponavljajte zlatni stih.
Ponovite strofe omiljenih pesama, a moţete nauĉiti i neku novu pesmu o Isusovom
roĊenju (npr. "DoĊi, slavi Gospoda", Pevaj srcem, br. 85). Ilustruj slikama. Završi
kratkom molitvom zahvalnosti Isusu zbog Njegove ljubavi i staranja prema vašoj
porodici.

Aktivnosti:
1. Vi i vaše dete moţete napraviti lep i jednostavan prizor jaslica, koristeći prazne kaleme
za konac, orahe i lešnike u ljusci, lepilo, suvu travu, papirnu ĉašu, komadiće tkanine i
ĉvrsti papirni tanjir. Komšije i susedi mogu dati prazne kaleme. Biće ti potreban po jedan
za svaku figuru - ti odluĉi koliko.
Zalepi orah na vrh svakog velikog kalema, lešnik na vrh svakog malog i ostavi da se
osuši. Sada umotaj komad tkanine kao haljinu preko svake figure i zalepi. Iseci papirnu
ĉašu na pola i poloţi jednu polovinu kao jasle. Okreni ĉvrsti papirni tanjir i postavi ga da
bude osnova. Zalepi jaslice i figure na njihovo mesto. Stavi figuru od malog kalema
umotanog u belu tkaninu da predstavlja bebu Isusa. Ako imaš kalem od stiropora moţeš
napraviti magare tako što ćeš gurnuti ĉetiri ĉaĉkalice da predstavljaju noge. Lešnik u
ljusci na još jednoj ĉaĉkalici moţe biti glava, a malo trave moţe biti rep. Prekrij ostatak
osnove od papirnog tanjira lepilom i zalepi suvu travu.
2. Tokom sledećih nekoliko nedelja proĉitaj svom detetu priĉu o Isusovom iz nekoliko
izvora. Ona je tako jednostavno ispriĉana u Pismu da je i malo dete moţe razumeti i
uţivati u njoj. Upotrebi jedno ili više savremenih prevoda. Tvoja porodica će moţda
voleti da sluša Boţićnu priĉu svakog petka uveĉe u sledećih nekoliko sedmica, ili samo
jednu ili dve nedelje pre Boţića.
3. Nauĉi svoje dete pesmu "Tek roĊeni Isus", (Hrišćanske himne, broj 27). Vaše
predškolsko dete lako moţe nauĉiti sve strofe.
Vreme za biblijsku priču

Beti i Dţimi su bili uzbuĊeni! Uskoro će u njihovoj kući biti nova beba! Tata je obojio
Dţimijev stari krevetac u belo. Mama se sašila meku odeću za bebu. Tu je bila i gomila
belih pelena za bebu. Sve je bilo spremno za njihovu bebu!
Jednog dana mama je došla iz bolnice sa novom bebom. Bio je tako mali i crven. Imao je
sićušne noge i male prste. Nije imao mnogo kose. Nova beba je uglavnom spavala. Kada
nije spavao, hteo je nešto da jede. Beti i Dţimi su pomagali u staranju oko nove bebe.
Mnogo su ga voleli. On je bio njihova beba!
Pre mnogo, mnogo vremena neki ljudi su ĉekali da se rodi jedna posebna Beba. Mnogo,
mnogo godina ĉekali su ovu posebnu Bebu. Neki ljudi su se umorili od ĉekanja. Rekli su
da posebna Beba nikad neće doći! Ali vreme se pribliţavalo. Bilo je skoro vreme da se
rodi posebna Beba.
Jednog dana jedan sjajni anĊeo došao je da poseti Mariju. Prvo se Marija uplašila od
anĊela, ali on je ljubazno rekao: "Marija, ne boj se. Došao sam da ti kaţem nešto divno!
Uskoro ćeš dobiti Bebu i nazvaćeš ga Isus. On će biti posebna Beba koju svi ĉekaju."
Marija je bila srećna. Ispriĉala je Josifu sve o poseti anĊela i posebnoj bebi koja će
uskoro stići. Josif i Marija su ĉekali novu Bebu. Jednog dana Josif je rekao Mariji,
"Idemo na put u Vitlejem. Tamo moramo da platimo novac vladaru."
Tako su Josif i Marija krenuli na putovanje u Vitlejem. Tada niko nije imao auto. Svi su
hodali ili jahali na magaretu. Tako je Marija jahala na malom magaretu a Josif je hodao
pored nje. Klip-klop, klip-klop, išao je mali magarac. Klip-klop, klip-klop, na putu prema
Vitlejemu. Marija i Josif su bili umorni kada su stigli u Vitlejem. Ţeleli su topao krevet i
dobru hranu.
"Imate li sobu u kojoj noćas moţemo prenoćiti?" pitao je Josif ĉoveka u hotelu.
"Nemamo. Sve sobe su pune! Nigde nema mesta da prenoćite; ali ako ţelite, moţete
spavati u štali sa ţivotinjama," rekao je ĉovek u hotelu. Sve su obišli i nigde nisu našli
mesto za spavanje. Bili su tako umorni! Zato su Josif, Marija i malo magare otišli u štalu.
Namestili su u jednom uglu malo ĉiste slame i pošli na spavanje. Muu-muuu, mukala je
krava, i Baaa-baaa, blejile su ovce, kao da kaţu, Šta radite ovde u štali?
Te noći rodio se Isus - Beba koju su svi ĉekali. Posebna Beba. Josif i Marija su bili
veoma srećni! Napunili su jednu veliku kutiju, koja se zove jasle, ĉistom slamom i stavili
Bebu Isusa na malo ćebe na slami. Mnogo su voleli Bebu Isusa. AnĊeli su bili srećni što

se Isus rodio. Bili su veoma blizu! Beba Isus bio je posebna Beba. Da li voliš Bebu Isusa?
Hajde da kaţemo:
Volim Te, Isuse dragi,
mala, slatka Bebo.
Spavaj na ĉistoj slami,
spavaj na ĉistoj slami.

8. Pastiri pronalaze Bebu
Zlatni stih: "I vratiše se pastiri... hvaleći Boga." Luka 2,20.
Biblijski tekst: Luka 2,8-20.
Cilj pouke: Pokazati da su pastiri bili srećni što je Isus došao na zemlju kao beba, i da
smo i mi srećni.
Za roditelje: Kada svom detetu pomaţete da se oseća istinski voljeno, ispravićete njegovo
ponašanje bez etiketiranja. Vi ga volite i Isus ga voli, bez obzira na sve. Ako uradi nešto
pogrešno, vi ćete mu pomoći da savlada greh, ali i dalje ćete ga voleti i vrednovati.
Svojim reĉima moţete komunicirati ovaj stav. Nikada nećete svom detetu davati etikete nevaljalo, dobro, zlo, pokvareno, divno, aljkavo... Umesto toga, govorićete o delu: "To
nije bilo lepo." "Udaranje nije dozvoljeno." "Neću da ova soba bude u takvom neredu.
Odmah se mora oĉistiti." Govorenje na taj naĉin dozvoljava detetu da sebe posmatra kao
vrednu osobu, ĉak iako se njegova dela moraju promeniti. Isto vaţi i za pohvaljivanje.
Deci je potrebno pohvaljivanje, ali pohvalite delo, a ne osobu. Neka vaše reĉi govore o
njegovim delima i neka samo izvuĉe zakljuĉke o sebi.
Deca se osećaju voljeno samo kada prema njima postupamo s poštovanjem. Kada ih
istinski vidimo kao Boţju decu, kao prave ljude sa pravim osećanjima, bićemo paţljiviji.
"Roditelji treba da upamte da su njihova deca inteligentna bića i treba da se ponašaju
prema njima onako kako ţele da se drugi ponašaju prema njima" (Child Guidance, p.
285). Koliko ĉesto nepromišljeno ismevamo, postiĊujemo ili sramotimo svoju decu.
Kako retko primenjujemo zlatno pravilo i ponašamo se prema njima kao što ţelimo da se

drugi ponašaju prema nama. "Pazite da ne budete grubi prema svojoj deci... Ovi deĉaci i
devojĉice koji rastu veoma su osetljivi, a grubošću moţete uprljati njihov ĉitav ţivot"
(Child Guidance, p. 216). Upamtimo da se prema deci ne treba ponašati kao da su naša
vlastita imovina. "Neţno govorite svojoj deci. Setite se kako ste vi osetljivi, kako teško
podnosite krivicu, i nemojte stavljati na njih ono što vi ne moţete poneti" (Child
Guidance, p. 217).
Fokusirajte se na dobre taĉke svog deteta, a ne na njegove slabosti. Suviše ĉesto
pronalazimo krivicu u detetovom najboljem trudu. Da bismo efektivno pouĉavali,
potrebno je da manje okrivljujemo a više ohrabrujemo. Kada je vaše dete odreĊeno da
pokupi, na primer, 20 kocki i uspe da stavi samo 17 u kutiju za igraĉke, nemojte ga grditi
zbog njegovog neuspeha. Kaţite, "Vidim da si skoro sve pokupio. To je dobro. Hajde da
pokupimo još ove tri i onda ćemo biti gotovi." "Kad svojoj deci govore ljubazno i
pohvale ih kada pokušavaju da uĉine dobro, roditelji mogu ohrabriti njihove napore i
uĉiniti ih veoma srećnim; oni oko porodiĉnog kruga mogu stvoriti atmosferu privlaĉnosti,
koja će odagnati svaku tamnu senku, a uneti u njega sunĉevu svetlost" (Temelji srećnog
doma, str. 343, 344).
Bogosluţenje: Bogosluţenje za vreme praznika moţe da bude veoma ugodno. Izaberite
jednu ili dve omiljene boţićne pesme i tokom sledećih nekoliko nedelja nauĉite da pevate
sve strofe. Ono što vaš mališan sada nauĉi nikad neće zaboraviti. Moţda ćete ţeleti da
nauĉite i neku pesmu koja je nova u vašoj porodici.
Neka vaše dete kaţe zlatni stih i stavi slike na flanelografsku pozadinu. Završite sa
molitvom, zahvaljujući Isusu na Njegovoj ljubavi.

Aktivnosti:
1. Tvoje dete verovatno ne zna mnogo o pastirima ili ovcama. Uradi ono što moţeš da ga
nauĉiš. Moţda u obliţnjem zoološkom vrtu postoje ovce koje ono moţe videti. Pokaţi
mu slike ovaca i pokušaj da objasniš neke njihove navike i zašto im je potrebno staranje
pastira. Dozvolite mu da opipa malo vunene tkanine i objasnite da se ono pravi od ovcine
kose i da ovcu ne boli kada joj svakog proleća šišaju vunu.
2. Neka se vaše dete obuĉe u bade mantil ili tatinu košulju i odglumi priĉu o pastirima.

3. Dok se pripremate za Boţić i slanje ĉestitiki, pokušajte da svoje predškolsko dete
ukljuĉite u taj posao. Ono moţe lizati i zatvarati koverte. Moţda moţe napraviti svoje
ĉestitke koje će ubaciti sa vašim porukama bliskim prijateljima i roĊacima. Objasnite mu
da šaljete ĉestitke svojim prijateljima da im kaţete da ih volite.
4. Pomozite svom detetu da napravi poklon za neku nepokretnu osobu. Nakratko posetite
tu osobu i odnesite joj svoj poklon. Govorite o onom što radite, objašnjavajući da je to
jedan naĉin da drugima pokaţemo da ih volimo.
Vreme za biblijsku priču
Bila je noć. Zvezde su sijale. Neki ljudi, koji se zovu pastiri, brinuli su se oko svojih
ovaca. Neki su morali ĉitave noći da ostanu sa ovcama, tako su pastiri sedeli na travi i
ĉuali svoje ovce. Bio je mrak i moţda je bilo hladno. Moţda su ţeleli da budu kod kuće,
u svojim toplim krevetima.
"Gledajte! Gledajte!" povikali su pastiri. Ĉitavo nebo je bilo osvetljeno jasnim, divnim
svetlom. Uplašili su se. Šta je to?
Ispred njih se pojavio anĊeo - pravi anĊeo sa neba!
"Ne bojte se," rekao je anĊeo. "Imam nešto divno da vam kaţem! Noćas se u Vitlejemu
rodio Isus! Pronaći ćete Ga umotanog u ćebe kako leţi u jaslama."
Iznenada se pojavilo mnogo, mnogo anĊela. Ĉitavo nebo bilo je puno anĊela. Svi anĊeli
su pevali pesmu - slavnu pesmu. "Slava na visini Bogu," pevali su. Bila je to divna pesma
o Bebi Isusu. AnĊeli su pevali jer su bili srećni što se Isus rodio.
Onda su se anĊeli vratili na nebo. Ponovo je bio mrak. Zvezde su jasno blistale na nebu i
bilo je hladno.
"Hajde! Hajde da idemo i pronaĊemo Bebu Isusa!" Pastiri su skoĉili i trĉali ĉitavim
putem do Vitlejema da pronaĊu Isusa.
Tiho su otvorili vrata štalice. Tu su bile neke ţivotinje - moţda krava, ovca, magare ili
koza. Tu su bili ĉovek i ţena i Beba. To je sigurno Beba Isus!
Kakva divna Beba! Najdivnija Beba koja je ikad roĊena! Beba koju su svi ĉekali!
Pastiri su bili veoma srećni kada su pronašli Bebu Isusa - Bebu sa neba. Pastiri su ţeleli
da pokaţu Isusu koliko mnogo Ga vole, zato su kleknuli pored Bebe da Mu pokaţu svoju
ljubav.

Onda su pastiri ponovo izašli u Vitlejem. "Da li ste videli Bebu Isusa?" pitali su svakog.
"Da li ste videli Bebu?"
"Hvala Ti, hvala Ti, Boţe! Hvala Ti što si nam dao da vidimo Bebu Isusa," rekli su
pastiri. "I vratiše se pastiri (svojim ovcama)... hvaleći Boga."
Da li ti voliš Bebu Isusa?
Pastiri su te voleli, Isuse dragi,
mala, slatka Bebo.
Spavaj na ĉistoj slami,
spavaj na ĉistoj slami.
I ja te volim, Isuse dragi,
mala, slatka Bebo.
Spavaj na ĉistoj slami,
spavaj na ĉistoj slami.
Isus više nije beba. On je narastao i postao veliki ĉovek. Tako smo srećni što nas je Isus
toliko voleo da je došao na našu zemlju kao mala beba.

9. Pokloni za bebu
Zlatni stih: "Otvoriše dare svoje i darivaše ga." Matej 2,11.
Biblijski tekst: Matej 2,1-11.
Cilj pouke: Pokazati da moţemo oboţavati Isusa i doneti Mu darove kao mudraci.
Za roditelje: Vaše dete se oseća voljeno ako mu dozvolite da bude ono što jeste. Svako
dete je jedinstveni dar od Stvoritelja i svako dete se razlikuje od ostalih i od svojihi
roditelja. "Znaĉajne razlike u dispoziciji i karakteru ĉesto postoje u okviru iste porodice,
jer je Boţja ţelja da se osobe razliĉitih karaktera meĊusobno druţe. Kada je to sluĉaj,
svaki ĉlan domaćinstva treba sa svetošću da se ponaša prema osećanjima i da poštuje
prava drugih... Ne moţe se prema svoj deci ponašati na isti naĉin, jer bi takvo ograniĉenje
ubijalo sav ţivot u njima" (Child Guidance, p. 205). Da bi imalo vrednost, nije potrebno

da dete bude taĉna kopija svojih roditelja ili svoje braće i sestara. Ponekad će vas
razliĉitost vašeg deteta moţda zbunjivati, ali setite se, razliĉitost nije pogrešna. Nikada
nemojte porediti jedno dete sa drugim ili sa vama u njegovim godinama. Ohrabrite jake
taĉke svakog deteta. Cenite njegovu jedinstvenost.
Jedan naĉin da dozvolite detetu da bude ono što jeste, jeste da poseduje svoja sopstvena
osećanja. Kada ono kaţe, "Ne volim banane," nemojte ga nagovarati sa, "Naravno da
voliš banane. Banane su dobre." To ga ustvari uĉi da bude neiskreno prema sebi. Moţete
reći, "Razumem da ne voliš banane, ali ipak moraš pojesti malo jer su one dobre za tebe."
Nije potrebno da se povlaĉite, iako shvatate njegova osećanja. Osećanjima se ne moţe
nareĊivati, ali akcijama moţe. Vaše dete moţda mrzi da pere zube. To je njegova stvari.
Ipak, vaše je pravo da se postarate da ono to uradi.
Ne moţemo sigurno reći detetu u ĉemu treba ili ne treba da uţiva. Moţemo mu dati
principe za ţivot. Moţemo mu dati Boţja pravila za ţivot, ali nemamo pravo da
nareĊujemo osećanjima. Dozvoljavanje detetu da ima svoja sopstvena osećanja pokazuje
mu da ga poštujete kao odvojenu liĉnost. To ĉini da se ono oseća voljeno.
Bogosluţenje: Dok pouĉavate pouku o mudracima, ustvari pouĉavate pouku o davanju.
Posebno za vreme ovog godišnjeg doba pomozite svom detetu da više išĉekuje radost
davanja nego primanja. Proĉitajte biblijsku priĉu i radite na zlatnom stihu. Pevajte neku
pesmicu o ljubavi prema Isusu, ilustrujući slikama o Isusovom roĊenju. Ako nigde ne
pronaĊeš druge prikladne slike, moţeš ih iseći sa Boţićnih ĉestitki, zalepiti na flanel i
koristiti za vreme bogosluţenja.
Ako voliš, moţeš upotrebiti sledeću priĉu. Upotrebi ime svog deteta i ilustruj priĉu
slikama iz svog flanelografskog kompleta: mama, tata, dete, Isus, meda, jabuka, cvet,
maĉe.
Kada doĊe Boţić, tu će biti poklon za tatu, poklon za mamu, i poklon za Tomu. Ali Toma
ţeli da da poklon Isusu. Da li će Toma dati Isusu igraĉku? Ne, Isusu nije potrebna
igraĉka. Da li će Toma dati Isusu veliku crvenu jabuku? Isus je stvorio sve jabuke. Ne,
Isusu nije potrebna jabuka. Da li će Toma dati Isusu lepo cveće? Isus je stvorio sve cveće.
Ne, Isusu nije potrebno cveće. Da li će Toma dati Isusu maĉe? Isus je stvorio sve maĉiće.
Ne, Isusu nije potrebno maĉe. Onda, šta Toma moţe dati Isusu? Šta Isus ţeli od Tome?

Isus ţeli Tominu ljubav. Toma moţe reći, "Evo, Isuse, moţeš dobiti mene. Ja ću uvek biti
tvoj deĉak." To je poklon koji će veoma usrećiti Isusa.

Aktivnost:
1. Pomozite svom detetu da odglumi priĉu o mudracima. Ono će uţivati u oblaĉenju i
donošenju poklona zamišljenoj Bebi Isusu.
2. Ukrasi malu kutiju uz pomoć zlatnog ili srebrnog papira. Napravi prorez na novĉiće i
neka tvoje dete u nju stavlja novĉiće od sada pa do trinaeste subote. Onda ih odnesite u
subotnu školu kao posebni poklon Isusu.
3. Moţda tvoja porodica moţe usvojiti neku stariju osobu - nekog ko je usamljen i koga
se malo ljudi seća. Posetite tu osobu. Redovno posećujte i neka vaše dete nosi mali
poklon, cvet, nešto za jelo ili knjigu. Neka vaše posete budu kratke. Nemojte napustiti
svog usvojenog dedu ili baku kada proĊe Boţić. Podseti svog mališana da svoju ljubav
pokazujemo Isusu tako što pokazujemo ljubav drugima.
Vreme za biblijsku priĉu
"Pogledajte zvezdu! Nikad pre nisam video tu zvezdu, a vi?" pitao je jedan mudrac.
"To je nova zvezda. Ni ja je nikad pre nisam video."
"Pogledajte! Nova zvezda se kreće. Hajde da sledimo zvezdu. Moţda je to neka posebna
zvezda. Moţda će nas odvesti do Bebe Isusa. Znate, vreme je da se posebna Beba rodi."
Zato su mudraci uzeli hranu i odeću i neke posebne poklone za posebnu Bebu. Spakovali
su sve na leĊa svojih kamila. Uskoro su krenuli da prate zvezdu.
"Gledajte! Gledajte! Eno zvezde. Baš je ispred nas!" Mudraci su jahali i jahali. Njihove
kamile su hodale i hodale. Klomp, klomp, kloparale su noge kamila. Klomp, klomp, po
pesku. Klomp, klomp, po putevima. Klomp, klomp, po planinama. Hodali su, hodali i
hodali prateći zvezdu - sve dok zvezda nije stigla u Vitlejem, gde se Isus rodio. Onda se
zvezda zaustavila nad kućom gde je bio Beba Isus.
O, kako su mudraci bili srećni! Pronašli su Bebu Isusa - posebnu Bebu - i Njegovu majku
Mariju. Mudraci su bili toliko srećni da su kleknuli pred Isusom da Mu pokaţu koliko
mnogo Ga vole.

Onda su mu dali poklone. Dali su Isusu ono što su doneli. Naravno, Beba Isus ništa nije
znao o poklonima, ali Marija i Josif su rekli "hvala" mudracima na divnim poklonima
koje su dali Isusu.
Onda su se mudraci ponovo popeli na svoje kamile i krenuli kući. Klomp, klomp, po
pesku. Klomp, klomp, po putevima. Klomp, klomp, po planinama. Hodali su i hodali kući.
Ali mudraci su bili srećni! Razgovarali su o Bebi Isusu - posebnoj Bebi. Bili su srećni što
mogu dati Bebi Isusu poklone. Mudraci su mnogo voleli Bebu Isusa.
Da li ti voliš Isusa? I ti mu moţeš dati poklone, baš kao i mudraci. Moţeš doneti svoj dar
u subotnu školu i crkvu. I ti moţeš Isusu dati poklon.
Mudraci su te pronašli, Isuse dragi,
mala, slatka Bebo.
Spavaj na ĉistoj slami,
spavaj na ĉistoj slami.

Mudraci su te voleli, Isuse dragi,
mala, slatka Bebo.
Spavaj na ĉistoj slami,
spavaj na ĉistoj slami.

Ja te volim, Isuse dragi,
mala, slatka Bebo.
Spavaj na ĉistoj slami,
spavaj na ĉistoj slami.
Mi moţemo sada voleti Isusa. Isus više nije beba već je odrastao i gore je na nebu. Mi
sada volimo Isusa kao što su mudraci voleli Bebu Isusa.

10. Isus odrasta
Zlatni stih: "Po delima svojim poznaje se i dete." Priĉe 20,11.

Biblijski tekst: Matej 2,13-15; 19-23; Luka 2,39-52.
Cilj pouke: Nauĉiti kako moţemo biti sliĉni Isusu.
Za roditelje: Da bi se vaše dete osećalo voljeno, pokušajte da ga razumete s njegove taĉke
gledišta. Stavićete sebe na njegovo mesto i pokušati da vidite kako to izgleda biti u
njegovoj situaciji. Pretpostavimo da vam vaše 3-godišnje dete prilazi u suzama zbog male
polomljene igraĉke. Normalna reakcija odraslih je, "Nemoj plakati zbog takve sitnice.
Imaš mnogo drugih igraĉaka a ta je jevtina. Kupićemo drugu." Reakcija koja pokazuje
više razumevanja bila bi, "Baš mi je ţao. Voleo si tu igraĉku i boli te što se polomila.
Nije mnogo koštala. Hajde da vidimo da li ti sutra moţemo nabaviti novu." Postoji mala
ali vaţna razlika izmeĊu ova dva odgovora. Prvi u suštini govori, "Glup si što plaĉeš zbog
takve sitnice." Ovo vreĊa detetovo samo-poštovanje i udaljava ga od roditelja. Drugi
odgovor, iako nudi isto rešenje, dozvoljava detetu da vidi da je njegovo osećanje vredno.
Njegov roditelj ga razume. Ovakav odgovor i brz zagrljaj verovatno je sve što je potrebno
da bi njegov dan opet bio veseo.
Kada nam nešto smeta, mi ne ţelimo saosećanje (O, jadniĉe). Niti ţelimo da nam neko
propoveda, niti da nam gura "jednostavno" rešenje. Jednostavno ţelimo da nas razumeju.
Zato nam je Isus tolika uteha. On je ţiveo našim ţivotom. On zna kroz šta prolazimo. I
deca mogu u Njemu pronaći prijatelja, jer je i On bio dete. Kada stavite sebe na detetovo
mesto, bez osuĊivanja, kada ga slušate svojim srcem a ne samo svojom glavom, poĉećete
da shvatate da njegove akcije imaju smisla. Razumevanje pokazuje da vam je stalo do
njega.
Bogosluţenje: Ova pouka o Isusovom detinjstvu moţe biti velika uteha vašem detetu.
Potrebno mu je da zna da ga Isus razume, jer je i On takoĊe bio dete. U pripremi za ova
porodiĉna bogosluţenja uţivaćete u ĉitanju adabranih delova iz Čežnje vekova. Posle
prouĉavanja biblijske priĉe i zlatnog stiga moţete koristiti neku pesmicu koja govori o
tome kada je Isus bio dete. Završite kratkom molitvom, traţeći od Isusa da bude s vama.

Aktivnosti:

1. Marijina vernost u pouĉavanju Pisma je primer za nas danas. Naša deca treba dobro da
poznaju Pismo. Naša dvogodišnja ili trogodišnja deca nisu premlada da svake nedelje uĉe
stih. Moţda ćeš ţeleti svom detetu da pokaţeš kakva je bila Biblija koju je Isus ĉitao.
Pripremi dva štapića duţine 20 cm i list belog papira dimenzija 15 x 60 centimetara.
Zalepi po jedan štapić na obe strane papira. Kada se lepilo osuši, uvij papir oko štapića
sve dok se ne sretnu u sredini. Onda ćeš imati svitak, vrstu Biblije koju je Isus ĉitao.
2. Vaše dete će uţivati u slici Isusa okruţenog decom. Ako svakog dana gleda sliku, ona
mu moţe pomoći da više zavoli Isusa.
3. Moţete okaĉiti malu oglasnu tablu u detetovoj sobi gde moţe kaĉiti svoje slike i crteţe.
Okaĉite slike iz prirode, hranu koju voli, slike dalekih roĊaka i drugih stvari. Ĉesto
menjajte slike radi efekta.
4. Moţda vaše dete nije upoznato sa stolarskim zanatom. Uradite ono što moţete da mu
pomognete da nauĉi šta su Isus i Njegov otac radili. Ako se u blizini gradi neka kuća,
odvojte malo vremena da zajedno sa svojim detetom posmatrate napredak. Moţda njegov
otac ili neki roĊak ili prijatelj ima alatke za obradu drveta i ţeli da pokaţe vašem
mališanu kako svaka alatka radi. Piljevina, drveni opiljci i komadići drveta će oduševiti
svako malo dete.
5. Na maloj oglasnoj tabli u detetovoj sobi ili u vašoj kuhinji postavite slike koje će vaše
dete podsećati na lepotu prirode. Koristi samo po jednu ili dve slike odjednom ili će dete
biti zbunjeno.
Vreme za biblijsku priĉu
"Josife! Josife! Ustani!" prošaputao je jedne noći anĊeo Josifu. "Odmah ustani. Car ţeli
da povredi Bebu Isusa. Moraš Ga odvesti u daleku zemlju. Onda Ga car neće moći
povrediti. Morate krenuti odmah!"
Odmah su se Josif i Marija i Beba Isus spremili da poĊu. Moţda su Marija i Beba Isus
jahali na malom magaretu a Josif je hodao pored njih. Bio je mrak i niko nije mogao da ih
vidi. Ţurili su. "Hodaj brţe, malo magare. Hodaj brţe tako da car ne moţe pronaći Bebu
Isusa." Odmah pored magareta bili su neki anĊeli. AnĊeli su bili i pored Josifa. AnĊeli su
se brinuli za Josifa i Mariju i Bebu Isusa. Oni nisu dozvolili da car povredi Bebu Isusa.

Nakon što su dugo, dugo hodali, zaustavili su se da se odmore. Sada su bili daleko. Sada
car ne moţe povrediti Bebu Isusa. Josif i Marija su bili toliko srećni što su im anĊeli
pomogli. Nisu ţeleli da bilo šta povredi Bebu Isusa!
Dugo vremena su ostali u Egiptu. Beba Isus je svakog dana rastao. Uskoro je sam mogao
da sedi, a onda je mogao i da puzi. Jednog dana Isus je sam mogao da hoda. Isus više nije
bio beba - bio je mali deĉak. Pio je mleko, baš kao i ti. Noću je spavao u svom krevetu.
Jeo je dobru hranu. Voleo je mamu i tatu.
Jedne noći anĊeo je rekao Josifu da se sada mogu vratiti svojoj kući. Car više neće
povrediti malog Isusa. Marija i mali Isus jahali su na magaretu, a Josif je hodao pored
njih. Hodali su i hodali, sve dok nisu stigli do svoje kuće. Kako su bili srećni što su opet
kod kuće!
Baš kao i ti, Isus je sve više i više rastao. Uskoro je trĉao na sve strane. Uskoro je mali
Isus nauĉio da govori i uĉio je zlatne stihove svake nedelje. Mali Isus je voleo da sluša
priĉe iz Biblije. Voleo je da se moli Bogu, mali Isus je voleo da peva pesme o Bogu.
Uskoro je mali Isus bio dovoljno veliki da pomaţe svojoj mami. Nosio je drva za vatru.
Moţda je nosio i vodu u kofi. Moţda je ĉistio pod ili pomagao tati da ĉisti lišće. Moţda je
pomagao tati da drţi daske koje je obraĊivao. Isus je voleo da bude pomoćnik.
Isus je uvek bio poslušan mami i tati. Kada je mama zvala, on je odmah dolazio trĉeći.
Isus je uvek govorio, "Evo me, mamice". Isus je voleo da bude poslušan.
Isus je subotom voleo da ide u crkvu. Tiho je sedeo pored mame. Slušao je šta
propovednik govori. Pevao je pesme i davao dar.
Mali Isus je voleo ptice i ţivotinje. Ako bi se neka ţivotinja povredila, Isus joj je
pomagao da ozdravi. Mali Isus je uvek bio ljubazan prema ţivotinjama. Mali Isus je
voleo ţivotinje.
Svakog dana je mali Isus postajao sve veći i veći. Kada je postao veliki deĉak, mogao je
da radi sa tatom u drvodeljskoj radionici. Onda je već bio visok skoro kao i tata. Isus je
vredno radio i Njegov posao je bio dobar. Sve što je pravio bilo je dobro.
Da li ţeliš da budeš kao mali Isus? Ti to moţeš! Svakog dana moţeš biti sliĉan Isusu
kada je bio mali deĉak. Moţeš pomagati mami i tati. Moţeš doći kada te oni zovu.
Moţeš biti ljubazan prema svojim ljubimcima i drugim ţivotinjama. Moţeš slušati

uĉiteljicu u subotnoj školi i propovednika. Moţeš razmišljati o Isusu kada vidiš sve lepe
stvari koje je On stvorio.

11. Isus leĉi bolesnog deĉaka
Zlatni stih: "Izleĉiće nas." Osija 6,1.
Biblijski tekst: Jovan 4,46-54.
Cilj pouke: Pokazati da nam Isus pomaţe kad nam je potreban.

Za roditelje: Kada dozvolite svom detetu da raste brzinom koja je najbolja za njega, vi
mu pomaţete da se oseća voljeno. Bog je usadio silu za rast u svako dete. Vaše dete ima
veliki unutrašnji poriv da raste po uzorku koji je dobar samo za njega. Proseĉnom detetu
će moţda prvi zub izrasti izmeĊu ĉetvrtog i šestog meseca. Ali ni jedno dete nije
"proseĉno", a posebno ne vaše. Njemu će moţda prvi zub izrasti prilikom roĊenja ili na
kraju prve godine ţivota, a ono će i dalje biti sasvim normalno.
Izgleda da roditelji pogrešno shvataju da moraju gurati dete ka rastu i uĉenju. Ako ono
zaostane iza druge dece, oni se brinu a ako je malo ispred norme, oni se hvale i pripisuju
sebi zasluge kao da oni imaju neke veze sa tim. Prvi pravi pritisak obiĉno nastaje kada
doĊe vreme navikavanja deteta na nošu. Oni se muĉe i trude i govore svom 2-godišnjaku
"Ti si prevelik za to". Ali nije potrebno da se brinu. Ono će konaĉno shvatiti ideju, u
svom sopstvenom vremenu. Mnogo je lakše malo duţe prati pelene i dozvoliti detetu da
se kreće svojom sopstvenom brzinom nego se svakog dana boriti sa njim.
To ne znaĉi da ne moţete davati neţna uputstva, ali nemojte sramiti i grditi svoje dete
kada god mu se dogodi nesreća. Dajte mu sigurnost poznanja da verujete njegovom
unutrašnjem porivu u ovome. Mir i poverenje izmeĊu roditelja i deteta mnogo je vaţniji
od broja dana u kojima morate da perete pelene.
Normalan rast za dete ne predstavlja stalni napredak. Ono ide napred, onda malo stane,
onda pa miruje u ravnici. Ponekad kada se dete suoĉava sa novim izazovom, ono ţeli da
se povuĉe u stari, poznati uzorak. Kada nova beba doĊe kući iz bolnice, starije dete će
moţda jedno vreme traţiti flašicu. To je normalno. Ako dozvolimo da se dete vrati

unazad bez posramljivanja, ono će imati više unutrašnje snage da se kreće napred u nove
stvari. Sigurnost dolazi pre rasta.
Kada imamo biljku za koju nam se ĉini da ne raste, ne vuĉemo listove kako bismo je
postakli na rast. Ne, već radimo na zemljištu ili dajemo biljci više vode, prehranjivaĉa ili
sunĉeve svetlost. Mi menjamo njenu okolinu. Tako je i sa detetom. Ako postoji problem
u njegovom razvoju, proverite klimu. Da li dobija dovoljno odmora, vode, uravnoteţene
ishrane, slobodnog prostora za igranje? Da li ţivi u napetosti ili se suoĉava sa novim
zadatkom uĉenja? Moţda se upravo malo odmara na nekoj ravnici. O ĉemu god da se
radi, nemojte ga gurati. On će krenuti napred prema uzorku koji mu je Bog dao. Ako mu
dozvolite da bude ono što jeste, dete će se sigurno osećati voljeno.
"Nikad nemojte dozvoliti da kaţete svom detetu: "Ništa ne mogu da uradim sa tobom."
Sve dok imamo pristup Boţjem prestolu, mi kao roditelji treba da se stidimo da
izgovorimo takve reĉi. Viĉite Isusu, i On će vam pomoći da svoje mališane dovedete k
Njemu" (Child Guidance, p. 238).
Bogosluţenje: Ove nedelje dok sa svojim detetom prouĉavate priĉu o Isusovoj
isceljivaĉkoj moći, bilo bi dobro da ispitate zdravstvene navike svoje porodice. Da li je
vaša ishrana jednostavna i hranljiva sa vrlo malo slatkiša? Da li dobijate dosta sveţe
vode, sveţeg vazduha, sunĉeve svetlosti, sna i veţbanja? Da li je vaša odeća prikladno
osmišljena za odrţavanje toplote a ne radi mode? Obratite paţnju na ove stvari i izbeći
ćete gripu i bolno grlo, što se obiĉno dešava u ovo doba godine.
"Mnogi su me pitali: "Koji je najbolji naĉin da saĉuvam svoje zdravlje?" Moj odgovor je,
Prestanite da kršite zakone svog bića; prestanite da negujete iskvaren apetit; jedite
jednostavnu hranu; oblaĉite se zdravo i jednostavno u skromnosti; zdravo radite; i nećete
biti bolesni" (Counsels on Health, p. 37).
Proĉitajte biblijsku priĉu i uĉite zlatni stih. Moţete upotrebiti pesmice "Kada?" i "Ko
ide." Završite sa molitvom.

Aktivnosti:

1. Tvoje dete će uţivati u albumu koji ste napravili od slika RoĊenja sa Boţićnih ĉestitki
koje ste primili. Odsecite nepotrebne delove na ĉestitikama i pomaţite sa lepljenjem, ali
neka vaš mališan stavi slike u svoju sopstvenu knjigu o Bebi Isusu.
2. Vaše 3-godišnje ili 4-godišnje dete će uţivati u lekarskoj opremi. Dozvolite mu da
obuĉe staru belu košulju kao uniformu i zamišlja da pomaţe Isusu da izleĉi ljude.
3. Ako ste imali redovne preglede, vaše dete je do sada sigurno već veoma dobro
upoznato sa lekarem. Nemojte se iznenaditi ako posle odreĊenog vremena se uplaši i
poĉne da plaĉe za vreme pregleda. Lekar to oĉekuje i to je normalno u odreĊenim
fazama. Ohrabrite svoje dete, utešite ga, drţite ga ako je to neophodno; ali nemojte mu
lagati. Inekcije bole, ali moţete biti iskreni tako što ćete reći da neće dugo trajati. Kada je
mirno, objasnite mu razloge za inekciju.
Vreme za biblijsku priĉu
Saša je bio bolestan. Plakao je i plakao. Bilo mu je vruće i grlo ga je bolelo. Nije hteo
ništa da jede. Samo je ţeleo da ga mama drţi i ljulja. Sašini mama i tata su bili ţalosni što
je njihov mali deĉak bolestan. Tata je pozvao lekara.
Uskoro je lekar došao da vidi Sašu. Lekar je slušao kako Saša diše. Onda je pogledao u
Sašina usta i uši. "Hmmmm," rekao je lekar. "Saša ima veoma bolno grlo. Daćemo mu
malo lekova. Onda će ozdraviti - ne danas ili sutra, ali moţda prekosutra. Saša treba da
pije mnogo vode, da dosta spava i da pije svoje lekove. Onda će se uskoro osećati bolje."
Sašina mama je poĉela da mu daje lekove. Dala je Saši veliku ĉašu punu sveţe vode.
Onda je stavila vlaţne obloge na Sašino ĉelo. Uskoro je on zaspao. Sašini mama i tata su
se molili Isusu da pomogne da Saši bude bolje. Oni su znali da Isus voli Sašu i ţeli da ga
izleĉi.
Biblija kaţe da će nas On izleĉiti. Isus moţe da izleĉi Sašu. Posle nekog vremena Saši je
bilo bolje.
Pre mnogo, mnogo vremena, kada je Isus ţiveo ovde, on je pomagao ljudima koji su bili
bolesni. Isus je voleo svakog i ţeleo je da svi ljudi budu zdravi i srećni.
Jednog dana jedan ĉovek je pritrĉao Isusu: "Isuse, Isuse," rekao je. "Molim te doĊi u
moju kuću. Moj mali deĉak je jako bolestan. Niko ne moţe da mu pomogne - ĉak ni

lekari! Ali znam da ga Ti moţeš izleĉiti. Molim Te, Isuse. Molim Te, odmah doĊi, pre
nego što moj mali deĉak umre!"
Isus je voleo ovog ĉoveka i njegovog malog deĉaka. Isus je ţeleo da deĉak opet ozdravi.
Mnogo ga je voleo. Zato je Isus rekao ĉoveku:
"Idi kući. Tvoj sin je zdrav."
Otac nije mogao da vidi svog malog deĉaka, ali je znao da ga je Isus izleĉio. Verovao je
Isusu. Zato je ĉovek krenuo kući. Sada je bio srećan. Znao je da je njegov deĉak zdrav.
Kada je ĉovek stigao kući, video je da je njegov deĉak zdrav! Baš kao što je Isus rekao.
Ĉovek i njegova ţena i svi drugi ljudi koji su ţiveli u njegovoj kući voleli su Isusa.
Isus voli i tebe. Isus ţeli da budeš zdrav i srećan. Isus je srećan kada jedeš zdravu hranu,
spavaš svake noći, igraš se napolju na sunĉevoj svetlosti i piješ mnogo vode svakog dana.
Ali ako se razboliš, Isus moţe pomoći lekaru da zna šta treba da uradi da ti pomogne.
Isus će pomoći mami i tati da se brinu za tebe kad si bolestan. Isus te voli i pomoći će ti
kada ti je potrebna pomoć.

12. Isus pokazuje svoju ljubav
Zlatni stih: "Da imate ljubav meĊu sobom, kao što ja imadoh ljubav k vama." Jovan
15,12.
Biblijski tekst: Matej 27,31 - 28,10.
Cilj pouke: Nauĉiti da Isus voli svakog, ĉak i one koji Ga povreĊuju.

Za roditelje: Od svih elemenata ljubavi, disciplina se najmanje razume. Ipak, da bi bilo
voljeno, dete mora da poznaje svoje granice. Njemu je potrebna sigurnost poznavanja da
njegovi roditelji imaju kontrolu, da mu neće dozvoliti da ode predaleko.
Nedisciplinovano dete se oseća zbunjeno i nevoljeno, jer nema pravila koja ga vode.
Fiziĉka kazna nije ista što i disciplina. To je samo mali deo nje. Ljubav je osnova
discipline, a njen cilj je da se dete nauĉi da upravlja sobom.
Prva alatka u disciplini je primer. Od svojih najranijih dana, dete poĉinje da se
poistovećuje sa vama, svojim roditeljima. Ono odrasta u prihvatanju vaših standarda i

stavova kao svojih sopstvenih. "Deca imitiraju svoje roditelje; zato treba posvetiti veliku
paţnju kako bi ono imalo ispravne modele. Roditelji koji su ljubazni i uĉtivi kod kuće,
dok su u isto vreme ĉvrsti i odluĉni, videće manifestaciju istih karakteristika kod svoje
dece. Ako su ispravni, pošteni i poštovani, njihova deca će im verovatno biti sliĉna. Ako
su poboţni i oboţavaju Boga, njihova deca, nauĉena na isti naĉin, neće zaboraviti da Mu
sluţe" (Child Guidance, p.215).
Bogosluţenje: Uz paţljivo pouĉavanje, ĉak i veoma mlado dete moţe poĉeti da razume
priĉu o Raspeću. Površno spomenite zastrašujuće detalje i naglasite Isusovu ljubav prema
nama i radost vaskrsenja. Ovo je sedmica kada ćete pevati pesmu "Isus voli decu malu", i
staru omiljenu pesmu "Znam da Isus voli me." Moţete koristiti i pesmicu "Isus voli
svakog" (vidi priloţene note). Ako ţelite, moţete koristiti sledeću priĉu da objasnite
Isusovu ţrtvenu smrt. Ilustrujte svojim flanelografom ili figuricama koje ste napravili.
Jakov je voleo da baca svoju loptu. Bacio je visoko. Bacio je daleko. Onda je bacio jako.
O, o! Lopta je pogodila prozor na komšinicinom automobilu. Prozor se razbio. Jakovu je
bilo ţao. Tati je bilo ţao. Komšinici je bilo ţao. Tata je rekao: "Prozor se mora platiti. Ti
ne moţeš da ga platiš, Jakove. Ja ću platiti da se prozor popravi."
Ponekad deca uĉine nešto pogrešno. Ponekad postanu veoma ljuta i zlo se osećaju i
povrede nekog. To je greh. Biblija kaţe da se greh mora platiti. Cena za greh je smrt. Svi
smo sagrešili, ali je Isus platio cenu za naš greh.
Isus je platio za naše grehe, baš kao što je Jakovljev tata platio za prozor koji je Jakov
slomio. Isus nije morao da umre za nas. On je umro zato što nas voli i ţeli da ţivimo sa
njim. Hvala Ti, Isuse, na Tvojoj divnoj ljubavi.

Aktivnosti:
1. Ako je u vašoj porodici bio smrtni sluĉaj, dete će biti uznemireno gubitkom, a takoĊe i
bolom koji njegova porodica doţivljava. Nemoj poreći svoju sopstvenu ţalost. Objasni da
si ţalosna bez osobe koju si volela, ali da će ti Isus pomoći da se uskoro osećaš bolje.
Govori o vaskrsenju, o vremenu kada ta osoba više neće biti bolesna i neće je više boleti,
nego će biti mlada i snaţna i srećna.

2. Nemoj malom detetu opisivati smrt kao san, jer se moţe uplašiti da noću ode na
spavanje. Kaţi mu da mrtvi ništa ne znaju, da ništa ne osećaju niti ĉuju. Sledeći zvuk koji
će ĉuti biće Isusov glas.
3. Neka vaše dete odglumi priĉu o vaskrsenju, koristeći figure koje ste napravili od drveta
ili kalema za konac. Nemoj koristiti male lutke, jer to ograniĉava detetovu maštu i daje
svetovni utisak.
Vreme za biblijsku priĉu
Kada je Isus došao da ovde ţivi, bio je veoma poseban ĉovek. Isus je leĉio bolesne.
Smirivao je velike oluje. Isus je mnogo pomagao ljudima. Isus nikad, nikad nije uradio
nešto loše. Ljudi su Ga voleli i dolazili da Ga slušaju svakog dana. Mala deca su ţelela da
budu pored Njega. On je bio poseban ĉovek.
Isus je bio veoma poseban ĉovek. Pre nego što je Isus ţiveo ovde, ţiveo je na nebu sa
Bogom. Isus je došao da ţivi sa nama da bi nam pokazao koliko nas voli. Isus voli
svakog na celom svetu - sve mame, sve tate, svu malu decu i sve ostale.
Ali neki ljudi nisu voleli Isusa. Bili su ljuti što je mogao da radi stvari koje niko drugi
nije mogao. Bili su ljuti zato što je ĉinio da je ljudima ţao zbog loših stvari koje su
uradili. Isus je mogao da im oprosti. Bili su ljuti zato što je rekao da je došao sa neba. Ovi
zli ljudi ţeleli su da povrede Isusa. Ĉak su ţeleli da ubiju Isusa.
Jednog dana su ovi zli ljudi odveli Isusa. Bili su veoma zli prema Njemu. Oni su ţeleli da
On umre. Kada je Isus umro, Njegovi prijatelji koji su Ga voleli odneli su Njegovo telo u
grob. Umotali su Ga u lepu ĉistu odeću. Stavili su veliki kamen na pećinu u kojoj je bio
grob. Bili su veoma ţalosni. Isusovi prijatelji su plakali zato što je Isus umro.
Ali znaš li šta se dogodilo? Bog je poslao anĊele da ĉuvaju grob u kojem se Isus nalazio.
Mnogo, mnogo vojnika je ĉuvalo Isusov grob. Nisu ţeleli da neko doĊe i ukrade Isusa.
Ali jedan divan sjajni anĊeo došao je sa neba. AnĊeo je bio tako sjajan da su vojnici
popadali na zemlju. Nisu mogli da gledaju u anĊela.
Prekrasni anĊeo je uklonio kamen. Onda je anĊeo povikao: "Isuse, Sine Boţji, izaĊi! Tvoj
Otac te zove!" Isus je odmah oţiveo! Više nije bio mrtav!
Isusovi prijatelji su bili veoma srećni! Otrĉali su da svima kaţu da je Isus opet ţiv! Bio je
to divan dan! Isus je bio ţiv!

Isus je još uvek ţiv! Isus je sada na nebu. On te mnogo voli. Isus voli mamu i tatu, brata i
sestru, baku i dedu. Isus voli svakoga. Isus voli ljude koji ne vole Njega. Jednog dana će
oni koji vole Isusa ţiveti na nebu sa Njim. Zar to nije divno? Ja ţelim da ţivim na nebu sa
Isusom, a ti?

13. Isus odlazi na nebo
Zlatni stih: "Opet ću doći". Jovan 14, 3.
Biblijski tekst: Luka 24,50-53; Dela 1,9-12.
Cilj pouke: Nauĉiti da će se jednog dana Isus vratiti da nas uzme na nebo.

Za roditelje: Kada je dete veoma malo mi organizujemo njegovu okolinu kako bi mu bilo
teško da bude neposlušno. Upornošću, neţnom disciplinom i udarcem po ruci, ono pre 3
godine uĉi naviku poslušnosti bez postavljanja pitanja. Kasnije kako se njegov um
razvija, moţemo u svoje alatke disciplinovanja dodati i rezonovanje. Ponavljanje i
apsolutna upornost su od suštinske vaţnosti za dobru disciplinu. Roditelj koji disciplinuje
govoriće samo jedno, a zatim ako je potrebno delovati neţno ali ĉvrsto, pokrećući dete da
uradi ono što se od njega zahtevalo. Deca su u stvari srećnija ako znaju da odmah moraju
poslušati.
Koristite disciplinu kao element ljubavi koja, uz Boţju milost, nikad ne kaţnjava u besu.
Ĉvrstina, odluĉnost, pozitivni zahtevi su od suštinske vaţnosti u svakoj porodici. Budite
mirni, slobodni od ljutnje, tako da ona budu uverena da ih volite iako ih kaţnjavate. Dete
koje je odgojeno u neţnoj, ĉvrstoj disciplini ljubavi duboko u sebi zna da je voljeno.
Bogosluţenje: Ove nedelje posle biblijske priĉe i zlatnog stiha opet moţete koristiti
recitacije "Kada?" i "Ko to ide?". Izaberite aktivnosti koje će odgovarati potrebi vašeg
deteta. Koristite slike za ilustraciju stihova i pesama. Ilustruj sledeće reĉi slikama.
Isus je otišao na nebo ali je rekao da će se vratiti. Rekao je da će nas povesti kući sa
sobom. Ko ţeli da ide na nebo sa Isusom? Tata ţeli. Mama to ţeli. Jasna to ţeli (upotrebi
ime svog deteta).

Isus će svakom od nas dati belu haljinu. Ko će na nebu nositi belu haljinu. Mama, tata,
Jasna.
Isus će svakom od nas dati krunu. Ko će nositi krunu na nebu? Mama, tata, Jasna.
Na nebu ima mnogo lepog drveća. Veverice na drveću neće beţati od nas. Na nebu nas
medved i lav neće povrediti. Ţelim da idem na nebo sa Isusom.
(Do kraja nedelje vaš mališan će biti u stanju da sam prepriĉa većinu priĉe i poreĊa slika.)

Aktivnosti:
1. Ove nedelje mnogo govori o nebu. Gledajte slike iz pouke i biblijskih slikovnica.
2. Od prazne plastiĉne boce za izbeljivaĉ moţeš napraviti krunu svom detetu. Napuni
bocu vrućom vodom kako bi plastika omekšala i zatim je isprazni. Iseci dno, nacrtaj
gornji deo krune i iseci po linijama. Isprskaj zlatnom bojom koja nije otrovna. Ukrasi je
kako ţeliš. Neka je tvoje dete koristi dok pevate neke pesme (npr. "Krunu daće nam").
3. Kada posetite zoološki vrt objasni da su neke ţivotinje sada veoma opasne. One bi
povredile ljude kada bi izašle iz svojih kaveza. Ali na nebu i na novoj zemlji ţivotinje će
biti neţne i dobre. Lav neće biti u kavezu. Onda ćemo moći da se igramo sa lavom.
(Moţeš napraviti prigodan kavez za divlje ţivotinje od kutije za cipele. Iseci šipke na
poklopvu. Stavi kutiju da stoji po strani, i u nju stavi plišanu ţivotinju ili sliku lava ili
medveda.) Kada odemo na nebo, ţivotinje neće biti izi kaveza. (Izvadite igraĉku iz svog
kaveza.)
Vreme za biblijsku priĉu
Isus je bio mala beba kada je došao sa neba. Njegova majka Marija i otac Josif brinuli su
se za Bebu Isusa i AnĊeli su Ga ĉuvali. Isus je sve više i više rastao, baš kao ti. Njegovi
mama i tata brinuli su se za njega i anĊeli su uvek bili u blizini.
Isus je narastao i postao veliki deĉak. Pomagao je mami i tati u poslu. Voleo je da ĉita
Bibliju i da se moli. Isus je voleo da pomaţe svojim prijateljima. Isus je narastao i postao
ĉovek. Kada je Isus bio ĉovek, pomagao je mnogim ljudima. Leĉio je bolesne ljude. Isus
je mnogo pomagao ljudima jer ih je voleo.
Isus je dugo ţiveo ovde. Sada je bilo vreme da se Isus vrati na nebo i da tamo ţivi. Isus i
Njegovi posebni prijatelji jednog dana su krenuli u dugaĉku šetnju. Popeli su se na vrh

jednog brda. Dok su tamo stajali i razgovarali, Isus im je rekao koliko mnogo ih voli.
Onda se Isus polako uzdigao u vazduh sa mnogim anĊelima. Posle nekog vremena
Njegovi prijatelji više nisu mogli da Ga vide. Isus je otišao da ţivi na nebu.
Isusovi prijatelji bili su ţalosni. Isus im je nedostajao. Ţeleli su da je Isus ostao na zemlji
sa njima. Onda su pored sebe ugledali dva anĊela. AnĊeli su rekli, "Zašto ste ţalosni?
Zaar ne znate da će Isus opet doći? On će opet doći da vas odvede da ţivite s Njim na
nebu!"
Da, jednog dana će se Isus vratiti. On će doći sa mnogo, mnogo anĊela. Celo nebo će biti
puno anĊela. Isus će sedeti na oblaku a svuda oko Njega biće mnogo boja - baš kao duga.
Ĉuće se zvuk truba i prekrasno pevanje. Onda će anĊeli doći da povedu sve ljude koji
vole Isusa da ţive na nebu sa Njim. To će biti divno, zar ne?
Na nebu će sve biti baš kako treba. Ljudi se neće bojati velikih ţivotinja jer će one biti
dobre i neţne. Moći će da se igraju sa velikim lavom i ĉupavim medvedom. Na nebu će
uvek biti srećni. Nikada više ih ništa neće boleti i neće više plakati! To će biti lepo, zar
ne? Nikad neće morati da spavaju jer se na nebu nikad neće umarati!
Na nebu će deca sedeti u Isusovom krilu i slušati priĉe. Moći će da kaţu Isusu koliko
mnogo Ga vole. Moći će da šetaju sa Isusom i gledaju lepo cveće i drveće. Cveće će uvek
biti divno i šareno. Na drveću neće biti ţutog lišća. Na nebu neće biti ni previše toplo ni
previše hladno. Biće mnogo divnih mesta za posećivanje i gledanje.
Ja ţelim da jednog dana idem sa Isusom na nebo, a ti? Jednog dana Isus će doći da
povede sve deĉake i devojĉice koji Ga vole na nebo. Isus je rekao: "Opet ću doći". Isus je
obećao da će opet doći. Ja znam da će On doći jer je tako rekao!
Ţelim da budem spremna kad Isus doĊe, a ti? Mama i tata ţele da budu spremni. Sestra i
brat ţele da budu spremni. Svi ţelimo da budemo spremni kada Isus doĊe da nas odvede
na nebo. Bićemo spremni jer volimo Isusa!
Isus je naš najbolji, najdraţi prijatelj i mi ţelimo da ţivimo blizu Njega. Moći ćemo da
Ga gledamo svakog dana i da s Njim jedemo i pijemo sok od groţĊa. On ţeli da nosimo
divne krune i haljine svetlosti koje nam je On napravio jer nas voli.

1. Zahej želi da vidi Isusa

Zlatni stih: "Ja svagda ĉinim što je njemu ugodno." Jovan 8,29.
Biblijski tekst: Luka 19,1-10.
Cilj pouke: Pokazati Isusu koliko Ga volimo.
Zahej je ţeleo da vidi Isusa, ali bio je premali.
Nije mogao da vidi preko drugih ljudi.
Zato se popeo na jedno drvo.
Sad je Zahej mogao da vidi Isusa!
Isus je pogledao gore i rekao Zaheji:
"Zaheju, molim te, brzo siĊi! Ţelim da danas budem u tvojoj kući."
Zahej je jako brzo sišao sa drveta. Bio je srećan!
Isus će jesti u njegovoj kući!
Isus je mnogo voleo Zaheja i Zahej je mnogo voleo Isusa.
Ţeleo je da pokaţe Isusu koliko mnogo Ga voli.
Da li ti voliš Isusa?
Moţeš Mu pokazati koliko Ga voliš.
Moţeš biti dobar deĉak (devojĉica).
Onda ćeš pokazati Isusu koliko Ga voliš.

2. Čovek koji se zahvalio

Zlatni stih: "Bog je ljubav." 1.Jovanova 4,8.
Biblijski tekst: Luka 17,11-19.
Cilj pouke: Pokazati našu ljubav prema Isusu tako što ćemo Mu reći "Hvala".

Desetoro ljudi bili su veoma bolesni.
Niko nije mogao da ih izleĉi - ĉak ni lekar.
Ali Isus je mogao!
Kada su desetoro ljudi videli Isusa, rekli su:

"Isuse, molimo Te da nas izleĉiš!"
I Isus je to uĉinio!
Desetoro ljudi srećno su trĉali niz put.
Bili su jako, jako, jako srećni!
Bili su zdravi! Više nisu bili bolesni!
Jedan ĉovek se vratio da se zahvali Isusu.
"Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti što si me izleĉio."
Isus pomaţe i tebi.
Moţeš li reći hvala Ti Isusu?
Moţeš li reći hvala Ti za hranu i igraĉke i topao krevet?
Moţeš li reći hvala Ti Isusu?

1. Posebna Beba

Zlatni stih: "Nadeni mu ime Isus." Matej 1,21.
Biblijski tekst: Luka 2,1-7.
Cilj pouke: Nauĉiti da je Isus došao na zemlju zato što nas voli.
Klip-klop, klip-klop išao je magarac.
Magarac je nosio Mariju a Josif je hodao pored.
Klip-klop, klip-klop ĉitavim putem do Vitlejema.
Marija i Josif su ostali u jednoj štali i spavali na ĉistoj slami.
Beba Isus se rodio i štali i spavao na ĉistoj slami.
AnĊeli su ĉuvali bebu Isusa.
Svakog dana Isus je sve više i više rastao.
Uskoro je sam mogao da sedi, a onda je mogao i da puzi.
Uskoro je Beba Isus mogao da hoda i da priĉa.
Više nije bio beba. Bio je mali deĉak.
Mali deĉak Isus uvek je radio ono što mu je mama rekla.
Mali deĉak Isus je bio pomoćnik.

Svakog dana je pomagao mami, i pomagao je i tati.
Mali deĉak Isus voleo je da se moli i da sluša priĉe iz Biblije.
Hoćeš li i ti da budeš kao mali deĉak Isus?
Isus je bio posebna beba - najbolja beba koja je ikad postojala!

4. Isus odlazi na nebo
Zlatni stih: "Opet ću doći". Jovan 14, 3.
Biblijski tekst: Luka 24,50-53; Dela 1,9-12.
Cilj pouke: Nauĉiti da će se jednog dana Isus vratiti da nas uzme na nebo.
Svakog dana Isus je sve više i više rastao sve dok nije postao veliki ĉovek.
Isus je pomagao mnogim ljudima - leĉio je bolesne.
Utišavao je velike oluje.
Hranio je gladne ljude.
Isus je voleo sve ljude i ţeleo je da im pomogne.
Onda se Isus vratio na nebo.
Otišao je da ţivi sa Bogom na nebu.
Isus sada nije ovde. On je na nebu.
Ali jednog dana Isus će se vratiti.
Isus je rekao: "Opet ću doći."
Kada Isus doĊe, On će sve ljude koji su Ga voleli odvesti na nebo.
Kada se Isus vrati, sa Njim će doći mnogo, mnogo svetlih anĊela.
Isus te mnogo voli.
Mama te voli i tata te voli, ali Isus te najviše voli.

Isus me voli
Biblija kaţe (1)
Isus voli tatu; (2)
Isus voli mamu; (3)

Isus voli brata; (4)
Isus voli sestru; (5)

Isus voli decu
što daleko ţive; (6)
Isus voli tebe; (7)
Isus voli mene. (8)

Pokreti:
1. Napravi Bibliju, otvori dlanove kao strane knjige.
2. Podigni prvi prst.
3. Podigni drugi prst.
4. Podigni treći prst.
5. Podigni ĉetvrti prst.
6. Raširi ruke kao u zagrljaj.
7. Pokaţi od sebe.
8. Pokaţi na sebe.

Ko me voli?
Mama me voli
i tata me voli.
Brat me voli
i beba me voli.
Baka me voli
i deda me voli.
Hajde sad pogodi
ko me još voli?
Najviše od svih
Isus me voli.

Koga volim?
Volim mamu
volim tatu.
Volim brata
volim bebu.
Volim baku
volim dedu.
Hajde pogodi
koga još volim?
Najviše od svih
Isusa volim.

Kada?
Suzi ţeli da vidi Isusa dragog.
Kada će Ga videti?
Kada odemo na nebo!
Joca ţeli da mazi tigra.
Kada odemo na nebo!
Toma ţeli belu haljinu i krunu.
Kada odemo na nebo!
Sanja ţeli da vidi svog anĊela.
Kada odemo na nebo!

Ko to ide?
Ko to ide sa neba divnog?
To to ide sa anĊelima sjajnim?
To je Isus! To je Isus!

Ko dolazi uz trube zvuk?
To je Isus! To je Isus!

Ko dolazi sa krunom za sve?
S belom haljinom za male i velike?
To je Isus! To je Isus!

