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1   UVOD

Srž naše misije je "proslaviti Boga čineći učenike." Ta misija se temelji na Isusovom 
velikom poslanju (Matej 28:19-20) koje je postalo vodeća strast za sljedbenike Isusa 
Krista u ostatku Novog zavjeta. Povijest te misije su Djela apostolska koja govore 
kakav je utjecaj evanđelje ostavilo na ondašnji poznati svijet dok su poslanice 
praktična izobrazba te misije u lokalnim crkvama.

Jedno je sigurno, Bog želi da Njegovi sljedbenici čine učenike!


Pavao je rekao Timoteju u 2. Timoteju 2:1-2

"A ti, sine moj, budi jak u milosti koju imamo u Kristu Isusu. Ono što si čuo od 
mene u prisutnosti mnogih svjedoka povjeri ljudima od povjerenja, koji će biti 
sposobni i druge poučavati!"


Božji jasni plan za crkvu je da Njegovi ljudi poučavaju jedni druge Božjim istinama. A 
ipak, manji broj kršćana zapravo zna kako stvarno ispuniti tu misiju! Mi znamo da mi 
to trebamo činiti, ali izgleda da često ne znamo kako to činiti.


Skripta "Biblijski temelji" je ovdje da nam u tome pomogne! Dizajnirana je kao 
program učeništva "1 na 1" koji će nam dati potrebne alate da sljedbenika Isusa 
Krista poučimo temeljnim istinama. Ove materijale možemo koristiti jednako i za 
pomoć kod odgovaranja na pitanja koje mogu postavljati "mladi vjernici”.

1. LEKCIJE


Postoji niz lekcija koje "pokrivaju" ključne teme kao što su spasenje, Biblija, molitva, 
slavljenje i još mnogo toga. To su radni listovi, što znači da osoba - “učenik” nešto 
radi kroz svaku lekciju, proučava stihove i odgovara na pitanja. Dok će to raditi, učiti 
će o onome što Biblija govori o tim temama i naučit će kako primijeniti ove istine u 
svoj život.


Svaka lekcija pisana je od strane pastora i biblijskih savjetnika koji imaju 
godine i sate iskustva u vođenju učenika Isusa Krista kroz različite životne 
situacije.


2. FORMAT


Premda se ovo može raditi na mnoge načine, naš prijedlog je da se osobi daje 
lekcija koju će on/ona samostalno odraditi. Zatim će se vratiti sa dovršenom 
lekcijom na unaprijed dogovoreni sastanak, gdje se s njime/njom prolazi kroz tu 
lekciju, kako bi se uvjerili da on/ona razumije taj materijal. Dublja osobna pitanja i 
zadatke osoba prima direktno od osobe koja s njom radi na dogovorenom sastanku. 
Cilj je ići dublje u živote učenika Isusa Krista kako bi Božja riječ otvorila duhovne 
oči i uši osobe koja prolazi učeništvo. Kada dovršite lekciju, daje se sljedeća lekcija 
koju ćete ponovno zajedno prolaziti na sljedećem sastanku. Lekcije nisu ispit znanja 
i osoba ne bi smjela tražiti odgovore od drugih kršćana. Zapravo poželjno je ako 
osoba ne zna ili ne razumije da napiše ono što misli da razumije ili da ostavi prazno. 
Samim time imati ćete priliku zajedno otići u pismo i naučiti kako proučavati pismo.
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Postavljaj pitanja da dobiješ dublji uvid u razumijevanje koje osoba ima. Postavljaj 
pitanja da shvatiš s čime se osoba bori.

Primjeri pitanja:


Otvorena pitanja naspram da/ne pitanja: 
Ne pitaj: Boriš l i se ti sa idolima?

Pitaj: Što u tvojem ž ivotu najviše kontrolira tvoje srce?


Jednostavna naspram dugačkih pitanja: 
Ne pitaj: Što su bile dvije točke iz materijala koje su ti se urezale u misli i kako si 
se kao rezultat toga ti promijenio i za što možemo moliti?

Pitaj: Što su bile dvije točke koje su ti se urezale u misli?


Srce - orijentirana naspram ponašanje - orijentirana pitanja: 
Ne pitaj: Što možeš uč initi da prestaneš eksplodirati kad si ljutit?

Pitaj: Što tvoj ljutiti ispad govori o tvojem hodu s Kristom?


Spontana pitanja: 
Nemoj se samo usredotoč iti na pripremljeni popis pitanja iz materijala, nego 
prelazi s jednog na drugo pitanje ovisno o odgovorima.


Slušaj ljude i postavljaj pitanja koja će dati više detalja o njihovim mislima/
stavovima/vjerovanjima i razumijevanju materijala.


Proširena pitanja: 
Nemoj se zadovoljiti s jednostavnim odgovorima.

Nastavi pitajuć i: Možeš l i to malo objasniti? Što točno misliš kad to kažeš?


Pitanja pojašnjenja: 
Nemoj se bojati traž iti pojašnjenja. Ne ostavljaj stvari nejasnima.

Pojasni pitajuć i: Možeš l i biti precizniji? Koliko razumijem, ti govoriš da…


Preusmjerena pitanja: 
Ne dopusti onima koji puno pričaju da skreću s teme i materijala.

Vrati ih na temu.


Aplikacijska pitanja: 
Ne postavljaj samo "što" pitanja: Koje bi tri stvari pomogle osobi koja se bori sa 
strahom?


Postavljaj "kako" pitanja: Kako ćeš točno primijeniti ovo što smo upravo nauč i l i u 
sljedećem tjednu?
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Fokusiraj se više na KRISTA nego na GRIJEH.  
(Ne zanemaruj grijeh nego stavi veći fokus i više pričaj o Kristu i njegovom djelu.)


Fokusiraj se više na IDENTITET nego na POSLUŠNOST. 
(Ne zanemaruj odgovornost i poslušnost nego skreći pozornost da poslušnost dolazi 
nakon što osoba prihvati i povjeruje u svoj novi identitet u Kristu.)


Fokusiraj se više na milostivo OHRABRIVANJE nego na NEUSPJEH. 
(Ne zanemaruj razloge zbog kojih osoba iznova ne uspijeva, ali stavljaj veći naglasak 
na težnju za Kristom.)


Fokusiraj se više na TEŽNJU za Kristom, nego na IZBJEGAVANJE grijeha. 
(Nemoj samo osobi davati "5 osobnih savjeta kako izbjeći grijeh" nego ukazuj na to 
kako odnos s Kristom i prebivanje u Kristu mijenja ponašanje.)

Navedene lekcije nisu numerirane jer smo doš l i do zaključka da će različ ite osobe 
trebati različ iti redoslijed lekcija. Drugim riječ ima, možda ste s osobom upravo 
proš l i kroz lekciju "Biblija"  i zbog onoga što se sada događa u njegovom/
njezinom ž ivotu, on/ona sad ima pitanja o krštenju. Zato za sljedeću lekciju 
možeš dodijeliti Krštenje, umjesto da moraš tek doć i do toga zbog nekog 
specifičnog redoslijeda. Iako neke lekcije idu "ruku pod ruku" u određenom 
redoslijedu kao npr. "Spasenje" prije "Krštenja", ipak već ina lekcija mogu biti 
“samostalne".


Međutim ako želiš predloženi redoslijed, možda ovo pomogne: 


1.  Spasenje

2.  Svrha

3.  Evanđelje u središtu

4.  Biblija

5.  Krštenje

6.  Molitva

7.  Slavljenje

8.  Rast I promjena 1 

9.  Rast I promjena 2

10. Što je to crkva?

11. Kako crkva funkcionira?

12. Zajednica

13. Osobno svjedočenje

14. Biblijsko riješavanje sukoba

15. Čovječje srce

16. Biblijsko davanje 1.

17. Biblijsko davanje 2.

18. Biblijsko davanje 3.  
19. Vertikalni brak 1- komunikacija

20. Vertikalni brak 2- bračna postelja  
21. Vertikalni brak 3 - muževa uloga  
22. Vertikalni brak 4 - ženina uloga

23. Vertikalni brak 5 - kako da se stvari i dalje pokreću?

24. AKTUALNO 1. dio; 4 pogleda/tumačenja događaja prije Kristovog drugog dolaska


3. ŠTO LEKCIJE SADRŽAVAJU?


Za svaku lekciju postoje ključne istine za koje se nadamo da će doći do izražaja. 
Dok ih zajedno poučavate pobrini se da ih jasno iskomuniciraš.
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Lekcija Temeljne istine
Spasenje 1. Bog nas je stvorio sa vječnom svrhom: da Njega slavimo.


2.  Čovjek je sagriješio i odmetnuo se od te svrhe.

3.  Zato jer Bog jest pravedan i svet On mora kazniti 

grijeh. Kazna za grijeh je mjesto koje se zove pakao, 
što je zapravo duhovna smrt- odvojenje od Boga


4.  Zbog toga što se sami ne možemo spasiti Isus je 
postao čovjekom, živio savršeni život u mir s Bogom 
Ocem i zatim umro na križu kao žrtva za grijehe svijeta.


5.  Mora postojati trenutak kada si zazvao Isusa, 
povjerovao u tu istinu i zavapio mu da te spasi.

Svrha 1. Mi smo stvoreni za svrhu, a ta svrha je donijeti slavu 
Bogu.


2. Boga proslavljamo tako da svijetu oko nas pokazujemo 
koliko je On veličanstven i velik.


3.  Bog je svoje veličanstvo pokazao kroz Svojeg Sina, 
kroz sve stvoreno, kroz crkvu i kroz ljude koje je 
stvorio. 


4.  Ta svrha mora utjecati na moje razmišljanje svaki dan.

 Evanđelje u središtu 1.  Evanđelje je najveća istina za nevjernike, ali i za 
vjernike.


2. Da bi razumio Bibliju moraš shvatiti da je evanđelje 
centralna poruka Biblije.


3. Ja trebam evanđelje za svoj duhovni rast.

4.  Biblijski pisci su demonstrirali tu istinu sa direktnom 

povezanošću sa evanđeljem ili govorom o evanđelju.

5.  Stoga, evanđelje treba biti ključna istina koja utječe na 

moj svjetonazor. Kao takvo ono će promijeniti način na 
koji razmišljam o svemu.

Biblija 1. Zato jer nam je Bog dao svoju riječ, ona bi trebala imati 
autoritet u našim životima.


2.  Božja riječ je nepogriješiva.

3.  Božja riječ je odgovor na sve ljudske probleme.

4.  Kao vjernici mi bi trebali slušati, čitati i proučavati Božju 
riječ.

Krštenje 1. Prema Isusu, krštenje je vrlo važan korak za svakog 
vjernika.


2. Krštenje je poistovljenje sa smrću, pokopom, i 
uskrsnućem Isusa Krista.


3. Pravilan biblijski način krštenja jest uranjanje u vodu 
nakon spasenja.

Molitva 1.  Kada mi razumijemo tko je Bog i što je zatražio od nas 
da učinimo, mi ćemo zavapiti Bogu i on će nam 
obilato odgovoriti.


2. Zbog toga trebamo molitvu učiniti aktivnošću u našem 
životu.
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Lekcija Temeljne istine
Slavljenje 1.   Bog stavlja veliki naglasak na slavljenje.


2.   Slavljenje mora biti nutrašnje (duh) kao strastveni odgovor 
na to tko je Bog. (Istina)


3.   Slavljenje je veličanje Boga i minimaliziranje sebe.

4.   Slavljenje je stil života.

5.   Slavljenje mora biti vrlo važno za crkvu.

Rast i promjena 1 1. Promjena je moguća.

2. Promjena je teška.

3. Jeremija 17 nam daje dobar pregled toga kako se 

promjena događa.

4. Da bi se ponašanje promijenilo srce se prvo mora 

promijeniti.

5.   Promjena je jedino moguća kroz snagu evanđelja.

Rast i promjena 2 1. Trebamo biti svjesni stanja našeg srca

2. Postoje četiri ključna stanja srca u koje imamo tendenciju 

zapasti: ljutnja, ludost, očaj i strah.

3. Moramo otkriti naše ključne uzroke i pristupiti im sa 

evanđeljem.

Što je to crkva? 1. Postoje neke uobičajene zablude o crkvi i mi toga 
moramo biti svjesni.


2. Postoji oboje: sveopća crkva koja uključuje svakog vjernika 
svakog vremena i okupljanje ljudi na spesifičnoj lokaciji 
(lokalna crkva).


3. Bog je postavio dva “ureda” u lokalnoj crkvi. Pastore/
pastire (jednako zvane starješ inama il i naglednicima) i 
đakone.


4. Pastori/pastiri opremaju svete za djelo službe.

5. Đakoni služe crkvi.

Kako crkva funkcionira? 1. Bog crkvu vidi kao vrlo važnu iako se naša kultura ne slaže s 
time.

2. Božji primarni alat za prenošenje evanđelja u svijet je crkva.

3. Misija naše crkve je "Proslaviti Boga kroz opremanje učenika 
Isusa Krista za veliko djelo evanđelja."

4. Vjerujemo da je crkva mjesto gdje bi ljudi trebali doživljavati 
Božju slavu svake nedjelje.

5. Isus je crkvi dao primarno zadaću učeništva.

6. Naša crkva ima 5 ključnih osobina: aplikacijsko propovijedanje, 
strastveno slavljenje, "namjerno" učeništvo, gorljiva molitva i 
strateško evangeliziranje.
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Lekcija Temeljne istine
Zajednica 1. Mi svi smo stvoreni da bismo živjeli u zajednici sa drugim  

vjernicima.

2. Zajednica znači iživjeti Novozavjetnu izreku “jedan 

drugome”.

3. Da bi istinski živjeli u zajednici, sa konfliktom se moramo nositi 

biblijski.

4. Zajedništvo u našoj crkvi se primarno odvija kroz kućne 

grupe.

5. Sve životne poteškoće se rješavaju i kroz zajednicu gdje se 

događa učeništvo.

Osobno svjedočenje 1. Isus nam je zapovijedio da propovijedamo evanđelje svakom 
stvorenju.


2.  Zato jer smo spašeni mi smo Kristovi ambasadori.

3.  Molitva mora opskrbljivati naše svjedočenje.

4.  Svuda oko nas postoje ljudi koji su spremni za evanđelje, 

kada bi mi barem podigli naše oči da ih vidimo.

5.  Propovijedanje evanđelja mora ići ruku pod ruku sa 

pomaganjem ljudi u potrebi.

6.  Svjedočenje je više od samog življenja na određeni način 

samo kako bi ljudi primjetili. To zahtijeva da ljudima 
kažemo istinu evanđelja.


7. Učenje o tome kako da razgovor dovedemo u “poziv na 
evanđelje” će vam pomoći.

Biblijsko suočavanje sa 


konfliktom

1. Konflikt sa drugima je neizbježan.

2. Trebali bi žuditi proslaviti Boga kroz naše pravedne 

odgovore na konflikt.

3. Trebali bi razumijeti korake koji vode prema biblijskom 

rješavanju sukoba (ispitaj sebe, priznaj svoj grijeh, nježna 
obnova i oproštenje).


4. Trebali bi razumijeti što je oproštenje.

Čovječje srce 1. Stvoreni smo za štovanje

2. Srce ima 3 komponente

3. Što tvoje ponašanje govori o tome koga/što štuješ

4. Površinski i dubinski idoli

5. Posljedice štovanja idola

6. Kako otkriti

7. Kako uništiti idole

Biblijsko davanje 1.
1. Bog mora biti prvi

2. Prvo pripada Bogu

3. Uvijek je potrebna vjera kako bi dali ono prvo

Biblijsko davanje 2.
1. Zakon i milost

2. Pravednost milosti uvijek nadilazi pravednost zakona

3. Desetina je stvar srca

4. Bog desetinu smatra svetom

5. Desetina nije davanje nego vraćanje

6. Moguće je davati punih 10 posto i još uvijek ne davati desetinu u 

skladu s Božjim principima

Biblijsko davanje 3. 1. Desetina je stil života, a ne zakon

2. Ja nisam vlasnik, ja sam upravitelj

3. Jesam li ja dobar upravitelj?

4. Dobar upravitelj uvijek gleda na prioritete vlasnika

5. Blagoslovljeni život je život koji blagoslivlja



7

Lekcija Temeljne istine

Vertikalni brak 1 - 
komunikacija

1. Tvoj resurs za vođenje

2. Tvoj motiv za dobru komunikaciju

3. Četiri pravila komunikacije Bogu na čast

4. Prvo pravilo: budi iskren/a

5. Drugo pravilo: živi u ovom trenutku

6. Treće pravilo: napadni problem, ne osobu

7. Četvrto pravilo: Djelo: nemoj odgovarati na prvu

Vertikalni brak 2 - bračna 
postelja

1. Bračna postelja

2. Načela koja vode seksualni odnos u braku

3. Ispravan seksualni odnos u braku će te sačuvati od seksualnog 

nemorala

4. Prakse koje vode seksualni odnos u braku

5. Razgovarajte o seksu

6. Nikad ne uskraćuj seks - kao kaznu!

7. Ne gledajte na seks kao 50%/50%, već kao 100%/100%


Vertikalni brak 3 - muževa 
uloga 

1. Vertikalni muž

2. Bog želi da muž bude onaj koji ljubi

3. Bog želi da muž bude onaj koji uči (o ženi)

4. Bog želi da muž bude vođa


Vertikalni brak 4 - ženina 
uloga 

1. Vertikalna žena

2. Bog želi da žena bude ona koja upotpunjuje

3. Bog želi da žena bude “navijačica”


Vertikalni brak 5 - kako da 
se stvari i dalje pokreću?

1. Kako da se stvari i dalje pokreću?

2. Što zaustavlja kotač?

3. Kako ponovno pokrenuti kotač?

AKTUALNO 1. dio; 4 
pogleda/tumačenja 
događaja prije Kristovog 
drugog dolaska

1. Uvod
2. Definiranje Tvojeg Pristupa Otkrivenju
3. Pogleda/Tumačenja Događaja Koji  
 Prethode Drugom Kristovom Dolasku
4. Stav Crkve Emanuel (Pojašnjenja)
5. Sažetak Starješinstva Crkve Emanuel
6. Dodatak 1


