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                               Sva prava zadržana. Upotreba uz dozvolu. 
Materijale je moguće koristiti samo lično, u neprofitne i nekomercijalne svrhe. 
         Posetite www.teachkids.eu/rs radi kompletnih detalja u vezi dozvole.

VAŽNA NAPOMENA: 
Vizuelna pomagala uz ovu seriju lekcija možete da naručite u većini DM kancelarija i internet - 
onlajn prodavnicama. Za spisak DM kancelarija i internet prodavnica u Evropi, molimo vas da 
posetite www.teachkids.eu/rs i klikom odaberete „Kontakt“.
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Morate da nađete Cara! 
 
 
 
 
Biblijski odeljak: Matej 2, 1-12 
 
 
Stih koji se uči napamet: Jeremija 29,13 
„I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim.“ Jeremija 29,13 
 
 
 

Lekcija 
 
 

Kada igrate igru „Vruće - hladno“, da li volite kada ne možete da nađete sakrivenu stvar? 
Ako je predmet dobro sakriven, mnoga deca se naljute i odustaju od traženja, međutim neka su 
uporna dok ne nađu. Još im i ostali pomažu sa rečima „vruće – hladno“. Kada bi stvarno tražio 
neku vrednu, skupocenu stvar, da li bi i tada odustao, kao što ponekad odustaneš u igri?  
 

U biblijsko vreme su živeli ljudi, koji su tražili neku vrstu skupocene – vredne stvari. 
Imali su samo jednu malu pomoć u tome, ali ipak nisu odustali. 
 
1. slika (Mudraci gledaju u nebo.)  

Živeli su u jednoj od istočnih zemalja. Bili su jako pametni, imali su dobro obrazovanje, 
u stvari u to vreme oni su bili naučnici. Provodili su mnogo vremena posmatrajući nebo i zvezde. 
Mislili su da im zvezde pomažu da shvate svet i prirodne zakone, čak i budućnost.  
  
 Jedne noći su ugledali neverovatnu zvezdu. Ne znamo tačno kako je tekao razgovor među 
njima, ali možda je bilo nešto poput ovog:  
 
 „Pogledajte! Evo jedne nove zvezde.“  
 „Predivna je. Mora da je ovo nova zvezda, sigurno bi smo je već do sada primetili, 
ovakvu zvezdu ne bi promašili.“ 
 „Šta li samo znači?“ 
 „Mislim da nosi poruku da se rodio novi car.“  
 „Znate, deda mi je govorio da Jevreji očekuju da dođe neki poseban Car. Može biti da je 
došao.“ 
 „I ja tako mislim… Jevrejski Car je došao.“ 
 „Zar to nije predivno! Ako se taj Car rodio, moramo da ga nađemo!“  
 
 Na neki čudnovat način, mudraci su znali da je ovaj „Jevrejski Car“ osoba, koju treba da 
pronađu. Očigledno je bilo da je Bog takođe želeo da ga pronađu, i zato je i stavio ovu posebnu 
zvezdu na nebo kako bi im javio Njegovo rođenje.  
 
 Car je bio Božji Sin, koji je postao beba. Napustio je nebo i došao je na zemlju. Bio je 
beba, kao i sve druge bebe, ali je ujedno bio i Bog. On je najveća osoba, koja se ikada rodila na 
ovoj zemlji. „Car“ je prava titula za Njega, zato što je iznad svega i iznad svakog. Niko nije kao 
On. Ti takođe treba da ga nađeš. Ne postoji ništa važnije nego poznavati i voleti ovog Cara. Na 
neki način mudraci su to znali i zato su počeli da se spremaju na dugačak put.  
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2. slika (Mudraci na kamilama u pustinji.) 
 Šta sve treba da ponesu na tako dugačko putovanje? (Neka deca odgovaraju: hranu, toplu 
odeću i pokrivače za hladne pustinjske noći, poklone za Cara.) Krenuli su u pravcu Judeje, gde 
su živeli Jevreji. Putovanja su u to vreme često bila opasna. Duž put sakriveni, čekali su 
razbojnici, koji su napadali bogate putnike. Nakon dužeg putovanja pustinjom, putnici bi se 
umorili. Danju su vladale visoke a noću opet niske temperature. Ali NISU odustajali. Bili su 
odlučni da pronađu Cara. Bio je to Car, kao ni jedan pre niti posle – bio je jedini Božji Sin. On je 
stvorio sve zvezde, koje su mudraci posmatrali. Znao je sve o njima. Pre, i sve do sada, ne 
postoji niko kao On. Njegov dolazak na našu zemlju nije bila samo obična poseta. Bog, Njegov 
Otac je imao poseban razlog zašto ga je poslao. Došao je da živi savršen život. Da umre na krstu 
i da bude kažnjen za loše stvari koje smo ja i ti uradili. Da vaskrsne i da više nikada ne umre. 
Sada je živ. I zato, ako želiš, možeš da ga pronađeš i upoznaš. Bog nam obećava u svojoj reči: „I 
tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim.“ Jeremija 29,13 
 Upravo ovo su i ljudi sa istoka to radili – tražili su Cara svim svojim srcem.  
 Kada su stigli u Judeju, odlučili su da je najpametnije da krenu u glavni grad Jerusalim  
i da tamo potraže novo rođenog Cara. Čim su ušli u grad, počeli su da se raspituju. 
 „Izvinite, da li nam možete reći gde da nađemo novog jevrejskog Cara?“ 
 „Tražimo novorođenog Cara, gde treba da idemo?“ 
 „Videli smo Njegovu zvezdu, i došli smo da mu se poklonimo.“ 
 
 Ljudi su gledali u njih i niko nije ništa razumeo. Niko nije čuo o rođenju novog Cara. 
Niko nije mogao da im pomogne. Neko je možda rekao: „Irod je naš car, i ne izgleda da se on 
povlači sa svog položaja.“ Drugi su se čudili „Novorođeni Car?“ to je nešto novo. 
 
 Pojava ovih bogatih putnika sa istoka je prouzrokovala pravu pometnju u čitavom gradu. 
Ljudi su bili nervozni, tačno su znali kako se car Irod ophodi prema svakom ko pokuša da mu 
preuzme presto – jednostavno svakog ukloni. Neko je pomislio da car Irod ipak treba da čuje šta 
se dešava, te je požurio u palatu da ga o svemu detaljno obavesti.   
 
3. slika (Irod razgovara sa književnicima.)   
 Kada je car Irod čuo za posetioce i kako se raspituju za novorođenog Cara, jako se 
uplašio ali i razbesneo. Znao je da se raspituju za posebnog Cara, kojeg Jevreji očekuju i kojeg 
zovu Mesija. Car Irod je brzo sazvao sve književnike i poznavaoce svetih spisa. 
 „Gde treba da se rodi Mesija?“ – kao grom je odzvanjao njegov strogi glas.  
 Književnici su znali odgovor. Pre 700 godina je Bog zapisao ovu informaciju u Sveto 
pismo. (Deo Biblije koji su oni u to vreme imali.)  
 Književnici i poznavaoci Svetih pisama su odgovorili „U Vitlejemu, u Judeji. U Svetom 
pismu je zapisano: „I ti Vitlejeme, zemljo Judina, ni po čemu nisi najmanji…. Jer će iz tebe izaći 
Vođa koji će biti pastir naroda moga Izrailja.“ (Matej 2,6) 
 Književnici su odgovor o Caru potražili na pravom mestu – u Svetom pismu. I ti možeš u 
Svetom pismu da pronađeš sve što ti je potrebno da znaš o Gospodu Isusu Hristu.  
Ko je On? – U Svetom pismu piše da je On Božji jedini Sin. Postao je čovek. On je Bog i čovek. 
Zašto je došao? – Piše u Bibliji: „Hristos Isus dođe u svet da spase grešnike.“ (1. Timoteju 1,15) 
Grešnici smo ja i ti. Svaki je neposlušan Bogu (dajte primer nekog konkretnog greha). Gospod 
Isus Hristos je rastao i nikada nije učinio nikakvu lošu stvar, kao što ih radimo ti i ja. Iako nikada 
nije sagrešio, izabrao je da bude kažnjen, da umre za naše grehe. Samo On može da ti oprosti 
grehe i da te dovede Bogu.  
Gde se sada nalazi? – Saznajemo iz Svetog pisma da je sada na nebu i kao Car vlada i upravlja 
svime.  
 Nije dozvoljeno da izmišljamo stvari o Gospodu Isusu, i da imamo neke svoje ideje o 
Njemu. Stvarni Gospod Isus je taj o kome čitamo u Svetom pismu. I ti ga trebaš, da vlada i 
upravlja tvojim životom.  
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3. slika (Irod razgovara sa mudracima.) 
 Irod je dobio odgovor na svoje pitanje i odmah je u svojoj glavi počeo da smišlja okrutan 
i lukav plan. Dosta mu je bilo sveg komešanja oko ovog novog Cara, zato je u tajnosti dozvao 
mudrace i rekao im je: „Rekli su mi da se novorođeni Car rodio u Vitlejemu. Idite i želim vam 
sreće da ga što pre nađete. Kada ga pronađete, javite i meni gde se nalazi. I ja bih voleo da Mu se 
poklonim“. Irod je lagao. Uopšte nije imao nameru da se klanja. Njegov plan je bio da ubije 
novog Cara. Želeo je da zloupotrebi ove mudrace kao svoje privatne detektive u Vitlejemu.  
 Nije Irod jedini, koji odbija i ne želi Gospoda Isusa. I danas ga mnogi ljudi ne žele, žele 
da sami upravljaju svoj život onako kako im se dopada. Kada Gospod Isus postane tvoj Car, 
oprašta ti sve tvoje grehe, zato što je umro za tebe, čini od tebe novu osobu, koja želi da živi 
život na način koji se dopada Bogu. On je tvoj Car, kada tvoje misli, tvoje stavove i tvoje 
ponašanje podrediš tome šta piše u Svetom pismu. On je Car i želi da vodi tvoj život na najbolji 
mogući način za tebe. Na kraju tvog života ići ćeš na nebo, da budeš sa svojim Carem. Irod Ga 
nije želeo. On se plašio da će ovaj Car da preuzme njegov presto i njegovu palatu. 
 Mudraci nisu bili poput Iroda, oni su bili odlučni da Ga nađu. Napustili su carsku palatu 
sa instrukcijama gde treba da idu. Gde je to bilo? Da, Vitlejem, znači još samo nekoliko 
kilometara.  
 
4. slika (Mudraci prate zvezdu.)  
 „Pogledajte! Pogledajte!“ – ponovo se pojavila zvezda. Sada se kretala, izgledalo je da ih 
vodi. „Kakav neverovatan prizor!“ – govorili su ovi eksperti za zvezde. Sve što su sada trebali da 
rade, bilo je da slede zvezdu. Bog je uradio sve, kako bi mudraci pronašli Njegovog Sina. On je 
održao svoju reč: „I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim.“ (Jeremija 
29,13) 
 Konačno su stigli u Vitlejem. Šta sada, koja kuća? Potrajaće dok pretraže sve kuće. Ali 
nije bilo mesta za brigu. Zvezda se kretala a mudraci su je sledili. Zaustavila se nad jednom 
određenom kućom. Šta mislite, šta je to moglo da znači? (Dozvolite deci da učestvuju.) 
 Ovo je bila obična kuća – nije bila štala u kojoj se Isus rodio. Verovatno je Josif pronašao 
bolje mesto da smesti svoju porodicu. Ovo kuća nije bila palata, ali mudraci su znali da se u ovoj 
kući nalazi Car. Sjahali su sa svojih kamila, uzeli svoje poklone i krenuli prema vratima.  
 Bilo je tako uzbudljivo…. 
 
5. slika (U kući: mudraci kleče pred Detetom.)  
 Vrata su se otvorila a oni su ugledali ženu, detetovu majku, Mariju. Bio je tamo i čovek – 
Josif, Marijin muž i bilo je tamo i dete – Car. Izgledao je kao i sva druga deca. Nije imao oreol 
iznad svoje glave, to je onaj žuti krug koji ponekad vidimo na slikama. Međutim mudraci su bili 
sigurni da je On Car. Iako su bili bogati i pametni, klekli su na svoja kolena i klanjali su se ovom 
malom Detu. Znali su da je On mnogo veći i važniji nego što su oni. Da li su bili u pravu? Da, to 
malo Dete je bio Bog, bio je Božji jedini Sin. – (dozvolite u ovom delu deci da se uključe i da 
ponove šta su naučila). Pre nego je došao na zemlju, živeo je na nebu, gde su Ga anđeli slavili. 
Postao je čovek, ali je istovremeno bio i Bog. Kada su se poklonili pred Njim, mudraci su uradili 
pravu stvar – oni su u stvari pronašli Cara.  
 Da li si ga ti pronašao? Možda si čuo mnoge stvari o Gospodu Isusu, ali da li je On tvoj 
Spasitelj i Car? Ne moraš da ideš iz kuće u kuću da Ga tražiš. Neke stvari o Njemu možeš da 
naučiš iz Svetog pisma ali da bi postao tvoj Spasitelj, u svom srcu moraš da dođeš do Njega i da 
mu kažeš nešto poput ovog: „Dragi Gospode Isuse, znam da me moji gresi udaljuju od Boga. 
Hvala Ti što si došao na zemlju, i što si umro i za mene. Molim te, oprosti mi grehe i postani moj 
Car.“  
 Ako Mu pristupiš iskreno, pronaći ćeš ga. Bog kaže: „I tražićete me, i naći ćete me, kad 
me potražite svim srcem svojim“. (Jeremija 29,13)  
 Bog se pobrinuo da mudraci pronađu Njegovog Sina. Izvadili su svoje poklone: zlato, 
tamjan i smirnu i darivali su Dete. Da li su ovi pokloni bili preveliki za obično dete u običnoj 
kući? (Ohrabrite decu da razmisle, zašto pokloni nisu bili preveliki.) Sigurno su i mudraci bili 
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srećni da mogu da mu daju ovako lepe i skupocene poklone. Kada ti dođeš Gospodu Isusu 
Hristu, počinješ da ga voliš zbog svega šta je On uradio za tebe, i možda takođe poželiš da mu 
nešto pokloniš. Sigurno ne možeš da mu daš poklone, kao što su mu poklonili mudraci, ali možeš 
da mu daš svoje ruke – da rade nešto za druge ljude, zato što je On tvoj Car. Možeš da mu daš 
svoja usta, koja će da govore o Njemu drugim ljudima, možeš da ga voliš i da voliš druge, zato 
što je On prvi voleo tebe. Reci mu da ga voliš i da je On tvoj Car.   
 Potraga za novim Carem, na koju su krenuli mudraci je bila završena. Spremali su se da 
krenu kući – ali prvo u Jerusalim! Bog je znao Irodov zao plan, zato je u snu upozorio mudrace 
da se ne vraćaju kod Iroda. Vratili su se kući drugim putem.  
 Ne znamo njihova imena. Ne znamo koliko ih je bilo. Ne znamo zasigurno ni iz koje 
zemlje su došli. Ali znamo da su pronašli Cara i to je najvažnije od svega. Da li si ga ti 
pronašao? Upamti, potreban ti je više od svega i od svakog drugog. Bez Njega gresi ti neće biti 
oprošteni, bez Njega ne možeš da živiš svoj život na način kako se to dopada Bogu. Bez Njega, 
nikada nećeš moći da budeš na nebu. Bog želi da ozbiljno razmisliš o Gospodu Isusu Hristu. 
Upamti šta je Bog rekao: „I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim“. 
Jeremija 29,13 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



Učenje stiha Jeremija 29,13 
Objašnjenje 

 
 

„I tražićete me, i naći ćete me,  
kad me potražite svim srcem svojim.“ 

Jeremija 29,13 
 
 
Da li si nekada nešto izgubio? Tražio si i tražio. Neki ljudi vrlo brzo odustaju od potrage, drugi su 
uporniji i ne odustaju. Ako je stvar koju tražiš skupocena, vredna, nećeš tek tako lako da odustaneš od 
traženja.  
 
Pročitaću vam biblijski stih koji takođe govori o traženju. (Pročitajte stih.)  
 
Ovaj stih nam govori o traženju osobe. Na koju osobu se to odnosi, koga to tražimo? To je Bog? 
Tražiti Boga znači da želiš da ga upoznaš i da ga prihvatiš u svoj život. 
 
Kada tražiš Boga, ne tražiš ga na nekim mestima. Već mu kažeš nešto poput ovog: „Gospode, potreban 
si mi, i želim da te upoznam.“ Pokušaj da saznaš šta u Bibliji piše o Bogu. 
 
Ispričaću vam o dvojici dečaka. Jedan od njih je tražio Boga svim svojim srcem.  
 
Zoran je otišao u božićni klub i u klubu mu se jako dopalo. Putem kući je razmišljao o Gospodu Isusu, 
Božjem Sinu i o njegovom dolasku na zemlju. Kada je stigao kući, njegovu pažnju su privukle druge 
stvari i više nije imao vremena da razmišlja o Gospodu Isusu.  
 
Dušan je takođe bio u istom klubu. I on je razmišljao o Božjem Sinu. Pre nego je zaspao, nekoliko puta 
je čitao malu knjižicu koju je u klubu dobio. Razmišljao je koliko mu je Božji Sin potreban. Njegova 
baka je redovno išla u crkvu, kada je otišao kod nje u posetu, pitao ju je šta to znači biti hrišćanin a 
baka je odgovarala na njegova pitanja. Nekoliko nedelja je o svemu tome puno razmišljao. Jedne noći 
je shvatio da mora da prihvati Gospoda Isusa kao svog ličnog Spasitelja i to je i učinio. Tada je Dušan 
otkrio da kada prihvatiš Gospoda Isusa kao Spasitelja, ti u stvari pronađeš Boga. To je jedini put do 
Boga. Dušan je tražio Boga svim svojim srcem.  
 
Bog zna o svakom pojedincu, koji ga istinski traži. On se pobrinuo, da ga svako, ko ga traži celim 
srcem, kroz prihvatanje Gospoda Isusa, zaista i pronađe.  
 
Ako si ti „pronašao Boga“ to znači da su ti svi tvoji gresi oprošteni, da si postao Božje dete i da Mu 
zauvek pripadaš.   
 
 
 



И тражићете ме,  
и наћи ћете ме, 

кад ме потражите  
свим срцем својим. 

Јеремија 29, 13 
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и наћи ћете ме, 
кад ме потражите  

свим срцем својим. 
Јеремија 29, 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морате да нађете Цара, божићна лекција 



 
INSTRUKCIJE ZA KVIZ: 

 
 
 
Izrežite 10 kvadrata iz kartona ili hamera veličine 5x5 cm. Na svaki kvadrat ispišite po jedan broj od 1 
do 10. Na posebnom listu papira napisati „Pokloni se nalaze na kamilama br. 1, 7 i 9.” (Brojeve 
možete odabrati sami.) zatim ovaj list papira stavite u koverat. Kada dete tačno odgovori na pitanje, 
treba da kaže učitelju, šta misliš, koja kamila nosi poklon. Učitelj mu da kvadrat sa tim brojem. Kada 
su deca odgovorila na sva pitanja i podeljeni su svi kvadrati, učitelj otvara koverat i čita brojeve tri 
kamile, koje su nosile poklone: zlato, tamjan i smirnu. Deca koja su pogodila brojeve kamila, dobijaju 
simbolične nagrade.   
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