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ZIVOT ISUSA HRISTA

PRVIDEO

Uvod
Lekcije u prvom delu puЬlikacije •Zivot Isusa Нrista",
Poutavanje dece Bozijoj roci jedna је od najveeih

pokrivaju razdoЬlje od nav�tenja Isusovog rodenja do

privilegija koju vemik moze da ima. То povla�i za soЬom

poretka njegovog javnog delovanja. Tako ima� priliku, ne

dvostruku odgovornost: evangeliziranje nespa�ene i

samo da prepri�� te uzbudljive dogadaje, vet, takode,

poutavanje sp�ene dece.

pou�va� osnovne istine о Gospodu Isusu Hristu. Каd

Nespa�enoj је deci potrebno preneti poruku spasenja -

pou�va�. moli da Воg Duh Sveti uz pomot svoje re�i

poruku о Bogu, oovekovom grehu, osobl i delima Isusa

moze dovesti decu do toga da upoznaju osobu koja је u

Hrista, i potrebl spasenja. Svako od spomenutih oЬlasti

centru svake lekcije.

uklju�uje nekoliko ili mnogo divnih doktrina kojima Ьi

Svaka lekcija uklju�uje iscrpno u�enje i primenu

trebalo da pou�imo detake i devoj�ice.

centralne istine:

Bog

Pregled lekcija

(Vidi 2. stranicu)

Ako decu ne pou�imo о onome �to nam је Воg otkrio о

Na poretku svake nove lekcije nalazi se njen prikaz u

sebl, ona re da stvore vlastita pogr�na shvatanja. Moramo

kratkim crtama. Skrarenice pokazuju na kojem se mestu

ih pou�iti о njegovoj svetosti, velicrni, ljubavi, mudrosti,

u lekciji nalazi centralna istina

sveprisutnosti, svemoti, itd.

(CI),

i na kojem је mestu

primenjena. N - primena za nespa�eno dete, i S - za
spa�eno dete.

Covekov greh

OsposoЬijavanje za savetodavca

Pou�i decu da su ро prirodi gr�nici i da su im gre�na

Vazno је da deca koju pou�va� znaju da si sposoban da

dela; da је greh neposlШnost BoZijem zakonu i odvaja od

im pruZi� daljnju duhovnu pomoc ako pozele razgovarati

Boga.

s tobom. Каkо da se osposob� za to opisano је u tri lekcije

Gospod lsus Hristos

ali ne za vreme Ьiblijske pouke vee u odgovarajurem delu

(Lekcije
On је ve�ni Boziji Sin koji postade oovek. Ziveo је

1, 4 i 6). Daj deci na znanje da si sposoban za to,

programa. Najbolje је to, i Hristov poziv gr�nicima da

bezgre�nim zivotom, umro na krstu umesto gre�nika,

dodu k njemu, uputiti deci odvojeno od same lekcije.

vaskrsnuo, uzneo se na nebo gde ga Bog uzvisi i postavi

Jasno i lako razumljivim recrma kazi im gde re� da se

sebl s desne strane.

nalaШ posle ako pozele razgovarati s tobom (npr. kod

Potreba spasenja

da im stoj� na raspolaganju. Dole је primer kako reti deci

klavira u drugoj sobl). Мnogo је vazno dati deci do znanja
Oprezno treba da poucrmo decu kako mogu da budu

da im stoj� na raspolaganju ako to u�ini� ranije, tokom

spa�ena. S posebnim im oprezom trebamo objasniti �ta su

same lekcije:

pokajanje i vera.

"Nakon dana�nje ЬiЬlijske lekcije objasnitu vam kako

Ocrto је nemogure pou�vati ih sve te istine u svakoj

mozete li�no da se pouzdate u Hrista kao svog Gospoda i

lekciji. Mnoga deca znaju malo ili n�ta tako da ono �to

Spasitelja. Ako se na kraju јо� uvek nade neko ko nije

uklju�imo u lekciju mora zaista Ьiti veoma pou�no.

siguran kako da to u�ini, а zeli da mu pomognem, neka

Pou�avaj istine pripovedanjem no ne zaboravi da se

sedne na stolicu u prvome redu i prireka dok ostali odu. •

koristi� svim svojim programima.
Spa�ena deca re imati koristi od toga jer re da naure

BiЫijski stihovi za pamcenje
Ne predlazemo ti da za svaku lekciju odaber� razli�iti

kako evangelizirati ali ih, takode, moramo pou�iti
istinama koje re da ih u�te u veri i prure im pomot i

ЬiЬlijski stih tako da moz� da proved� �to vi�e vremena

vodstvo u vlastitom hri�tanskom zivotu. Nastoj da im, u

u pou�vanju i ponavljanju predlozenih stihova. Vazno је

toku odredenog vremena, u "potpunosti saop�ti� Bozije

da deca naure te Ьibllijske stihove tako da ih zauvek

namere".

upamte.
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Lekcija

1. Nave�tanje

Primena

Centralna istina

Isus Hristos је Bog Sin.

Nespaleni: Uzdaj

se u njega jer

samo on moze da te spase od
greha.

SpaJeni: Budi mu poslШan.

Z. Pastiri cuju о Spasitelju

lsus Hristos је do�ao na svet da
bude jedini Spasitelj od greha.

Nespa§eni:

Ako iеШ da budcl

spa�en mora� da se pouzda� u
njega.

SpaJeni:

Ako si se pouzdao u

njega moze� Ьiti siguran da si
spakn.

3. Mudraci oЬoiavju Cara

Isus Нristos је rodeni Car.

Nespaleni:

Uzdanjem u njega

prelazig iz sotoninog u Bozije
carstvo.

Spaleni: OЬoiavaj ga.

4. Gospod lsus Hristos kao dete

Gospod Isus је Ьiо dete.

Nespa§eni: Usporedi svoj zivot s
njegovim i videee� kako si grclan.

Spaseni:

Treba� slediti njegov

primer.

5. Gospod Isus Нristos u ku�nji

Gospod Isus је u svemu Ьiо
i skugan poput nas

•

ali nije

sagrclio.

(Ne postoji primena za
nespa8ene.)
Spaleni: Uzdaj se da се ti
pomoci da pobedig u iskШenju.

6. Gospod lsus Hristos poziva
ueenike

Isus Hristos jog uvek poziva
mugk a r c e i zene, de�ake i
devoj<!ice da budu njegovi urenici.

Nespa§eni:
Spaleni:
urenik.
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Po slu�aj njegov

poziv kad progovori tvome srcu.
Nastavi Ьiti veran

1 Marija koja је fivela u blblijsko doba imala је,takode,
neorekivanog gosta.

Lekcija 1

Scena 1 (UnutraJnjost kuce) Lik lc-5, Marija.

Navestanje
Stihovi

Luka 1,26-47; 2,1-3; Matej

Centralna istina:

Isus Нristos је Воg Sin

Primena

Nespa�eni:

1,18-24

Uzdaj se u njega jer samo

on more da te spase od greha.

Spaseni: Moras mu Ьiti poslu&an.
Кratak pl'egled:

Bila је sama. Verovatno је imala lepe misli jer је uskoro
trebala da se uda. Bila је zaljuЬljena u Josifa i zeljno

Andeo posetuje Mariju

oookivala dan kada Се da zive zajedno u vlastitom domu.

Andeo otkriva Mariji da ee da rodi dete

Mozda је planirala kako ее Josifu da u�ini dom ugodnim.

CI

Neee imati mnogo novaca, ali Mariju to nije previse

Andeo govori Мariji da ее i Jelisaveta

brinulo. Postojalo је toliko stvari koje su је crnile sretnom.

da rodi dete

Bog је blo tako dobar prema njoj. Odjednom је Ьila

Мarija se pokorava CI

prekinuta u razmffiljanju!

Marija posecuje Jelisavetu

(Umetni lik andela, lc-6.)

Jelisaveta pozdravlja Mariju CIS
Marija slavi Boga CIN
Marija se vraea kuci
Josif је tu7.an �bog novosti
Josif sanja i �uje andelovu poruku CI
Marija i Josif oookuju rodenje deteta
CIS,N

Stih za pamcenje:

"On се Ьiti v e l i k i zvace se S i n
Svevffinjega. п

Luka

1,32
"Zdravo Marijo,miljenice. Gospod је s tobom!"
Marija se zapanji. Andeo! Lice јој preplavi strah koji јој

Lekcija
"Oh, ko Ьi to mogao da bude?" srdito pomisli Marko

је Ьiо u srcu.

za�uvsi kucanje na ulaznim vratima. Citao је, naime,

"Ne Ьој se, Marijo. Bog te veoma voli", rere andeo

veoma uzbudljivu knjigu i nije hteo da prestane! Ali

Gavrilo. "Zaooees i rodi� Sina. Da� mu ime Isus. On

kucanje nije prestajalo te је kona�no odlo:fio knjigu i

ее Ьiti velik i zvaee se Sin Svevffinjega." Dete ее Ьiti Sin

posao prema vratima. Кroz staklena је vrata ugledao

Svevffinjega Воgа! BiЬlija

nekoga ko је Ыо otprilike njegove visine. OtvorivSi vrata

(lc-3),

Bozija re�, nam govori

mnoge stvari о njemu. Pogledaj ovaj trougao

nije mogao da veruje svojim OCima!

(lc-4),

ima

tri stranice а ipak је to jedan trougao. Воg је jedan Bog,

"Асо! Sta ti radй ovde?" jedva је izgovorio. Аса se,

ali istovremeno u tri lica: Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti

naime,pre dve godine odsetio u mesto udaljeno nekoliko

Duh. Danas posebno zelimo da razmiSljamo о Bogu Sinu.

stotina kilometara.

On је Bog ра stoga njegov Zivot nета poootak. Oduvek је

"Ovde smo na praznicima ра rekoh: hajde da te

Ziveo u Nebu s Bogom Ocem. Bio је tamo kad је stvoren

posetim!• nasmclio se Аса.

svet. Ustvari, BiЬlija kaZe: "sve је kroz njega postalo"

Marko је Ьiо tako iznenaden da se ni ne seti da pozove

(Jovan 1,3). On је blo taj za koga andeo reoo da ее da side

gosta u kucu!

s neba i postane dete а Мarija njegova majka. Marija је
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potшala da shvati andelove rea. Hore li njeno dete da
bude oЬeCani Вofiji Pomazanik? Stotinama godina svaka
se jevrejska rena nadala da re da је zapadne �t da bude
majka Вofijem Pomazaniku. Hore li upravo пјој da se to
desi? То је neverovatno. Mora paZljivo da saslШa �to
govori andeo.
"Bog re mu dati presto njegova pretka Davida. On re da
vlada domom Jakovljevim (Izrailjem) doveka. 1 carstvo
njegovo nere imati kraja", objasnio је Gavrilo.
1 Marija је bila sigurna... "da, to re Ьiti Вofiji oЬeCani
Pomazanik! Ona re da mu bude majka." Ali, misli su јој
bile posve zbrkane. "Ne razumem", rekla је, "kako re to
Ьiti?" •Duh Sveti sia re na te", odgovori јој andeo, "sila
Previ�njega osenit re te. Zato re se dete koje � roditi
zvati svetim... Sinom Вozijim."
Rodenje tog deteta razlikovare se od rodenja svakog
deteta koje је ikad rodeno. Svako dete ima zemaljsku
majku i zemaljskog оса. Ali kad se rodi dete Svevblnjeg
Воgа ono re, dodШe, da ima zemaljsku majku, a1i nere da
ima zemaljskog оса.
То dete је Ьiо sam Sin Вofiji. Nije ni �о §to је Marija
Ьila zapanjena. Тrebala је s nekime da razgovara о tim
stvarima, ali ko re da poveruje u tako rodnu priro? Воg
јој је preko andela Gavrila dao poruku i u vezi toga.
"I tvoja rodaka Jelisaveta zare sina u svojoj starosti", rere
јој. "Zapamti, Marijo, Bog re da odrzi svako оЬШnје.
Njemu nйta nije nemogure."
Jelisaveta re roditi?l Jelisaveta i njezin muZ, Zaharija,
Ьili su veoma stari. Dete koje re se roditi tako starim
ljudima zacelo re da bude �udesno.
"Evo slШkinje Gospodnje", odgovorila је Marija andelu.
"Spremna sam da ucrnim �to Gospod zatraZi od mene.
Neka mi bude ро recr tvojoj." Marija је poverovala
Вozijem oЬeCanju. Andeo Gavrilo se vratio na nеЬо.
(Skloпi andelo.)
Mi danas ne vidimo ni ne �ujemo andele koji nam
donose Вoziju roc. BoZiju poruku imamo u BiЬliji. Znamo
ko је Isus Нristos jer nam Biblija uvek i ponovo govori da
је on Bog Sin. On nije prestao da bude Воg kad је postao
malo dete. BoZija roc nam govori i wto је jedini Sin Вofiji
d�o na svet.
"lsus Hristos dode na svet da spasi grclnike" (1 Timoteju
1,15). Samo Bog moze da spasi od greha - zato је Isus
Hristos dolazio na ovaj svet. Marija nije znala sve to ali је
razmйljala о andelovoj poruci kad se spremala u posetu
svojoj rodaci Jelisaveti. Војаlа se �to re reei Josif kad mu
kaW za andela i poruku koju је primila od njega.

Scena 3 (Sсепа па putu)
(Pokлii sliku lc-7, Marija па magarcu.)

Putovanje do Zaharijinog i Jelisavetinog doma potraja
nekoliko dana. 1, rodo nad cudima! Jelisaveta је znala da
се Marija da bude majka Bozijeg Sina, obecanog
Spasitelja, �k pre no �to јој Marija to rere.
"Velika је �t da majka moga Gospoda dolazi k meni!"
rere uzbudeno. Jelisaveta је znala da је Marijino dete
njezin Gospod. Jelisaveta је verovala u Onoga koga је Воg
оЬесао poslati; znala је da OЬecani treba uskoro da se
rodi. On је njezin Gospod! Hmcani, dOCare, devojcice,
nikada ne zaboravi ko је tvoj Spasitelj. On је Svemocni
Bog, cist i Ьezgrclan, on је sveznajuc. Takav је ostao i kad
postade eovekom. Ako је on tvoj Spasitelj, tada је i tvoj
Gospod. То znacr da on raspolare tvojim fivotom. Sta
uradй kad tvoji prijatelji podu negde gde Bog ne Ьi releo
da idcl? Sta uradй kad nakon ru�ka ostane hrpa prljavog .
suda? Ako је Isus Hristos, Bog Sin, tvoj Spasitelj i Gospod,
hteti � da mu ugodй.
Jelisaveta se veoma radovala onome �ta se desilo, а i
Marija је Ьila ispunjena rado�cu.
"Slavi dШа moja Gospoda; duh moj klire od radosti u
Вogu Spasitelju mome", rekla је Marija. Znala је da samo
Bog more da је spase. Nije razumela sve �to re njeno dete,
Boziji Sin, morati da ucini da је spase. Jednog re dana on
da uzme na sebe grehe celoga sveta i da primi kaznu za
njih. Samo Воg to moze! Tada re, vaskrsavajuti od mrtvih,
ponovo pokazati da је Bog (lc-10). Marija је Boga
nazvala: •moj Spasitelj". Da li је Isus Hristos tvoj
Spasitelj? Ti ne moZd da ucrni� nйta da Ьi se rdio svojih
greha. On, i samo on more da te spasi. Ako se odvratй od
svega �to znd da је lo�e u tvome zivotu, pouzdd se u Isusa
Hrista i zamolй ga da odstrani tvoje grehe, on re to da
u�ini jer је Sin Boziji. Ako zelй da budcl spden od greha,
ali ne zna� kako da to ucini�. ја ti mogu pomoo savetom.
Каd zavr§imo s lekcijom rekat cu te (navedi ta�no mesto
gde � da budcl). Каd ostali odu mozcl da dodd do mene
i pitd �ta ti nije jasno. u Вozijoj roci Cu ti pokazati
odgovore na tvoja pitanja.

(Spremi sliku 5)
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NaroCito је vamo da Isus bude tvoj Spasitelj. Мarija
naziv�e Воgа: "moj Spasitelj".
Radovala se jer јој Воg Ьdе tako dobar. Najverovatnije
јој i Jelisaveta ispriat uzbudljive dogadaje koji zadesШe
nju i njena mut.a, Zahariju.
"I Zaharija vide andela. Andeo mu rere da ее na� sin,
koji ее da se zove Jovan, pripremiti narod za Gospoda."
Marija, Jelisaveta i Zaharija zajedno provedo�e mnogo
sretnih dana. Verovatno su mnogo priatli о deci koja ее
da im se rode. Ona ее se, na neki naan, veoma razlikovati
jedno od drugoga. Motd 1i da zamislffi na koji ее naan oni
da budu razliati?
Jelisavetino dete ima zemaljskog оса, Zahariju.
Marijino dete neee imati zemaljskog оса; ta Вoziji је Sin.
Zivot Jelisavetinog deteta zaporece njegovim rodenjem,
ali Sin Bozji је oduvek Ziveo na Nebu. Marija se vratila
svojoj kuci neposredno pred rodenje Jelisavetinog i
Zaharijinog sina. Mora da se putem kuci pitala: "Sta ее da
kaze Josifl Ноее 1i da razume?"

veee�do. Josif је Ьiо veoma sreean; ne samo �to ее Marija
da postane njegova iena, vee i stoga �to Bog drii svoje
оЬеСаnје i ani svoje predivno �udo kroz nju. Кakva је �t
ukazana Mariji �to је odabrana da bude majka Sinu
Вoiijem.
(Skloni likove)
Scena 5 (Jednostavna unutrasnjost ili ravna pozadina)
(Umetni likove 1с-5 i 1 с-9, Marija i Josif)

Josif se pokori BoZjoj poruci i Zivlja� sreeno s Marijom
u njihovoj skromnoj kuCi u Nazaretu. Radio је u svojoj
tesarskoj radionici а Marija se brinula za kueu.
Cekali su Qis kada ее da se rodi Вoiiji Sin... ali, zna�i li
teЬi ffita njegov doJщ;ak? Ako si se pouzdao u njega kao
svog Spasitelja, odgovor na to pitanje је: "Da". Izbavljen si
od svojih greha upravo zato �to је on do�ao. Zapamti da
је on tvoj Gospod, on vlada tvojim zivotom. Njemu morШ
da ugodШ i budd mu poslu�an.
Moie Ьiti da u svom srcu � kako ti njegov dolazak na
zemlju DШta ne znaa. Ali si zabrinut �to si Ьiо neposiШзn
Вogu i ieli� da budd izbavljen od greha. Ја ne mogu uaniti
to umesto tebe. Samo Воg moie da spasi. Н� 1i se
pouzdati u Isusa Hrista, jedinog Вoiijeg Sina, da Ьi mogao
da te spasi? Каd zamimo lekciju reci mu tiho u svomesrcu
da ti је t.ao zЬog greha koje si pOCinio.
Zamoli ga da te spasi. Оп moie i hoee da te spasi kad se
pouzda� u njega. Воg оЬееаvа: "Ко god prizove ime
Gospodnje, spasiee se" (Rimljanima 10,13).

Scena 4 (UnutraJnjost ili ravna pozadina)
(Umetni lik 1 с-8, Josif.)

Josif је Ьiо tut.an i veoma zbunjen saznawi da ее Marija
da rodi. Mi�ljШe da Ьi mu bilo bolje da ne uzima Mariju
za ienu. Каkо leze spavati, usni. Odjednom se kraj njega
stvori andeo!
(Umetni andela, lik 1с-6)
"Josife," rere mu andeo, "ne Ьој se uzeti Mariju za zenu.
Istina је da ее ona da rodi dete, ali ее ono Ьiti Sin Вoziji.
Nadeni mu ime Isus, jer ее оо da izbavi svoj narod od greha
njegovih." Bog nije ostavio Josifa u sumnji ko ее da bude
to dete - to dete је jedini Sin Вoziji. Predivno је kad
pomislimo da on svojom voljom side s Neba i postade
malo dete, а ipak ne prestade Ьiti Bog. Mi to ne moiemo
razumeti ali tako u�i BiЬlija te stoga znamo da је istina.
Sada tek Josif shvati. Tclko mu је Ьilo verovati u ndto
tako divno - on i Marija ее da budu deo Вozijeg �dal Воg
silazi na zemlju kao malo dete. ЈШ se nikada nije dogodilo
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Marija i Josif Ьehu spremni za putovaпje. Rimski car,
Cezar August izdade zakon da svi staпovnici пjegovog
carstva treba da plate porez rimskim vlastima. Svako је
trebao da ode u svoj grad i onde reka dolazak rimskih

Lekcija 2

sl11ZЬenika koji ее da mu ka.Zu koliko treba da plati. Marija
i Josif mor�e, stoga,u Vitlejem. Inare Zivcle u Nazaretu

Pastiri cuju о Spasitelju

ali је Josif Ьiо od Davidova potomstva а Vitlejem Ьdе
Davidov grad. Marija i Josif sakup�e sve �to ее da im treba

Stih:

Luka 2,3-20

Centralna istina:

Gospod Isus је do§ao na ovaj svet da

na putovaпju.

( Skloni likove)
Konacno su Ьili spremni za polazak. "Nabavio sam

bude jedini Spasitelj od greha.

Primena

najudobпije sedlo," moZda rere Josif, stavljajua ga па
magareeva leda. "Marijo,jesi li sigurna da ее sve da bude

Nespa�eni: Mora� se pouzdati u njega

u redu?"

ako rеШ da budcl spasen.

Spa�eni: Ako

Seena Z (napolju)
(Umetnigrad, Mariju i losifa, likovi lc-13 i lc-14)

si se pouzdao u njega

mobl Ьiti siguran da si spasen.

Кratak pregled:

Marija i Josif se spremaju па put u
Vitlejem
Putuju za Vitlejem
Njihov dolazak
Вoravak u staji
Rodeп је Isus Нristos CIN
Dolaze pastiri i iskazuju mu Cast
Govore �ta im se desilo
- pojavio se апdео
- rekao im је za Spasitelja CI

"Da,Josife, Ыее dobro." Marija ее uskoro sazпati da put

- nеЬо ispunjeпo andelima CIS

Stih za pamcenje:

do Vitlejema пiје nimalo lak. Cetiri do pet dапа пaporna

Pastiri odlaze i govore drugima CIN

putovaпja bilo је potrebno da se prevali put do Vitlejema,

Matej 1,21

mnogih bregova,dolina i kamenjara. Svake su noo putnici

Davidova grada,kako ga ponekad zv$e, а vodio је preko

"...daj mu ime lsus,jer ее on da izbavi

morali da trare mesto za spavaпje. Verovatno uz put

svoj narod od greha пjegovih."

Ьеја�е ljudi koji im dava� prenoa�te, no poneku по�
verovatno provedo�e pod vedrim neЬom. Svakim danom
putovaпja Ьivahu sve Ьlife Vitlejemu.

Lekcija

Каdа na kraju stig�. Marija i Josif bejahu veoma
umorni. Zudeli su za odmorom. Ноее li njihovi rodaci

Scena 1 (Ravna pozadina ili skromna unutralnjost)
(Umetni likove lc-11 i lc-12)

imati mesta za njih? Ne! Vec ranije stigo�e drugi gosti i
nigde пiје Ьilo mesta za njih.
Vitlejem Ьеј�е pun ljudi koji dod� zЬog popisa.
"Pronaci eemo mesto u gostionici", motda predlozi
Josif.Ali је to,takode,bilo пemoguee. Cak је i gostioпica
Ьila prepunal Sta uciniti? Каd Josif pogleda Mariju,
verovatпo vide kako se ona ne oseea dobro. Marija је zпala
da ее uskoro da rodi. "Josife, moramo naci nekakvo
mesto." Mozda ih neko posla tamo. Mofda i sami
pronado�.Ali,evo je.(Sklonilucove)
Stajal Marija i Josif su odseli u staji.
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PokШali su razumeti �do: to novorodenoo је Воg.

Scena 3 (staja)
VeCinom staje nisu Ьа! �iste i, moglo Ьi se reei, smrdljive

Mora da im se na licima odr8Zavala radost koju oseeahu

su po�to u njima zive zivotinje. Josip је, najverovatnije,

slaveCi Воgа. Jednostavno su hteli zahvaliti Вogu za sve.

potraZio Шtu slamu.

Zahvame mu se �to ih је ЬezЬedno doveo u Vitlejem.
Zahvame mu sto је odrZзo svoje оЬеСаnје. U njihove је

(Umetniiivotinje, Mariju, Josifa ijasle, Ic-15 -Ic-18.)

hvale najverovatnije Ьila ukljuoona i molba. Zasigumo
zamolik Воgа da im pomogne oko deteta, Sina ВoZijega.
. Мarija i Josif nisu imali proЬlema da detetu pronadu
ime. Andeo је rekao: "Daj mu ime Isus, jer re on da spasi
narod svoj od greha njegovih" (Маtеј 1,21). Isus znaa:
Spasitelj, no sta је to Spasitelj? Zamisli da pliva! u moru,
zahvati te snaZпa struja te se nadcl u velikoj opasnosti.
Ako te ugleda neko s obale, dopliva do tеЬе i izbavi iz
opasnosti, reCi remo da te spasio. Spasitelj је neko ko
izbavlja Ш spasava. Seti se da ranije rekosmo kako od

MoZda је Marija prva ugledala jasle. U njih se stavljalo

samog rodenja hodaS svojim putevima а ne Gospodovim,

seno za magarce i ostalu stoku, ali је Marija znala da re te

ра si stoga neposlu8an, а ponekad i zao. NalaziS da је lako

noei da posluZi za nclto sasvim drugo.

Ьiti neposlu8an ВoZijim zapovestima. Ne moZcl promeniti

"Josife," moZda mu је rekla, "molim te donesi malo Шtе

samoga sebe, ne mozcl da se osloЬodiS od greha. BiЬlija

slame i stavi је u jasle."

kare da: "greh, kad је uanjen, rada smrt" (Jakov 1,15) - а

То se dogodilo te noti - dragoceni Boziji Sin d�o је na

to zna�i: zauvek Ыti odbaoon od Воgа. Ti trebd nekoga

ovaj svet kao krhko novorodenoo! On је stvarno Ьiо mala

ko re da te spasi od tvojih greha.

ЬеЬа i izgledao poput svakog drugog dernka. Plakao је.

Gospod Isus је dosao da bude jedini Spasitelj od greha.

Trebalo ga је hraniti i brinuti za njega. Istovremeno је Ьiо

Postao је oovek kako Ьi mogao umreti za grehe ljudi -ljudi

malo dete i Bog. Ne mozemo razumeti kako se to

poput tеЬе i mene. On nije uanio greh, ali Ьеk kamjen

dogodilo, ali dogodilo se! No, to је dete u neoomu ipak

kao da је sav greh sveta njegov vlastiti. Samo је Воg mogao

Ьilo posebno. Znate da su mala deca nevaljala а da ih niko

odstraniti greh sveta. Gospod Isus је Воg i oovek i zato је

tome nije u�io. Neposlu�ni su svojim majkama -

on jedini Izbavitelj od greha. On Zivi i danas i more da

jednostavno, kao da znaju kako da budu neposlu�ni. Sva

slomi jaram greha u tvome Zivotu. On te more OOistiti od

deca koja se rode rele svoj vlastiti put а ne Вoziji, oni su

svakoga greha i spasiti da ne budcl odvojen odВoga. Samo

rodeni grclnici. No ovo је dete bilo druk�ije, bilo је �isto

njegovo ime, ime Isus, koje su mu dali Marija i Josif, znaa

i bezgrclno.

"Spasitelj".

(Umetnilik 1с-19, dete Isus.)

Мarija i Josif od uzbudenja zaЬoraviSe na umor. ViSe ne
behu pospani, iako је sve bilo tiho i mirno. Izgledalo је da
Vitlejem spava. Marija i Josif Ьejahu sami s �desnim
detetom.
Odjednom za�use glasove! "Josife, mislim da neko
dolazi." Мarija se moZda malo zabrinula �wi glasove. Ко
Ьi to mogao da bude? Pogledali su prema vratima i
ugledali kako ulaze neki pastiri.

Marija i Josif ga umota!e u mekano platno i stavise u
jasle. Behu sreeni kao nikad do tada. Desilo se ono sto su
zeleli viSe od iooga. Verovatno su se iznova setili Bozijih
prorOCзnstava iz proslosti: "Evo, zaoore devica i roditi
sina, i dare mu ime Imanuel (Bog je s nama)!" 1, "Jer dete
nam se rodilo, sina dobismo... Ime mu је: Savetnik divni,
Bog silni, Otac v�ni, Кnez mironosni..." (lzaija

9,6).
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(Umetni pastire, lik 1с-20.)
Pastiri su medusobno uzbudeno razgovarali. "То је to
mesto", reko�e. "Evo deteta. Upravo kako је andeo rekaol"
Marija i Josif se iznenadeno pogleda�e. Andeli? Gledali
su pastire koji su prilazili jaslama. Ovi se lagano priЬliШe
i kleknufe pred detetom. Lica im Ьila preplavljena
�udenjem dok s poftovanjem ·gtedafe dete. То је Bonji
oЬe6lni Pomazanikl Onaj kog izrailjski narod orekivafe
vee vekovima. Verujem da su im suze radosnice potekle
niz lice dok su se klanjali Вogu Sinu, detefcu u jaslama.
Ne mislif li i ti da su pastiri zahvalili Вogu fto је odnao
svoje oЬe6lnje i dopustio im da i oni budu deo njegovog
velikog ruda?
Мarija i Josif su strpljivo rekali. Na kraju mora da su
upitali: "Spomenuli ste andela?"
Pastiri se polagano okrenufe od jasala da ispri�ju svoju
pri�u. Мariji i Josifu izgledala Ьi neverovatnom da vee
prije nisu videli neverovatne stvari.

zgrefife, stoga је oovek trebao da preuzme na sеЬе kaznu
za njihove grehe. No, samo је Воg sposoban da preuzme
na sеЬе tako veliko delo kao �to је otklanjanje greha
mnogih, mnogih ljudi. Stoga је Gospod Isus jedini
Spasitelj od greha. (Sada izvadi stihove koje treba naueiti
napamet i priloii ih ilustraciji). Andeo је rekao da re
pronaCi Spasitelja kao detefce umotano u pelene gde leZi
u jaslama.
Mora d a је Covek i dalje objafnjavao: "Dok mi
pokufavasmo razumeti sve to, desi se nefto drugo. NеЬо
se odjednom ispuni mnoftvom andela!"
(Umetni an4ele 1с-25 i 26.)

Scena 4 (Prikaz noei па drugojslici) (Umetni likove 1 с-1 Ц
1 с-21-24, o vce, pastire i an4ela.)

"Hvalili su Воgа kli�uci: 'Slava Bogu na visini i na zemlji
mir ljudima koje ljuЬi.'" Nije ni �udo da је andeoski zЬor
pevao о rodenju velikog Spasitelja.
Ako si se od svega srca pouzdao u njega da te izbavi,
moZef Ьiti potpuno siguran da te spasio. Sve fto smo
nau�ili о njemu govori nam da on zaista spasava. Ako је
on tvoj Spasitelj, BiЬlija kaZe da si spafen i ne moraf vife
platiti kaznu za svoje grehe (Rimljanima 8,1). On te
istrgnuo iz kandZi greha... i zato primeeujef promene u
svome Zivotu. Jednog re dana da te odvede k Bogu Ocu u
NеЬо. Tada Cef celu vernost Ьiti �� i savrfen. On је veliki
Spasitelj.
On ne mow da te izigra. On је jedini Spasitelj i to su
andeli pevali prilikom njegova rodenja. "Каkо su dofli,
tako su i oti§li", rekli Ьi ljudi. "Shvatismo da nema mesta
strahu. Воg nam posla poruku s nеЬа jer nas ljuЬi. Stoga
odlu�ismo doCi u Vitlejem da ga potranmo... i nadosmo
ga. Videsmo ga. Hrista; ВoZijeg oЬe6lnog Pomazanikal"
(Prekri.jprikaz noei i vrati se prikazu staje.)
MoZda su Marija i Josif ispri�li pastirima о predivnim
stvarima koje im se desife pre te noei. MoZda im Josif, kad
se ponovo okupoo oko jasala, kaza: "Nadeni mu ime Isus
(Spasitelj), jer ее on da izbavi svoj narod od greha
njegovih." Mora da su pastiri Ьili zadivljeni. R� hvale i
obozavanja upueene Isusu nisu mogle da izraze svu
zahvalnost njihovih srca.

"ВШ smo na poljima. Neki od nas ruvahu ovce dok ostali
spavahu. Odjednom se svi probudismol Nebo bejafe
osvetljeno kao ро danu. Tada ugledasmo andela koji nam
је govorio."
SlufajuCi pri�nje pastira Marija i Josif se sе!Ње aш.tela
koji ih је posetio. Bejafe li to isti andeo? Bili su radoznali
fta је rekao pastirima.
"Prvo nam rere da se ne plafimo. Znali smo da је od
Boga i zaista smo bili uplafeni. Andeo је pokufao umiriti
nafa srca. Rekao је da donosi dobru vest za sve ljude."
Pastiri se setoo ta�nih andelovih rij�i: "Danas vam se u
Davidovom gradu rodio Spasitelj - Hristos, Gospod."
Andeo rere da је Gospod Isus Spasitelj. Zafto niko drugi
nije spreman umreti za grehe sveta? Svaki oovek је grefnik
koji zasluzuje Вonju kaznu. Gospod Isus Ьеfе Ьеz greha
te је stoga on mogao umreti za grehe drugih ljudi. ZЬog
rega је Gospod Isus morao da postane oovek kako Ьi
mogao da bude jedini Spasitelj? Баf oovek, ljudi su ti koji
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(Skloni pastire)
Каd se Vitlejem narednog dапа probudio iz sпа ljudi
dосШе novosti о �udпovatim dogadajima. Pastiri pri�hu
svima koji ih htedok slШati. Govorili su о andelima ...
dobroj vesti s neba... i detetu. Rodeп је ВoZiji оЬеаiпi
Pomazanik, Hrist Gospod! Pastiri se, slaveCi Gospoda,
vrati�e svojim ovcama.

(Vrati se па prikaz staje s pastirima.)
Cim su �uli da se rodio Spasitelj pastiri su do�li k njemu.

А �ta је s tobom? Daпas si �uo da је оп jedini koji moze
da te spasi. Оп more da odstrani greh koji te odvaja od
Boga. On te more izbaviti iz sveza greha kojima је sapet
tvoj Zivot. Ne moz� da ga vid� jer је оп sada u Nebu, ali
moz� da se pouzda� u njega svim svojim srcem. Ako zaista
zeli� da te spasi, pouzdaj se u пјеgа da re sada to uraditi.
Оп re to da u�iпi jer andeo rere: "Nadeпi mu ime lsus, jer
re оп da izbavi narod svoj od greha пjegovih."
Veciпa ljudi to пе moze verovati. "Кakva �udпa pri�".
govore dok odmahuju glavama i пastavljaju svojim putem.
Marija је razmi�ljala i razmi�ljala о svemu �ta se desilo, i
pitala se �ta re јо� da se desi. BoZijim obeeaпjima u vezi
buducпosti mogla је da veruje Ьа� kao i oпima iz pro�losti.

1 mogla mu је izraziti zahvalnost za to.
Dobra vest koju је dопео апdео Ьila је za sav пarod. Sta
ti misl� о svemu �to se desilo te посi? Ne budi poput onih
koji su �uli Dobru vest ali пisu do�li k Spasitelju. Nemoj i
dalje ziveti u svom grehu, odvojeп od Воgа. lsus Hristos
rodeп је da bude Spasitelj. Оп је јо� uvijek jedini Spasitelj.
Ako od svega srca zeli� da bud� sр�еп od greha, pouzdaj
se ovoga �sa u Gospoda lsusa. Moz� mu reCi п�tо poput
ovoga:
"Gospode lsuse, u�iпio sam toliko lo�ih stvari i zпam da
trebam spaseпje. Hvala ti �to si umro za mепе. Molim te
oprosti mi grehe i budi moj Spasitelj." Оп re da te �uje.
Spasire te.
Seti se па�еg ЬiЬlijskog stiha: "Nadeni mu ime lsus, jer
re оп da izbavi svoj пarod od greha пjegovih" (Matej 1,21).
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(Umetni mudrace i zvezdu, likovi lc-2 7 do lc-30)

Lekcyaз

Mudraci se ldanjaju caru
Stih:

Matej 2,1-14

Centralna istina: Isus Нristos је novorodeni Car
Primena

Nespa�eni: Pouzdaj se u njega da re te
premestiti iz sotoninog u svoje carstvo
Spa�eni: OЬoZa.vaj ga

Sadriaj:

Mudraci ugledaju zvezdu
Shvataju njezino znarenje CI
Spremaju se na put u Judeju CI
Кr�u na put
StiZu u Jerusalim
Jevrejske vode katu da ее On da se rodi
u Vitlejemu CI
lrod srere mudrace
Pita ih gde mo�e da pronade
novorodenog Cara CIN
Mudraci slede zvezdu do Vitlejema
Pronalaze Gospoda Isusa Hrista
Кlanjaju mu se CIS
Воg ih upozorava da se ne vrataju
Irodu
Vrataju se drugim putem CIN
Andeo kaie Josifu da Ье� u Egipat
Josif ga posltffia CIN

Pozurne k svojim knjigama. "Sta kafu knjige? OCekuje
li se dolazak komete?" Ne, nije bila predvidena nikakva
kometa. ZЬog rega li se samo niodkud pojavila tako sjajna
zvezda? Тi su ljudi znali da se zvezde nikada ne menjaju.
Zimu za zimom iste se zvezde pojavljivale na nebu. Leto
za letom videle se iste zvezde. Planete su se tu i tamo
pomicale, i oni su to znali. A1i ovo је Ьilo n�to drugo. Sta
to ima da zna�i?
Nekako - ne znamo kako - ti ljudi zaklju�k da zvezda
oznaeava rodenje judejskog cara. Imali su pravo: rodio se
veliki Car, Gospod Isus Hristos. U Nebu on oduvek Ьејаk
Gospodar nad andelima; oni se pokoravahu njegovim
zapovestima i pevahu mu hvale. Imao је viSe sile no svi
zemaljski carevi zajedno! Iako se rodi i posta malo dete,
nikad ne presta Ьiti Carem. Najverovatnije је Bog, koji
stvori nеЬо i zemlju, postavio tu posebnu zvezdu na nеЬо
da objavi rodenje svog Sina.
Andeo rere pastirima da је dobra vest za sve ljude.
Zvezda је navestila dobru vest mudracima. "Podimo da
ispitamo zЬog rega se pojavila ta zvezda", rekok oni.
Orekivalo ih је dugo putovanje.
(Skloni njihove likove)
Trebaee kamile za prelaz preko pustinje. Trebare im
hrana, odeta i novac za mnoge sedmice puta. Biee to
opasno putovanje. RazЬojnici ее zasigurno pokШati da
napadnu malu karavanu u pustinji. Каd Ьi u karavani Ьilo
mnogo ljudi i kamila Ьili Ьi sigurniji pred razbojnicima.
"Zeleli Ьismo Caru poneti darove iz n�e zemlje",
reko�e. Darovi Ьejahu pazljivo odabrani. Zlato - to ее da
bude prekrasan dar. Tamjan- mirisna smola koja se �to
koristila u oЬoZa.vanju Воgа u velikom hramu. 1 smirna posebno skupi miomiris iz njihove zemlje. Ti su Ьogati
darovi odgovarali jednome caru.
Ali, najЬolji dar �to su ga mudraci mogli doneti Ьejahu
oni sami. Oni dragovoljno napusti�e svoje domove i
porodice te utrooiSe mnogo svog vremena, poduzewi to
dugo, tdko i opasno putovanje zbog onoga za koga
verovahu da је Car judejski. Koliko samo bejahu voljni
zrtvovati zЬog nekoga о kome tako malo znakl Ali, znali

Stih za pamcenje: Luka 1,32 i Matej 1,21

Lekcija
Кakvo uzbudenje! Mora da је poruka iSla od jednog do
drugog. "Pogledaj onu zvezdu! Sta је to?"
U davno doba, u vreme kad se desiSe dogadaji о kojima
govorimo u ovim ЬiЬlijskim lekcijama, na istoku su �veli
mnogi ljudi koje nazivahu "mudracima". Neki od njih
bejahu savetnici svojim carevima te su im pomagali da
vladaju zemljom. ВШ su to vrlo ureni ljudi. Drugi pak su
proueavali zvezde.
Scena l (napolju noeu; zvezdano пеЬо)
Jedne noci neki od njih ugledak "novu zvezdu".
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Car.
Мi znamo mnogo vik о njemu. Bog ga је dao da bude
n� Spasitelj. Ali jesi li znao da Biblija kaZe da је on Car?

su da је on

(Umetni likove lc-35 do lc-38, Irod, vojnici i judejske
vode)

On је Bog i mote crniti�ta god zateli. On је mnogo, mnogo
veCi i moeniji no ostali vladari i vlade. On vlada nad svima
njima. Biblija kate: On је Car careva. То Ьеј�е Car kojeg
mudraci traШe.

Scena 2 (Prikaz pustinje ili iuckastosmediflanel па tamnoj
podlozi.)
(Umetni likove mudraca igrad, lc-31 do Јс-34)
"Cini mi se da vi orekujete nekakvog cara", rere Irod.
"Gde on treba

da se rodi?" Judejske vode mu odgovoШe:

"U Vitlejemu judejskom. Jer prorok napisa: 'Vitlejeme,
zemljo Judina, ti nipo�to nisi najmanji medu Judinim
gradovima, jer re iz tebe da izade voda koji re da bude
pastir naroda moga - Izrailja.'"
Stotine godina pre no �to Gospod Isus Нristos dode па
zemlju, Bog rere da re onaj koga re on poslati da bude

"voda" Ш vladaoc.
Vladara n�e zemlje smatramo veoma vafnom osoЬom,

Кaravana se uputi preko pustinje. Tokom dana vruCina

on to i jeste. PoslШni smo mu i po�tujemo ga, ali mu se ne

sunca i u:Zareni pesak utinЊe putovanje vrlo neugodnim.

klanjamo kao Вogu. Gospod Isus је neЬeski Car, Car iznad

Ро zalasku sunca pustinja se ohladila. Putnici, dobro

svakog vladaoca i cara. Оп је jedini Bofiji Sin. Stoga treba

umotani u rebad, spavahu u �atorima stisnuti jedan uz

da ga oЬo:Zavamo, ljublmo ga i budemo mu poslu�ni. Ali

drugog. Dragocene darove dr:Za�e blizu sеЬе. Uvek је neko

Irod nere nikada da prihvati drugog cara!

Ьiо na strafi, spreman da probudi ostale u slutaju
opasnosti.

Scena 4 (palata)

Prodo� dani, sedmice, i meseci. Кaravana se јо� uvek

On potajno dozva mudrace.

kretala prema novoj zvezdi, iako је ponekad nije Ьilo

(Umetni mudrace, likovi lc-28 do lc-30)

mogure videti.

(Skloni zvezdu.)
Naposletku udo�e u zemlju Jevreja. Gde da sada
pronadu Cara? Naravno, u Jerusalimu, glavnom gradu.

(Skloni sve likove.)
Mora da putnici obuko�e svoju najbolju odecu koju
dotada tuva�e za trenutak susreta s Carem. GledajuCi ih,
Jerusalimci odmah shvatШe da su ti ljudi vafni posetioci, i
da su do�li izdaleka.
"Gde је novorodeni Car judejski?" upita�e oni.
"Videsmo, naime, gde izlazi njegova zvezda, i dodosmo da

"Каdа prvi put ugledaste zvezdu?" upita car. Saznawi о

mu se poklonimo."

prou�vanju, pripremama i dugom putovanju, Irod
pomno od njih istrazi vreme kad im se ukazala zvezda.

Scena 3 (palata)
Car judejski! Niko koga upita� nije znao nШta о Caru

"Jevrejski spisi kazu da njihov Car ima da se rodi u
Vitlejemu. Idite tamo i pazljivo se raspitajte dok ga ne

judejskom. ТrеЬа li pitati lroda? Irod Ьеја�е car. Svako је

nadete." MoZda i m Irod �apatom naredi: "Kad ga

znao da ima groznu narav. Ako on tnje о nekom drugom

pronadete, javite mi, da Ьi i ја do§ao i poklonio mu se."

caru... Ali uskoro је lrod tuo.

Irod sve krivo shvati! Mi�lja�e da re Gospod Isus
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pokШati da zauzme njegovo mesto. Isus nije Ьiо takva
vrsta cara. Posle reee za sebe: "Моје carstvo ne pripada
ovome svetu" (Jovan 18,36). On је d003o da vlada u srcima
i fivotima М:Шkаrаса i tena, deЬ.ka i devoj�ica. То је
njegovo carstvo! Biblija kate da na svetu postoje dva
carstva. Jedno је carstvo sotone, Вofijeg neprijatelja. То
је carstvo u koje ulam rodenjem, i р<Жtо si u njemu resto
si neposlШan Bogu. Na primer, majka ti naredi da ostand
u kua dok је ona u kupovini: "Orekujem telefonski poziv
od tetke Radmile; ako nazove, javi se." Nedugo ро njezinu
odlasku nazove te prijatelj: "Dodi napolje da se igramo.
Daro ti da se vom na mom novom Ьiciklu". Ako postup:ffi
ро Вofijoj volji, ostaed poslШan majci i ostati u kua. Ako
ne, uanied ро svome i otiti da se vozi�. Тi reli� svoj vlastiti
put, ne Botiji.
Drugo је carstvo Isusa Нrista. On vlada nad onima koje
је spasio iz sotoninog carstva. Oni koje spase s rado�cu mu
se pokoravaju kao svome Caru. Tako, na primer, provode
nedelju onako kako to reli njihov Car. Sta reli on da �
u nedelju? U kojem si ti carstvu? Gospod Isus је jedini koji
moze da te izbavi iz sotoninog carstva. On је Svemoroi
Car. Irod nije znao kakav Car te da bude Isus Нristos.
On ga se samo hteo rditi. Svako ko poznava� Iroda
znao је da lare. On nije nameravao da se pok1oni lsusu.
Car Irod hde zao i pokvaren oovek, koji nije brinuo za
n�ta drugo osim da fivi ро svojoj volji. Ali, mudraci nisu
znali da on ne misli ono �ta govori.
(Ukloni Irodll i vojnike)
�wi iz Irudove palate mudraci Ьejahu uzbudeni. Ј�
se � uzbud� kad upravik pogled prema Vitlejemu.
"Pogledaj," reko�e jedan drugome, "zvezda!" Ponovo se
pojavila! Ovaj puta iznad Vitlejema. Nije dugo trebalo da
sa kamilama prevale desetak kilometara koji su delili
Jerusalim od Vitlejema. Svo to vreme njihove оо Ьejahu
uperene u zvezdu. Каkо udo�e u Vitlejem zvezda se
pomaknu i krenu pred njima. Tada se zaustavi nad jednom
kuoom. Kojeg li roda!
Scena S (unutrasnjost kufe)
(Umetni likove lc-39 do lc-41, Mariju, Josifa, dete i
mudrace)

Skoro Ьеz daha ud�e mudraci u kutu gde pronado�
Gospoda Isusa: "...dete s Marijom, majkom njegovom",
kate Biblija. Gospoda Isusa Нrista, Bofijeg Sina, Mesiju,
Cara judejskog, onoga koji оо da spasi svoj narod od
njegovih greha. Predado� mu svoje darove: zlato, tamjan
i smimu. Pok1o� mu se. Вejahu radosni �to dodok da
ga proslave i zahvale mu se. Nikakve tdkore nisu bile
prevelike u odnosu na taj trenutak- trenutak kada se mogu
pok1oniti pred Carem jevrejskim. Вejahu oni mudri i
pametni ljudi, ali se pok1oni�e pred malenim detetom.
Ako te Gospod Isus uzeo iz sotoninog carstva i preneo u
svoje, od tih ljudi mo� nau�iti veoma vaZпu lekciju.
Promisli samo ko је tvoj Car - Isus Нristos, Вofiji Sin.
Каkо u� sve �i �о njemu, zahvaljuj mu ito је tako
velik i divan. То se naziva oЬoZзvanje, i to ·је ono ito
ua� mudraci. 1 stoga, kad govor:ffi svom Caru, nemoj
samo da ga molil za stvari, razmi�jaj о njegovoj veliani,
snazi i ljubavi; zahvali mu lto је tako velik i dobar. Каdа
mu govor� neka to bude s poltovanjem. Zato lto је on
Cat, mi ponekad, kad molimo, k1eknemo pred njime i
spustimo svoje glave. Каdа mu netko glasno govori, u
crkvi, na primer, nemoj da se smejd ili iapued. Seti se da
је on Car i оЬоZзvај ga kao �to to anik mudraci.
(Skloni likove)
Pre no !to te noci lego�e n a p oCinak mudraci,
najverovatnije, podset� jedan drugoga: "Sutra oomo otia
i reti caru lrodu da pronadosmo Cara judejskog." Ali,
ujutro је sve Ьilo drukaje! "Ove noo usnih", reee jedan.
"Воg me upozorio da se ne vratamo caru lrodu." Ostali se
slozi!e. "Necemo da se vratimo u svoju zemlju kroz
Jerusalim, vet drugim putem." Mudraci se vrat:ffie kutama
znajua da su pronalli Cara. Jesi Ji ga ti prona!ao? Da li је
Isus Нristos Car tvojega fivota? Ako jeste, seti se da ga
оЬоZзvа!. Seta� li se !ta to zna�i?
MoZda znal da si u sotoninom carstvu. ali svim srcem
zeli! Ьiti sp•n iz njega. Gospod Isus је Car nad svime. on
te more preneti iz tog carstva u svoje (Коl. 1,13). Hoed li
ga danas zamoliti neka to uani, zamoliti da odsada vlada
tvojim fivotom? Воg koji је znao kako lrod namerava da
ublje Isusa, posla svog andela da upozori Josifa. "Uzmi
dete", reee andeo. "i Mariju, njegovu majku, ра Ьefi u
Egipat. Ostani onde dok ti opet ne katem, jer оо lrod
trafiti dete da ga ublje."
Scena 6 (Scena noei)
Put u Egipat Ьiоо dug i Josifu оо trebati novaca. Ne mislil
li da su darovi mudraca Ьili � no dovoljni da pokriju
tr�kove putovanja? Каkо Ьi se mudraci radovali da su
znali da је Воg upotreblo njihove darove u zbrinjavanju
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svoga Sina. Irod neee da se samo tako r�i tog Cara! Za
razliku od Iroda, Gospod Isus re da vlada zauvek. Njegovo
је carstvo veliko. U njemusu ljudi iz celoga sveta. U njemu
su ljudi koji Ziv�e u davno doba, i ljudi koji Zive danas. Svi
re neprijatelji Isusa Нrista Ьiti poЬedeni а on re da vlada
nad svojim narodom u veke vekova. ВiЬlija kare: "Njegovu
carstvu neee Ьiti smetka" (Luka 1,33).
PaZJ.jivo promisli u kojem si ti carstvu. Ako zaista relB
Ьiti izbavljen iz sotoninog carstva, pouzdaj se u Isusa
Нrista, Cara careva, i on re da te spasi. ВoZija roc kare "da
more zauvek (Ш potpuno) spasavati one koji kroz njega
dolaze k Вogu" (Jevrejima 7,25). Reci Gospodu Isusu:
"Gospode Isuse, znam da si ti car. Zelim da budem u tvome
carstvu. Molim te, osloЬodi me iz sotoninog carstva i budi
moj Spasitelj i Car. Hvala ti �to si umro za mene."

LekcQa 4

Gospod Isus Hristos kao dete
Stihovi:

Маtеј 2,19-23
Luka 2,40-52

Centralna istina:

Gospod Isus је Ыо dete

Primena

Nespa�ni: Usporedi svoj zivot s
njegovim i vid� kako si gr�an.
Spa�eni: Treba da sledi� njegov
primer.

Sadriaj:

Marija, Josif i dete sevracaju izEgipta
Odlaze u Nazaret CI
Isus pomare u tesarskoj radionici CIS
UCi BoZiju roc
Odlazi u sinagogu CIS
Dvanaestogodi�nji Isus ide u
Jerusalim
Odlazi u hram
Postavlja mnoga pitanja
Biva ostavljen
Marija i Josif otkrivaju da ga nema
Vracaju se u hram
Marija: "Za�to nam to uCini?"
Isus: "Ја moram da budem u kuCi Оса
svoga!" CIS
Porodica se vraea u Nazaret
Gospod Isus је poslu�an Mariji i
Josifu CIS i N

Stih za pamcenje: Jevrejima 2,18
"Budu<Я da је sam trpeo i Ьiо kШan,
moze da pomogne onima koji su u
kШnji."
Lekcija
"Ustani," rere аш:tео, "uzmi dete i njegovu majku te idi
u zemlju izrailjsku, jer su umrli oni koji htedo§e da ublju
dete."
BiЬlija nam ne kare kako dugo Josif, Marija i maleni
BoZji Sin Ьejahu u Egiptu kad primi�e novu poruku od
andela. То vee treei put andeo govorзOO Josifu u snu.
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Scena 1 (vani) Porodica se ponovo spremila na put.

trebao da radi svaki d�k njegovog doba. Ali, u neremu

(Umetni lik 1с-42)

se d�k Isus ipak razlikovao. On nikada nije sagrclio.
. Nikada ne slaga majci, Josifu ili Ьilo kom drugom. Nikada
nije Ьiо zao prema mladoj bracr i sestrama. Nikada se
nikom nije narugao niti prevario u igri. Ako ga је Josif
zamolio da u� nclto �to mu se nije dalo, on nikada nije
prigovarao ili se Iilcltio. Nikada nije Ьesneo i zalupio
vratima. D�re, devojcrce, relШ li da z� kako da Zim za
Boga u svome domu? RazmШljaj kako је fiveo Gospod
Isus kad Ьеј�е u tvojim godinama, i sledi njegov primer.
On, Sin Вoziji koji posta detetom, dobrovoljno se pokorio
Mariji i Josifu. Poznavao је ВoZiji zakon i pokoravao mu

Da odu u Nazaret gde Zivcle pre detetova rodenja, ili u
Vitlejem? Josif odlu�i da odu u Vitlejem. Ali kako dodo�e
u taj kraj, Josif �u lo�e vesti. lrodov sin је Ьiо novi car. On
је Ьiо zao i pokvaren kao i njegov otac! Josif se pitao �ta
da u�ini. MoZda mu Bog kroz molitvu kafe �ta da u�ini.
"Ne ostaj tu," glasilo је upozorenje, "otidi u Galileju."
Nazaret је Ьiо u Galileji te se porodica vrati u Nazaret.
Gospod Isus је јо� uvek Ьiо malo dete; ne znamo sa

se, znao је da Воg rere: "Po�tuj оса svoga i majku svoju".
Pokorio se toj zapovedi. Тvоја majka i otac re primetiti da
pripada� Isusu Нristu ako im budcl poslШan.
Razlikovatcl se od svojih prijatelja: oni nisu poslШni
ako misle da se to nere saznati, ili ako im roditelji nisu u
Ьlizini. Ali ako sledi� primer Gospoda Isusa, Ьite�
poslШan: otiti tcl u krevet kad ti kazu; kad ti ne dopuste
da se igra� napolju, netcl se potajno iskrasti iz kure, niti
tcl da gun� i

sigumo�tu koliko је Ьiо star u to doba. Poput svakog

da se jad�.

Ako ljubШ Gospoda Isusa, seti se kada ti је Ьilo najtere

drugog deteta i on је trebao da u�i da hoda i govori, �ita i

poslШati i zamoli Gospoda: "Molim te, pomozi mi da

pik Siguma sam da se igrao s ostalom decom iz Nazareta.

budem poslШan kod kure, kao �to је Ьiо Gospod Isus."

On је imao retiri godine, �est godina, devet godina - i1i

Dok је Gospod Isus rastao, Marija i Josif ga paZljivo

toliko koliko ti sad im�. Predivno је to �to ВoZiji Sin

pou�v�e r�i ВoZijoj (Stari zavet). BiЬlija nam govori

jednom Ьеја�е dete poput tebe, to zna�i da te razume. On

vrlo malo о Isusu dok је Ьiо d�k. Ona kare: "Dete је

zna �ta te raduje а �ta te falosti; on razume tvoje proЬleme,

raslo... • (Luka

tvoju radost i smeh, i tvoje suze kada te netko povredi.

2,40).

Druge knjige nam govore kako је u

to vreme dete iinad �est godina starosti trebalo da ide u

Nemoj da misli�: "Niko ne razume kako se osetam".

�kolu. Njihovi se u�itelji nazivahu: ravi. Verovatno је i

Gospod Isus је Ьiо dete i on te razume.

Gospod Isus, s otprilike dvadeset petero druge dece, stajao

(Skloni likove)

ili sedeo na podu, dok

ih је ravi pou�vao Stari zavet, r�

Boziju. Deca su nau�ila napamet veliki deo Staroga

Scena 2 (ravna ploea ili skromna unutraJnjost)

zaveta.

(Umetni likove 1с-43 do 1 с-45, Josifa, Mariju i Jsusa)

Svake Ьi suЬote Isus, bez sumnje, odlazio u sinagogu,
koja је Ьila mesto obofavanja, nclto poput n�ih crkava.
S rado�tu је odlazio u dom ВoZiji. Upamti: ako је on tvoj
Spasitelj, onda је i tvoj primer. Na koji na�in mofcl slediti
njegov primer u toj stvari?

(Dopusti deci da odgovore)
PomislШ li ponekad: "Ne zelim icr u crkvu", Ш, "U crkvi је
dosadno; za�to umesto toga ne Ьih ро�о na pecanje?"
Gospod Isus је odlazio u ВoZiji dom Ьеz pogovora, i ti Ьi
trebao tako. Ponekad је tclko razumeti sve �to tamo �jcl.
Zamoli Boga da ti pomogne da me razumcl. On re ti
pomoo te tcl, pazljivo slu�ajucr, da -naucr� nclto me о

Josif se ponovo vrati radu u tesarskoj radionici. Onde

njemu.

odraste d�k lsus, nau�i�i se tesarskom zanatu (Marko

6,3). Josif ga nau�i

kako da ukuca ekser а da se ne udari

Кroz godinu је Ьilo me prilika kada su Jevreji oЬofavali

ро prstu. Morao је da nau�i kako da pravo pretesterШe

Gospoda na poseban nacrn. Те dane posebnog obofavanja

dasku. Vetina stvari koje је radio Ьile su stvari koje је

naziva�e praznicima. Josif i Marija zasigumo objasni�e to
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BoZjem Sinu, Isusu. Najmanje jednom u godini Josif Ьi
о.Шао u Jerusalim. (Jerusalim se nalazio blizu Vitlejema
gde је roden Isus). Josifbl uvek odlazio u vreme proslave
Pashe.
(Skloni losifa)
Pasha Ь�е najvamiji od svih praznika i imШe prekrasno
znarenje za jevrejski narod. Podseeala ih је da jednom
Ьejahu roЬovi okrutnog cara u Egiptu. Ali, Воg ih htede
osloЬoditi. Car m�ljШe za sеЬе da је veei od Воgа i ne
htede ih pustiti. Каkо Ьi prisilio cara da ih pusti na
sloЬodu, Воg rere da re odredene noCi da umre najstarije
dete u svakoj porodici. Svom narodu naredi da ublju jagnje
i nama�u njegovom krvlju vrata svojih kuea. Воg rere:
"Gde god spazim krv, proa fu vas"; �to је zna�ilo da re
proCi tu kucu i u njoj nere niko umreti. 1 tako ta пос Ьi
nazvana: Pasha (prolazak). Воg је odredio vreme u koje
re ljudi svake godine da slave Pashu. То је bilo vreme kada
su se ljudi na poseban naan seeali kako ih је Воg safuvao.
Мо� је Marija objШnjavala Isusu: "Каdа bud� malo
stariji pov�remo te za Pashu u Jerusalim."
Isus nikada nije moljakao i1i dosadivao da pode. Pokorio
se i rekao. Каd је imao jedanaest godina znao је da re
sledere godine moei u Jeruzalem. Najverovatnije је Ьiо
veoma uzbuden brojeei mesece. Каkо su samo sporo
prolazili. 1, kona�o. dode dvanaesta godina. Pore brojati
sedmice, ра dane... Naposletku dode i taj dan da se krene
iz Nazareta za Jerusalim.
(Skloni li/wve)
·

Scena 3 (napolju)
(Umetni likove lc�46, gomila.)

Gospod Isus је nauao mnogo iz Воuје rea. I on se
verovatno pridrufi ostalima u pevanju psalama. GledajuCi
okolna brda i planine, reko�e: "К brdima o�i svoje
uzdirem: odakle re da mi dode pomoe? Pomoe је moja od
Gospoda koji stvori nеЬо i zemlju" (Psalam 121,1 i 2).
Ljudi gledШe u pravcu grada ne Ьi li ugledali hram.
Odjednom neko povire: "Poledajtel Eno ga!" Ponovo
dadok hvalu Вogu ponovi�i psalam. "Obradovah se kad
mi reko�e: 'Hajdemo u Dom Gospodnji!' Evo, noge nam
vee stoje na vratima tvojim Jerusalime" (Ps 122, 1 i 2).
D�k Isus zasigumo Ьi zadivljen ugleda�i Вofiji hram
prvi put u fivotu. Iz daljine izgledao је povik od ostalih
gradevina. Velikim delom Ьејаk izgraden od mramora,
ukrШen s mnogo zlata i srebra. Bejak prekrasan. Toliko
stvari је Ьilo za videti i za nauati.
(Skloni likove)
Gledav�i kako se u hramu kolje jagnjad, narod se
podseeao prve Pashe. Jagnjeea se krv skupljala u posude i
fuopila ро Zrtveniku (ne oko vratiju kao za prve Pashe).
Кrv se prinosila kao Zrtva za greh.
Nakon §to se oltar �kropio krvlju, jagnjad se pekla i
porodice su imale Pashalnu vereru. U Jerusalimu је bilo
ј� mnogo drugih stvari za raditi. No Isus је Ьiо opanjen
hramom. Bio је to Вoziji hram. Kuea njegovog Оса. Bio
је veoma zainteresovan za sve �to se tamo ddavalo. Misl�
li da је znao kako re, kad odraste, umreti na krstu i prineti
svoju krv kao Zrtvu za greh? Мisl� li da је znao kako se
nakon njegove frtve za greh vik nere frtvovati fivotinje?
Tada јо� nije postojao ovaj ЬiЬlijski stih: "...krv nas njegova
Sina, Isusa, Шti od svakoga greha" (1 Jovanova 1,7). Niti
ovaj: "...Hrist је umro za nak grehe..." (1 Korineanima
15,3; Jevrejima 10,10,12,19). Svejedno, Gospod Isus је
imao mnogo pitanja.
Scena 4 (hram)
(Umetni lc�48 i lc�49, knjiievnici.)

Isus Ьi iznenaden ugledav�i mno�tvo na putu za
Jerusalim. 1 drugi de�ci njegovih godina bejahu sa svojim
roditeljima. Каkо mu�karci, zene i deca putovahu па jug,
pridruПvalo im se ј� ljudi. Ponekad mШkarci Ьejahu u
jednoj grupi а fene i deca u drugoj. Putovanje potraja
nekoliko dana. Izgleda da noavahu uz put. Каkо se
priЬlizavahu Jerusalimu ро oЬi�aju peva�e psalme.

Uatelji u hramu izgledali su tako mudri. Sigurno mogu
da odgovore na njegova pitanja. Mora da razgovara s
njima... rekao је trenutak kada re moCi da to uani.
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(Umetni 1с-50, knjifevnici i decak Jsus)

Predvere se �е raspitivati: "Jeste li videli Isusa?"
"Da li је neko video n�eg dOCaka? Zar nije Ьiо s drugim
dOCacima iz grupe? GDE ЈЕ?"
(Skloni likove i mnostvo.)
Sada im Ьi jasno - Isusa nema u grupi.
Scena 6 (vani)

Nije lo�e imati pitanja! MoZda i ti imШ neka pitanja u
vezi nerega �to si �uo iz ВoZije roo. MoZda se zaista rеШ
pouzdati u Gospoda Isusa kao u svog Spasitelja, ali nisi
siguran kako. Priookaj na svome mestu dok ostali odu i ја
cu ti, uz pomoe Вozije roci, pokazati odgovore na tvoja
pitanja. Isusa је jako interesovalo ono �to је �uo. Dok је
on sedeo u hramu, pitajuci i slu�ajuCi, dru�tvo iz Nazareta
је оtШо kuCi.
Scena 5 (put)

Marija i Josif pofume do Jerusalima. Каkо samo Ьejahu
zabrinuti! Jesu li se izneverili Вogu ne pazeCi dovoljno
njegova Sina? Srca im ispuni strah �ta је moglo da se
dogodi. Do�awi u Jerusalim pretrazЊe sva mesta gde
bejahu, posebno hram.
Ali hram Ьеја� tako velik i im�e mnogo, mnogo
prostorija. Sigurno su im i drugi pomagali u trarenju.
Gospoda lsusa nije Ьilo vee tri dana! Ulazili Ьi uz dvorane
u dvoranu, iz prostorije u prostoriju. Marija zaokrenu za
jedan ugao а Josif је sledio kad... ugl�e Njega! Sedeo
је medu u�iteljima.
Zaswe na trenutak i posmatra�e.
(Umetni lik 1с-51 do hramskog ulaza)

(Prelaij scenu 5 tako da umetnes lik 1 с-46 па sliku puta.)

Scena 7 (Ponovo scena 4, hram.)

Josifverovatno putov�e s mu�karcima. MoZda је mislio
da је lsus s Marijom koja је najverovatnije putovala sa
renama. Ona, pak, mislila da је s Josifom. Каd se sreto�e,
reko�e jedno drugom: "Verovatno је s onima na oolu
grupe." Cak i kad se Isus ne pojavi na ru�ku, reko�e:
"Verovatno ru� s rodacima ili je kod nekih prijatelja."
(Umetni Mariju i losifa, lik 1с-51)

Gospod Isus slШ�e u�itelje. 1 oni slШahu njega. On im
postavlja�e pitanja. 1 oni njemu postavljahu pitanja. Sta је
to imalo da znaa. BiЬlija kaze: "Svi koji su ga slu�li divili
su se njegovom umu i odgovorima" (Luka 2,47). "Dete
moje," zaplaka Marija, "za�to nam to u�ini! Otac tvoj i ја
s Ьolom smo te traZili."
"Ра Шtо ste me trazili?" upitao ih је. "Zar niste znali da
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ја moram Ьiti u kuti Оса svoga, i aniti njegova dela?" Tako
ih na nel.an naan upozori da је Bog njegov pravi otac.
Cak i Josif i Marija te morati da naure da је Gospod Isus
do�ao na zemlju da �ini ono �to reli Воg, njegov Otac. On
te da izvcli sve �to је njegov Otac isplanirao za njega, i
�ta nete da ga sprea u tome. Ako pripadШ Gospodu
Isusu, i ti mozcl nauati od njega da i ti, pre svega, mora�
da budcl poslШan Bogu. Ispri�tu ti о Jovanu i njegovim
prijateljima koji su u nedelju nameravali da podu na
plivanje.
"Za�to da ne pozovemo i onog novog dwka, Milo�a.
On nema nikakvih prijatelja," reko�e Jovanovi prijatelji.
"Ne, ipak ga netemo zvati."
"Meni se ne svida."
"Ne zna dobro da pliva."
"Preme је miran."
"Nije Ьа� �ist."
Jovan nikako nije mogao da zaЬoravi Milo�evo tufuo
lice. sta treьa da uani da ы sledio Isusov primer, i ыо
poslu�an Bogu iznad svega? (Dopusti deci da kaZu Jta Ьi
oni ucinili.) HrЊtanska deca trebaju postajati sve sli�nija
Isusu Hristu. Isus, Marija i Josif vratЊe se u Nazaret.
Marija је iz dana u dan posmatrala svoga sina i razmi�ljala
о stvarima koje su se desile u Jerusalimu.
Gospod Isus te uskoro da postane tinejdrer. BiЬlija kare
da је uvek Ьiо poslШan Mariji i Josifu. On nije rekao: "Ne
vidim zШto i ја ne Ьih Вао kuda i svi drugi." Nije Ьiо
buntovnik. Ako si ti tinejdrer, i1i kad to postancl, budi
poput Gospoda Isusa. Biblija kaze: "Deco, pokoravajte se
u svemu svojim roditeljima, jer је to ugodno Gospodu!"
(Кolo�anima

3,20)

Vrlo malo znamo о Zivotu Gospoda Isusa u to doba. A1i
BiЬlija nam kare da је napredovao u mudrosti, rastu i
milosti. Bog ga је zaista Ьlagoslovio, i Nazaretani ga stoga
veoma cenili (iako nisu znali ko је, ustvari, on). Ako је on
tvoj Spasitelj, zamoli ga da ti pomogne da sledЊ njegov
primer; da budcl poput njega, poslu�an Вogu iznad svega.
Da odlazi� u BoZiji dom i da budcl poslШan kod kute.
Ako ga јо� ne poznajcl, njegov ti asti, Ьezgrclni Zivot
pokazuje kako si grclan. Njegov ti Zivot pokazuje da treba�
opro�tenje greha, i da On promeni tvoj Zivot. Moze Ьiti da
si, gledajuci detinjstvo Gospoda Isusa, uvideo koliko si ti
razli�it i lo�. Sada uvidШ da svojim Zivotom ne ugada�
Bogu. Nau�ili smo da te Gospod Isus more pomiriti s
Bogom. On sam rere: "Ја sam put, istina i zivot, niko ne
dolazi k Ocu osim ро meni" (Jovan

14,6). On је jedini put

k Bogu. Hote� 1i se sada pouzdati u njega da te pomiri s
Bogom? Tada te ti on pomoci da zim Zivotom ugodnim
Bogu, u�inite te sli�nim sebl.
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reko!e: "Ne verujemo da tebl treЬa spasenje, uskoro ее te
napustiti ta ideja." Веја!е tako t�ko Ьiti hri!Caninom da
Filip skoro odusta. Znao је da ga је Gospod Isus spasio, i

Lekcija 5

ljuЬio је Gospoda. Ali, kod kuee је bilo tako t�ko, vik
nije mogao da izdrZi. "Razume li me ko?" pitao se Filip u
oeaju. "МоZе li mi ko pomoCi?"

Gospod Isus Hristos

na

Odgovor na to pitanje је veliko DA. SlШaj ovo: "Mi

kusnji

imamo nekoga ko је Ьiо u svemu iskШan, ali ne poCini
greh." То pi!e u Bibliji za Gospoda Isusa Hrista. On
razume Filipov proЬlem, i on Ьеја!е kШan da se preda a1i

Stihovi:

Matej 3,1-4; Marko 1 ,4-12; Luka

ne uCini to. On more da ti pomogne jer је i sam pro!ao

3,1-16, 21, 22; 4,1-13 (Redosled kusnji

kroz razne kШnje, ali nije sagr�io. Pro!li put smo euli da

је iz Mateja)

ni kao dete nikada nije sagr�io. Sada vi�e nije Ьiо dete.

Vee је nekoliko godina radio s Josifom.
Centralna istina:

Isus Hristos је Ьiо kШan u svemu
poput nas - ali nije sagr�io.

Primena

Scena 1 (prazna pozadina)
.(UmetniHrista, lik 1с-52)

SpaSeni: Pouzdaj se u njega da ее ti
pomoCi da роЬе<Ш kШnju.

Saddaj:

Jovan propoveda kod Jordana
Govori о onome koji ее da dode

Dolazi Gospod Isus
Jovan ga kr!tava
Sveti Duh se spШta kao golub
Glas: "Ovo је Sin moj, ljuЬljeni..."
Gospod Isus odveden u pustinju
Sotona: "Pretvori ovo kamenje u hleb"
CIS
Gospod Isus: "Ne Zivi oovek samo о

Jednog је dana do Nazareta i tesarske radionice stigla
vest: "Covek ро imenu Jovan propoveda pokraj Jordana i

hlebu" CIS

silan svet dolazi da ga slu�a. Кr�tava ljude u reci. Nazivaju

Sotona kШа Isusa da se baci sa hrama

ga 'Jovan Кrstitelj'." Тај oovjek Ьеја!е sin Zaharijin i

Gospod Isus: "Ne ku!aj Gospoda,

Jelisavetin. Njih је Marija posetila pre Isusovog rodenja!

Воgа svojega" CIS

Gospod Isus је znao: do!lo је vreme da napusti tesarsku

Sotona mu nudi sva carstva ovoga

radionicu. Oti!ao је do reke Jordan k Jovanu Кrstitelju.

sveta

(Sklonilik Hrista)

Gospod Isus: "Gospodu Bogu klanjaj
se" CIS

Scena 2 (krajreke)

Sotona ga ostavi na neko vreme

(UmetniJo v ana Кrs titelja i ljude 1с-53, 1с-55 do 57.)

Andeli slure Gospodu Isusu CIS

Stih za pamcenje: Jevrejima 2,18
"BuduCi da је sam trpeo i Ьiо ku!an,
moze pomoei onima koji su u kШnji."

Lekcija
U toku је Ьila zestoka Ьitka! Ni!ta se nije culo ni videlo
jer se vodila duЬoko u Filipu. Prije samo tri meseca
prihvatio ј е Gospoda Isusa za svog Spasitelja. Braea mu se
rugala zЬog toga, sakrivali mu Bibliju. Majka i otac mu
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Jovan је poznavao BoZiju ret i Ьiо veliki propovednik.

i zaveo ih u sumnju i neposlШnost Bogu. Каd Bog posla

Svakakvi ga ljudi dolazili slШati: mladi i stari, Ьogati i

Spasitelja, Gospoda Isusa, na ovaj svet, taj neprijatelj u

siromajni, vode i vladari. i mnogi oЬimi ljudi. Dolazili su

Irodovemisli stavi ideju da роkШа da uЬije Gospoda Isusa

iz bliza i daleka, Cak iz Jerusalima. Ljudi se pitali: "Nije li

јШ kao dete. Nameravao је sprooti Gospoda Isusa da ne

Jovan - Нrist, oЬeCani Spasitelj?"

umre na krstu za grehe sveta. Da Gospod Isus nije umro i

"Ne!" odgovarao је Jovan. "Dolazi neko ko је veCi od
mene, kome ја nisam dostojan skinuti obu�u."

(Umetni Hristov lik; 1с-52.)

prolio svoju krv na krstu, tvoji gresi (ni moji) ne Ьi mogli
Ьiti opro§teni. Sotona је silno zeleo navesti na greh
Gospoda Isusa ... tada on ne Ьi mogao da spasi ljude.

Scena 2 (napolju)
(Umetni likove 1 с-52, 1 с-59 do 61, Hrista i zivotinje.)

Ubrzo је do!ao taj Neko. Mno§tvo nije znalo ko је Isus,
ali Jovan jeste. Каd Gospod Isus istupi iz mno§tva i zatraZi
od Jovana da ga krsti, ovaj nije mogao to verovati. "Ја da

Samo dan nakon !to Isus Ьi blten i kako mu Bog

krstim tеЬе? upitao је. "Ti treЬa mene da krsti§."

progovori s neba, Duh Sveti ga odvede u pustinju da ga

"Pusti sada tako", odgovori Gospod Isus. 1 kako ude u

kШа davo. Та pustinja Ьеја!е kamenito i peskovito mesto.

vodu, Jovan ga krsti.

Niko ne Zivlja!e u njoj. Gospod Isus Ьеја§е sam medu
divljim zverima. Cetrdeset је dana Ьiо tamo bez jela. Вiо

(Skloni 1 с-52; umetni 1 с-54, 1 с-58, Hrista i goluba.)

је veoma gladan! А sotona Ьеја§е spreman da ga kШа.

(Umetni kamenje i sotonin lik, 1 с-62 i 1с-63.)

Каkо Gospod izade iz vode dogodi se predivna stvar!
Воg Sveti Duh, kao golub, side i ostade na Gospodu Isusu.
Cu se i glas s neba: "Ovo је Sin moj, LjuЬljeni moj, koga

"Ako si zaista Sin ВoZiji," rere davo, "naredi da ovo

sam odabrao." Bio је to glas Воgа Оса! Savr§eno! Bog

kamenje postane hleb." То Ьеја§е kao da neprijatelj kaza:

Otac i Воg Sveti Duh sloШe se, zajedno sa Bogom Sinom,

"1\roj se Otac nimalo ne brine za tebe. Dozvoljava da

kako је ono §to оо ani, ispravno. То nam iznova pokazuje

gladuje§. То nije Ьа§ lepo od njega. Ne treba ti njegova

da, iako је Bog jedan, postoji u tri osobe.

pomoc. Mofe§ i sam brinuti о seЬi." 1 danas sotona �to

Jovan Кrstitelj �u i razumje. Јо§ је neko to �uo i mrzeo

�ini istu stvar. Poku§ava navesti one koji pripadaju Вogu

svaki trenutak tog predivnog dogadaja. Zna§ li ko је to

da misle kako Воg, ustvari, ne brine za njih. 1 Filipa, о

Ьiо? Bio је to sotona, davo, Boziji neprijatelj.

kojem smo govorili na poretku, naveo је da misli: "Каd Ьi

(Skloni likove. Umetni 1 с-63 па praznu pozadinu.)

te Bog ljuЬio ne Ьi dozvoljavao da ti se to dogada." Ako

Oduvek је plan ВoZijeg neprijatelja Ьiо, pokvariti sve

ljuЬi§ Gospoda Isusa, sotona ее staviti takve misli i u tvoj

�to Bog �ini. Оо Ье§е taj koji је kШао prvog ooveka i renu,

um.
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Nikada ne zaboravi da tvoj Spasitelj dobro zna kroz �ta
prolam. On u Nebu moli za tebe kako Ьi ti Ьiо ocuvan od
greha. On zna kako izgleda Ьiti blan i tааю zna �ta moliti
Gospoda za tеЬе. On more da ti pomogne, i pomare ti,
moleCi neprekidno za tеЬе. Gledajua svo to kamenje oko
sеЬе, Gospod lsus vide koliko је ono slifuo hlebu. Mogao
је poditi kamen i u svojim ga rukama pretvoriti u hleb. Bio
је veoma gladan. Тај Ьi hleb utolio njegovu glad. Ali, me
od svega drugog, Gospod lsus је hteo da ostane poslШan
svome Ocu. PoslШati sotonu Ьiо Ьi greh. Nije popustio
sotoninoj ku�nji.
Gospod lsus u svome srcu im�e pohranjenu ВoZiju ret.
lskoristio је ret ВoZiju da Ьi poЬedio sotonu. nPisano је,"
rete Gospod, nNe zivi rovek samo о hlebu, nego о svakoj
roo koja izlazi iz usta Вozijihn (Peta Mojsijeva 8,3).
Hrana moze da odr1.ava tvoje telo na zivotu, ali pravome
teЬi, onom koji re da Zivi vetno, treba ret ВoZija. Ako se
pokom reti koju rete Воg, on re da brine za tеЬе. Vamo
је znati �ta Bog kare u svojoj reti. То re ti pomoo da ka�
nnen mislima koje sotona stavi u tvoj um. Gospod lsus је
odЬio da poslu�a sotonu i ВoZiji је neprijatelj izguЬio. Ako
si se pouzdao u Gospoda Isusa kao u svog Spasitelja, tada,
kad ti sotona �apne: nPret�ko је slediti lsusa, odustanin,
ili, nКad Ьi te Bog zaista ljuЬio, ne Ьi ti Ьilo tako t�ko,
odustanin, ne treba� da ga poslu�a�. On је snazan
neprijatelj, ali је lsus Hristos ja�i. On је poЬedio sotonu;
s njegovom pomoci i ti to mo�. On је imao mnogo tere
muke no �to � ti ikada da im�. i svaki put је poЬedio
sotonu! On ti more pomoci. Каdа takve krive misli
po�inju da se radaju u tvome umu, zamoli Gospoda lsusa
za pomoe i kazi nnen sotoni.

ispravno. Izostavio је deo koji kare za andele: nda te �uvaju
na svim putevima tvojimn (Psalam 91,11 i 12). Воg је
zapovedio andelima da brinu za nas kad hodamo ВoZijim
putem, �eCi ono �to on reli od nas. Davo роkШа tim
stihom reCi n�to �to on, ustvari, ne govori. Оп rete:
nнajde da vidimo kako је Воg moean. Sigumo re da
upotreЬi svoju moe da Ьi te �titio.n
Gospod Isus baci pogled s vr,ha hrama na ulice
Jerusalima. Oko hrama је uvek Ьila gomila ljudi. Ako se
baci dole i padne neozleden medu ljude, to Ьi Ьiо dokaz
okupljenima da је pod Bozijom za�titom. Ljudi Ьi po�li za
njime. Bila је to ku�nja. Ali to nije Ьiо ВoZiji nacrn.
Gospod је rekao nnen na tu blnju jednim drugim stihom
pisma. nтakoder је pisanon, rete on, n•Ne kШај Gospoda,
Boga svojega!'n (Peta Mojsijeva 6,16). Pouzdao se u ВoZiju
ret koja је Ьila skrivena u njegovu srcu. Gospod lsus nije
sagr�io!
Ako ljuЬi� Gospoda Isusa, sotona re pokШati da te
navede na neposlШnost Вogu tako �to � poreleti da
bude� popularan. Pretpostvimo da ti i tvoji prijatelji
zakasnite u �kolu. Oni kazu: nReCi remo da nismo �li
zvono.n sto � ti da u�in�? н� н da odЬij� slagati i
mozda zbog toga izguЬi� njihovo prijateljstvo? Nije lako
postupiti ispravno. Gospod lsus zna kako је to t�ko. On
ti more pomoci da ostan� poslШan Bogu.
Seti se da on moli za tеЬе, i da је s toЬom uvek kad se
nade� u ku�nji. Onaj koji nikada ne pokleknu pred
sotonom, pomoo re i teЬi da ne padn�.
Scena 5 (vrh planine)

Scena 4 (vrh hrama)

No, sotona se јо� ne predaje. Odvede lsusa na vrlo
visoku goru. Odatle se pru1.ao prekrasan vidik, stotinama
kilometara daleko. nvid� li sva carstva ovoga sveta?n upita
ga sotona. nsve eu ti ovo dati ako padn� nicrce te mi se
poklo�.n
Da li si ikada gledao ne�to �to te moze u�initi
populamim, i poreleo tu stvar? ВiЬlija kare da su ta
carstva izgledala prekrasno. Gospod lsus је toga dana
mogao da zavlada nad njima. Ali, Ьi 1i se Gospod lsus ikada

Ali, sotona је imao јо� planova. Odveo је lsusa na vrh
hrama. nAko si zaista Sin Вoziji, baci se dole, n rete mu, njer
је pisano: 'On re da naredi svojim andelima za tebe da te
nose na rukama, da ne Ьi gde nogom udario о kamenn
(Маtеј 4,6).
1 sotona navodi reti iz ВiЬlije. Ali ih on ne navodi
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poklonio sotoni umesto svome Ocu, Вogu? On је do§ao
da vcli volju svoga Оса. Ne, on ее da se pokloni Bogu.
"Odstupi, Sotono," rere Gospod Isus, "jer је pisano:
'Gospodu, Вogu svome, klanjaj se i njemu jedinom slufi! '"
(Peta Mojsijeva 6,13). Ponovo је Gospod odgovorio
sotoni s Вofijom recr.
(Skloni likove)

krivo, nemoj da kale§: "Niko me ne razume". Gospod Isus
te razume. Оп se moli da budcl satuvan od greha. On ее
ti pomoo da роЬеdЊ sotonu. Pomoti ее ti da se setЊ
Bofije recr i koristЊ је protiv davola.
Pre nego odemo odavde, tiho reci Gospodu о mukama
u kojima se nalam i zamoli ga za pomoc. Otkrite§, kao §to
Biblija kare, da on moze da pomogne onima koji su u
kШnji.

Ako si hrn6inin, siguma sam da te sotona роkШао
navesti na neposlШnost Вogu ne Ьi li doblo nclto §to
zaista relЊ: "PrepЊi tu zadatu i doblte§ Ьolju ocenu." Ш:
"Uzmi novac za sladoled iz majtinog novtanika, ona neee
da primeti." Tclko је recr "ne". Gospod Isus zna kako је to
tclko i zato nam је pokazao kako da se odupremo sotoni.
Gospod је svaki put odgovorio sotoni recrma BiЬlije. То
је jedan od razloga za§to treba§ poznavati Boziju ret i
nautiti neke njene delove napamet.
Каdа ti sotona pristupi sa svojim idejama za koje zna§
da su krive, moti te§ da kazcl: "BiЬlija kaze". Каd sotona
kare: "prepЊi", ili, "uzmi taj novac", kako mu mozcl
odgovoriti iz Biblije? (Dopusti deci da odgovore).
Nije li divno §to је Gospod Isus svaki put odgovorio
sotoni retju Bozijom? Naposletku se sotona morao
povu6 na neko vreme.
Scena 6 (bezvodni kraj)

Tada se desilo ne§to posebno lepo.
(Umetni likove Јс-64, Јс-65, andele i Hrista.)

Gospodu Isusu pristupi§e andeli te su mu slufili. Mislim
da mu doncle hranu - mnogo Ьolju od oЬitnog hleba!
Verujem da mu reko§e i reti ohrabrenja. Nije trebao da se
baci s vrha hrama da Ьi se andeli brinuli za njega. Samo је
trebao reti "ne" sotoni i "da" Bogu, i Bog posla andele da
mu pokazu njegovu ljubav i brigu. Trebamo Ьiti posebno
zahvalni Gospodu Isusu §to је dopustio da bude kШan.
Po§to је i sam trpio kad је Ьiо kШan, moze pomoci onima
koji su u kШnji (Jevrejima 2,18). Каd utvrdЊ da је tclko
pokoriti se Bogu, kad te sotona poku§a navesti da utini§
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Lekcija 6

Gospod Isus poziva ucenike
Stihovi:

Centralna istina:

1,29, 35-50; Marko 1,16-30;
2,13-17; Luka 6,12-16

Jovan

lsus Hristos ј о �

uvek poziva

mШkarce i fene, deatke i devojcrce
da budu njegovi urenici.

Primena

Nespa�eni: Poslu�aj njegov poziv
kad progovori tvome srcu.

Spa�eni: Nastavi Ьiti veran urenik.
Sadriaj:

"Evo janje Bofije!"

"Gledajte ! " rere Jovan, i svi pogledak "Evo Jagnje
Вofije koje oduzima grehe sveta!"
Neki Jovanovi sledЬenici ро�е da razmi�ljaju о tim
recrma. Jagnje Вofije? Verovatno se set� jagnjadi na
hramskom frtveniku u Jerusalimu. Onde kl�e jagnjad
jedno, za drugim, i prolev�e im krv ро frtveniku. Та је
jagnjad ubljana zbog greha. Ali njihova smrt nije mogla da
izbme grehe. Bog је zamislio da se prinose fivotinjske
frtve sve dok ne dode njegov Sin, Gospod lsus Hristos, kao
jagnje Bofije. Tek njegova krv, prolivena na krstu,
izbrisaee grehe. Nakon toga nijedno jagnje vi�e neee
morati da umre zЬog greha, niti ее Ьiti potrebna Ьilo kakva

Andrija i Jovan podu za Gospodom

frtva. "Grehe sveta", rekao је Jovan. Da, sve �to је svet

lsusom CIN

zgre�io; а to zna�i i ti i ја. lsus је morao da umre zЬog na�ih

Тај dan ostaju s njime

greha, i sve n�e neposlШnosti Bogu.

Andrija mu dovodi Simona
Simon postaje urenik

Scena 2 (ista kao i scena Ј)

Filip postaje urenik

(Skloni ljшle i Hristov lik; dodaj Andriju, Јс-69, Jovana
Јс-70, i Hrista Јс-72)

Natanael postaje urenik CIN
Jedan drugom govore о Gospodu
lsusu CIS
Petar, Andrija, Jakov i Jovan rade s
'
mrefama
Gospod lsus: "Podite za mnom... "
Ostave mrere i podu za njim
Gospod lsus poziva Mateja CISN
Gospod lsus moli
Odablre "dvanaestoricu"
Pou�va ih CIS
Salje ih propovedati CINS

Stih za pamcenje:

Dvojica Jovanovih urenika Ьila su sa njime sledeeeg
dana, kada Gospod lsus prolable onuda. Jovan ponovo

Luka 9,23

rere: "Evo, Jagnje Bofije." Ona ga dvojica istog �sa

"Ako ko hore i6 za mnom, neka se
odrekne samog sebe, neka svaki dan

napuste i podu za lsusom. Htedo�e da naure ne�to we od

uzme svoj krst i neka me sledi!"

njega, Jagnjeta Bofijeg. Oni eeda postanu njegovi urenici,
ili sledЬenici. То nam govori �ta је urenik Isusa Hrista.
Urenik је neko ko је poverovao da је Gospod lsus Jagnje

Lekcija

Bofije koje је umrlo za njegove grehe. Isus Hristos је јо�

Scena l (obala)

uvek Jagnje Bofije koje se, jednom zauvek, frtvovalo zЬog

(Umetni Jovana Кrstitelja, ljшle i Hrista; Јс-66 do Јс-68.)

greha.
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Оп

јо� uvek poziva mu�karce i rene, deatke i

"Ti si Simon," rere mu Gospod Isus, "ti � da se zov�

devojcrce da budu njegovi urenici. PoslШnost njegovom

re

pozivu је: poverovati u njega kao u onoga koji umre za

Petar." Simon, koji

tvoje grehe, pouzdati se u njega da re da izbШe tvoje grehe

uzbuden kao pre Andrija. Moida Andrija i Petar ро�

i zauvek te ocrsti pred Вogom.

Filipa, jer i on � iz njihovog grada.

То је na�in kako moZd da postan� sledbenik, urenik

od sada da se zove Petar, Ь�е

(Skloni Petra iAndriju)

Jagnjeta Bo!ijeg. Poverovati Gospodu Isusu је poretak
!ivota odanosti njemu.

Scena 4 (vani) (Dodaj Filipa, 1c-73.)

(Skloni 1с-66)
Sin Bofiji se okrenu prema njima, upitawi: "Sta vi
tra!ite?"
"Ucrtelju, gde Ьоrа�?" upitaSe ga.
"Dodite i vidite", odvrati im Gospod Isus.

1 oni dodo�e. Osta�e s njime ostatak tog dana. Dvojica
urenika koji dotad sledik Jovana sada р�е u�iti od
Gospoda Isusa. Ne sumnjam da su Andrija i Jovan (ne
Jovan Кrstitelj vee drugi Jovan), tog dana nau�ili divne
stvari.

(Skloni likove)

Scena 3 (vani)

(Umetni Andriju, 1 с-69 i Petra 1 с-71.)

Sutradan Isus srete Filipa ра mu rere: "Hajde za mnom!"
Tako i Filip postade urenik Gospoda Isusa. I Filip, takode,
Ь�е uzbuden i pronade Natanaela.

(Skloni lik Hrista i umetni Natanaela, 1с-74)

Andrija је Ьiо nestrpljiv da s nekim podeli novost.

"N�li smo onoga о kome је Mojsije pisao, i proroci

Njegov brat Simon mora da roje о tom Coveku. "Simone!"

takode", rere on. "То је lsus, sin Josifa iz Nazareta!" (Filip

pozva ga. "Pron�li smo Mesiju!" (Мesija zna�i: Нristos Ш

јо� nije razumio da је Isus Sin Bofiji). "Iz Nazareta moie

ОЬе6шi) Nije ni �udo �to је Andrija Ьiо uzbuden. Dokle

li �to dobro doCi?" rere mu Natanael.

god mu dopire seeanje, oni koji ljuЬe Воgа govor�e о

"Dodi i vidi!" odvrati mu Filip.

dolasku Mesije i ieljno orekivahu njegov dolazak. А sada

(Dodaj lik Hrista, 1с-72)

је Ьiо ovde! Simon se brzo pridrufi Andriji te zajedno
krenШe pronaci Gospoda Isusa, Bofijeg Sina.

(Umetni lik Hrista, 1 с-72)

Каd Isus ugleda Natanaela, rere: "Evo pravog Izrailjca
bez lukavstva."
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njemu we no о irem drugom.

"Odak:le me poznaj�?" upita ga Natanel.
"Pre nego te Filip pozvao," rere mu Isus, "video sam te

Jednog jutra ribari pripretnak svoje mrere za ribolov.

То Ьi kao da rere: "Znah te pre no �to ti

Petar i Andrija ЬасШе svoje mrere u vodu te ih povla�ik

pod smokvom."

ikad pomisli na mene." On poznaje i tеЬе, onakvog kakav

natrag, ispiruCi tako pesak i kamenaee iz njih. Jovan i

jesi. 1 on te ljuЬi! Poziva te da osta� svoje grehe i dod�

Jakov Ьejahu u �mcu sa svojim ocem,

k njemu. Poziva te da postan� njegov sledЬenik. В� kao

svojim mreZзma.

�to pozva i Natanaela. MoZda si svestan da te on poziva za

krpeCi

rupe na

(Dodaj lik Hrista, lc-68.)

svog sledЬenika, ali nisi siguran kako da to postan�. Ako
zеШ da me pitШ о tome strpi se do zametka lekcije. Ја cu

da ostanem ovdje kraj flanelografa i Ьiее mi drago da ti
mogu pokazati iz Biblije kako postati uoonik Gospoda
Isusa. Ostani i razgovaraj sa mnom.
"Uatelju", odvrati mu Natanael, "ti si Sin ВoZiji. Ti si car
Izrailjev" (Ш: Car jevrejski). Iako Filip rere za njega da је
Josifov sin, Natanael poverova da је on Sin Boziji. Andrija
dovede svoga brata Simona; Filip dovede prijatelja
Natanaela. Biti uoonik Isusa Hrista zna�i: govoriti drugima

о njemu.
njemu?

Ш prijatelja kome moz� reei о
Mozda te ponekad pitaju wto at$ Bibliju, Ш
Im� 1i ti brata

wto se ne rug� starcu na ulici. Jesi li iskoristio takve
prilike i rekao im da pripa� Isusu Hristu? Sledeee

Podigawi pogled, ugl�e Gospoda Isusa gde dolazi
obalom. Svaki put kad ga vidcle radost im ispuni srca. On
pride do mesta gde oni radШe: "Нajdete za mnom," rere, i
ucrnieu vas riЬarima ljudi. n

sedmice ih mo� dovesti ovamo kako Ьi i oni mogli �ti

Znali su da је taj poziv da ga slede poseban.

BoZiju roc. Gospod Isus јШ uvek poziva ljude da mu budu

То

је

zna�ilo: "Ostavite svoj posao; prestanite loviti ribu.

urenici. Biti urenikom zna�i: ne stideti se priznati drugima

Dodite i ucrte о meni. Dopustite mi da vas ucrm о Bogu.

da pripad� Isusu Нristu. Filip је rekao Natanaelu. Mora

Dopustite da vas po�aljem da dovedete druge ljude k

da se Gospod Isus nasm�io dok је govorio Natanaelu:

meni."

"Vid� јоо veee stvari od toga."

Sta mislй kako se oseCak? MoZda u njima zavlada

(Skloni likove)

velika zbrka. � predivno Ьiti pozvan (Ш izabran) slediti

Dosad smo roli о petorici ljudi koji postШe urenici Sina

ga. Ali, ostaviti posao? MoZdasesetйe kako su t�ko radili

ВoZijeg. Moz� li se setiti njihovih imena? Oni Ьehu reljni

za druge ribare dok konaroo ne dodok do dovoljno

naucrti �to vi�e о Isusu. Znali su da su njegove roci veotna

novaca za vlastite �mce; i kako svakogjutra dovozble ribu

vame. Uvek kad Ьehu sloЬodni rel�e Ьiti s njime.

na obalu. I kako istovarivak �се, odvajajuci sitnu od
krupne ribe, dok su ljudi rekali da је kupe. Zar neee �е

Scena 5 (obala)

moci da Iove ribu? Niti da је prodaju? Gde Се uzeti novac

(Umetni сатее, Јс-75 i 76; Andriju i Petra, 1с-77; Jakova
ilovana, l c-78.)

da prehrane porodice? Ali ribari nisu predugo razmИljali

о tim stvarima, po�to Biblija kaZe da Petar i Andrija "istog
� (odmah) ostave mrefe i podu za njim". Jakov i Jovan
osta�e svoga

оса

i napusti�e ribarenje. Gospod Isus ih

izabra i oni podo�e za njim.

Andrija, Petar i Jovan Ьehu ribari. Jovanov brat, Jakov,
koji је ribario s njima, takode �u о Gospodu Isusu Нristu.
Mora da, nakon �to susretooe Sina BoZijeg, govor�e

о
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odvajajuCi sitnu od krupne ribe, dok su ljudi rekali da j u
kupe. Zar neee me moCi loviti riЬu? Niti

је

prodavati?

Gdje Се uzeti novac da prehrane oЬitelji?

Ali ribari nisu predugo razm�ljali о tim stvarima, po�to

Andrija i Petar Ьijahu, najvjerojatnije, prisutni. АН
Gospodin Isus pogleda samo Mateja.
"Hajde za mnom", rere mu.
Matej odmah ostavi sve, ustane i pode za njim!

ВiЫiја kaZe da Petar i Andrija "istog Oisa (odmah) ostave

Petar i Ivan napustise svoje camce, Matej napusti

mre:le i po<tu za njim". Jakov i Ivan ostavi�e svoga оса i

skupljanje novaca, jer Ьiti ueenikom Isusa Кrista uvijek

napusti�e ribarenje. Gospodin lsus ih izabra i oni podo�e

znaci: napustiti nclto. Za tebe to ne znaci napustiti dom

za njime.

ili !lkolu vee sve za sto znas da ne valja u tvome zivotu.
Nepristojne rijeci, lo�e d r u s tvo, lose navike, lose
ponasanje... ti najbolje znas sto.

Scena 6 (vani)

(Zamijeni 1 с-77 i 78 sa 1 с-79 i 80; 68 sa 72; makni сатсе)

Jesi li spreman ostaviti to? То moze znaciti da ees
promijeniti svoja vjerovanja i ideje, da Ьi mogao vjerovati
ЬiЬljiskoj nauci. Ti dobro znas sto ees trebati ostaviti.
MoZda vec jesi ueenik, ali su ti druge stvari postale vaznije
od Gospodina lsusa. Propustis li otiCi u Nedjeljnu skolu
ako

је dobar program

na ТV? Sto ucinis kada te prijatelj

pozove na igru umjesto da dodes na ove pouke? Zamoli
Gospodi na da ti o pr o s t i i p o m ogne Ь i t i vjernij i m
sljedbenikom Gospodina Isusa Кrista.

Gospodin lsus reee da Bog Otac zna �ю nam treba, i da

ее, ako mu damo prvo mjesto u svome zivotu, on ispuniti
sve nase potrebe (Matej

6,31-33).

Ucenici se stoga

pouzda5e u Gospodina u vezi tih potreba. Znali su da ih
Bog ljubl i vjerovali da ее se brinuti za njih.
MoZda је tim ribarima Ьilo tclko zamisliti da Isus ljubl
svakog covj eka. Cesto prolazise kraj u reda carinika
Mateja kojeg

је

mrzila veeina ljudi. Cзrinici, sakupljaci

poreza, eesto puta Ьijahu neposteni. Vi�e puta uzimahu
ljudima vise novca no �to Ьija�e.propisano. Dan za danom
sjedio је Matej u svome uredu na obali Galilejskog jezera.
Jed n o g dana Gospodin Isus prolaza�e tuda, okruzen
masom ljudi.

(Umetni mnostvo, 1 с-67)

Sada znamo za sedam urenika koje

је

Isus pozvao da

rade za njega. Nabrojimo ih: Andrija i Petar, Jakov i Ivan,
Filip i Natanael (zvan i Bartolomej), i Matej. Gospodin
Isus је htio dvanaest ljudi za svoj posao. Na svтSetku jedne
subote Gospodin Isus ode na goru.

(Makni Ктistov lik)
BiЬlija kaze da on ode tamo moliti se. Provede svu пос
moleci se. Nalazio se pred izborom koga j os ukljuciti u svoj
rad. Bilo је iznimno vazno odabrati prave Ijude. Stoga је i
razgovarao cijelu noc s Ocem, koga da izabere.

(Makлi sve likove)
Ujutro, kad se spusti s brda doeeka ga velika grupa
ueenika. Bozja rijec kaze: "On odabra dvanaestoricu. " Vee
spomenusmo sedmoricu. Njima se pridruzila jos petorica:
Toma, drugi Jakov, Simun, Tadej i Juda Iskariotski.

Scena 8

(vani)

(Umetni lik Isusa i grupu uCitelja, 1 с-83)

Ako zaista zеШ postati njegovim ueenikom, govori s
njim u svome srcu:

Ti ljudi nikada nisu slu�ali ucitelja poput Gospodina

"Drago Janje Bozje, hvala ti �to si umro za mene. Molim

Isusa Кrista. Uzivali su u tim trenucima kad su Ьili nasamo

te, oeisti me od svih mojih grijeha i ucini me svojim

s Isusom i slu�ali svog predivnog ucitelja.

ueenikom."
Mo:lda vec jesi njegov ueenik ali, nauciv�i sve ovo о
p o u zdavanj u ,

govo renj u ,

n a p u � tanj u ,

ucenj u

i

pokoravanj u, primijetujeS da u tvom zivotu postoje neke
stvari koje nisu ugodne tvome Gospodaru. Reci mu о
tome, zamoli ga za opro�tenje i pomoc da Ьi mogao Ьiti
bolji ueenik.

(Moies napraviti kartice s natpisima: "pouzdanje ",
"govorenje", "napustanje", "ucenje ", i koristiti ih dok
poucavas m•u pou/,:u.)

Gospodin Isus prove mnogo vremena poueavajuCi svoje
ueenike о Bogu i njegovim putima. Ponekad su sporo ucili
ali on Ьiја�е strpljiv s njima јег је lsusovo ucenje vrlo vazno
za svakog ueenika. Gospodin Isus i danas poziva ljude da
budu njegovi ueenici.
Ako si vet njegov ueenik, ili to tek postajcl, i ti ее� uCiti
od njega. Naravno, ti ne mozcl sjediti s njima i slu�ati ga,
ali mozcl uciti od njega citajuCi BiЬiiju. Treba� pazljivo
slu�ati uvijek kad netko cita i1i propovijeda Bozju rijec.
Ako si dovoljno star da mozcl sam citati BiЬliju, cini to
svaki dan, posebno ako pripada� Gospodinu Isusu. Ako
zеШ, kasnije moze5 porazgovarati sa mnom о tome kako
citati BiЬiiju svaki dan. Ueenici su uvijek uCili od lsusa
Кrista. Cak i kad ostari� ostat ее mnogo toga za nauciti.
Nakon �to nauci�e mnoge stvari, Gospodin Isus posla
ueenike da rade za njega. Oni ne reko�e: "Ne zelimo ici",
vec ucini�e ро rijeci svoga Gospodara. Znali su da Ьiti
ueenikom znaci pokoravati mu se. То isto znaci i za tebe,
ako postane� njegovim ueenikom.
Каdа se pouzda� i povjeruje� u Gospodina Isusa, Janje
Bozje, da te oslobada od grijeha, tada ulazi� u zivot
poslu�nosti njemu. CitajuCi BiЬlij u naucit ее� kakvim te
zeli uciniti; i tada mu budi poslu�an. Zna� da Gospodin
kaze: " Dj eco p o k o ravaj te se svoj i m ro d i t e l j i m a "
(Efe:lanima

6,1).

Као ucenik pokorit се� se Bogu time �to се� Ьiti
poslШan kod kuee, ра i onda kad ti se to ne dopada.
Svojom pos!Шno�cu Gospodinu Isusu Кristu dokazuje�
da si njegov ueenik. Gospodin lsus poziva za svoje ueenike
sve vrste Ijudi i djece. Osjeta� 1i i ti u svome srcu da te
poziva? On ti porucuje: "Hajde za mnom ! "

