Isusov prijatelj
1. Govori svojem prijatelju o Isusu i Njegovoj ljubavi prema tebi.
2. Pozovi prijatelja na druženje u svoju Crkvu.
3. Uz pomoć odrasle osobe pripremi duhovnu misao ili molitvu koju možeš podijeliti na sastanku izviđača, u subotnjoj školi ili kućnom bogoslužju.
4. Sudjeluj u misijskoj i evanđeoskoj aktivnosti.
5. Prisustvuj krštenju i objasni što krštenje simbolizira.
6. Objasni što to znači biti Isusov prijatelj. Imenuj pet takvih osoba spomenutih u tvojoj Bibliji.
7. Budi obziran i nježan kada razgovaraš sa svojom obitelji i prijateljima. Objasni im kako je
ljubazno ponašanje također karakteristika Isusovog prijatelja.
8. Nauči i prakticiraj molitvu prije jela i prije spavanja.

Pomoć učiteljima:
1. Pomozite izviđačima da nauče govoriti o svojoj ljubavi prema Isusu i dijeliti tu ljubav s drugima. Naučite ih da mole jednostavne molitve koje također pokazuju njihovu ljubav za Isusa.
2. Potaknite izviđače da u Crkvu pozivaju svoje prijatelje koji nisu adventisti. Objasnite im kako
mogu dati dobar kršćanski primjer svojim ponašanjem u Crkvi (tihim i mirnim sjedenjem,
polaganim hodanjem, pjevanjem, klečanjem na molitvi, ljubaznošću prema drugima...).
3. Pomozite izviđačima da pripreme molitvu ili jednostavnu duhovnu poruku prikladnu njihovoj
dobi. Potičite njihove vlastite ideje!
4. Razgovarajte s pastorom i uključite se kao skupina izviđača u misijske programe.
5. Objasnite izviđačima razloge za krštenje i kako se je Isus krstio da bi nama dao primjer. Pobrinite se da svako dijete nazoči ovoj svečanosti.
6. Djeca mogu navesti apostole ili druge Isusove prijatelje, primjerice Lazara, Mariju... Biti
Isusov prijatelj znači - prihvatiti Njegovo prijateljstvo i ljubav i dijeliti to onda s drugim ljudima.
7. Isus nas poznaje, zna naše misli i vidi naša djela. Budući da On voli nas i mi volimo Njega
i sve što je On stvorio, uključujući našu obitelj i prijatelje. Kada smo ljubazni i dobri prema
drugima istodobno pokazujemo svoju ljubav za Isusa.
8. Poučite izviđače koji su osnovni elementi molitve, uključujući slavljenje, zahvalnost, pokajanje, predanje...

Savez kršćanskih izviđačkih društava
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