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Uvod 

Za uatelja ne postoji �niji :zadatakno�to је predstavljanje 
lirnosti i dela Gospoda Isusa Нrista deci. On је jedini put k 
Вogu; on је centralna tema i klju� Svetoga pisma. Ne rere 1i 
on: " ... Pisma ... upravo ona svedore :za mene" (Jovan 5,39). 

U ovom drugom delu lekcija о Нristovom Zivotu zelimo 
govoriti о nekim dogadajima i urenjima iz samog poretka 
Hristovog javnog delovanja. Predstavljajuci na�eg 
velirnnstvenog Spasitelja derncima i devojacama u svojoj 
grupi, molite dvojaku molitvu: da nesp�eni budu dovedeni 
do vere u njega, а da oni koji vee jesu sp�ni rastu u njegovoj 
milosti i znanju, te postaju �to sli�ji njemu. 

Centralna istina svake lekcije 

"Centralna istina" је iznesena u svakoj lekciji. Vazno је 
temeljno pournvati glavno urenje ЬiЬlijskih delova а ne 
samo iznositi zanimljive �injenice lsusova zivota. Zelja 
nam је da deca napreduju u saznanju �ta ih Bog zeli pou�iti 
kroz taj odredeni deo svoje re�i, i da iskuse delovanje toga 
u svakodnevnom zivotu. Као pomoc u pou�avanju i 
primeni centralne istine koristi se sledecim skraeenicama: 

CI = oznarnva centralnu istinu u lekciji 
N = primena za nespa�eno dete 
S = primena za spa�eno dete 

Korisno је ispisati centralnuu istinu na list hartije i 
oka�iti na taЬlu ili flanelograf. 

Savetuj dete koje zeli da zna vi�e о putu spasenja. 

Uz svaku lekciju data је sugestija kako se osposoblti za 
savetovanje dece. Sledeea skraeenica koristi se kao oznaka 
gde se to nalazi и lekciji: 

BSS = Budi sposoban da savetauje� 
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Cudo па svadbi 

Stih: 

Centralna istina: 

Primena 

Pocetak: 

Sadriaj: 

Vrhunac: 

Zaklju�ak: 

Jovan 2, 1- 11 

Gospod Isus је svemoean 

Nespa�eni: Pouzdaj se u njega za 

spasenje 

Spa/jeni: Uzdaj se u njega u svim 

svojim proЬlemima 

Uzbudenje u Кani 

Pripreme za svadbu 

Pozvan i Gospod Isus sa urenicima Cll 

Stizu uzvanici 

Nestaje vina CIN2 

Marija govori Gospodu Isusu о tome 
proЬlemu 

Isus је ukori CISЗ 

Marija kaze slugama da ucine kako 

naredi lsus 

lsus nareduje slugama da napune posude 

vodomCIS4 

Sluge poslu�aju i voda se pretvori u 

vino CINS (BSS) 

Upravitelj govori zarucniku: "Ovo је 

najЬolje vino" 

Stih za pamcenje: Urenici stave pouzdanje u Кrista CISб 

CIN7 

Bele/jka 

Filipljanima 2,8 

"Каd postade kao covek, ponizi sam 

sebe postav�i poslu�an do smrti, i to do 

smrti na krstu. n 

Bilo Ьi dobro da tokom lekcije izbegne� raspravu zbog 
rega se na svadbl pilo vino. Takva Ьi te rasprava mogla 
odvuCi od glavne teme. Ako decu to interesuje porazgovaraj 
s njima nakon lekcije, ро moguenosti na individualnoj bazi. 
Vino se pilo, а i danas se pije u mnogim zemljama zbog 
nepitkih voda. 
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Lekcija 
Kakvo је uzbudenje zavladalo u Кani! Вiее svadba. 

Sigurna sam da је sve Ьilo isplanirano vee sedmicama pre 
svadbe, kako u nevestinom tako i u mladozenjinom domu. 
Sila se svadbena odeea. Planirala se svadbena verera. 
Koliko ее hrane Ьiti potrebno? Koliko vina nabaviti? 
Koga pozvati na svadbu? 

Scena 1 (vani) 

Naposletku dode i taj dan. Sve је nabavljeno i svadba је 
mogla poreti. Gosti su krenuli. (Umetni Hrista, Natanaela 
i urenike, 2с-84 do 86.) Bcle pozvan i lsus sa svojim 
urenicima. Verovatno su ljudi koji priredire svadbu bili u 
rodu s Isusovom porodicom, po�to је bila pozvana i njegova 
majka Marija. (Po�to BiЬlija tom prilikom ne spominje 
Josifa, moguee je da on vЊe nije Ьio ziv.) lsusinjegoviurenici 
dolaZahu dugim, p�njavim putem ispunjeni orekivanjem tog 
divnog dana. Da si mogao videti tu grupu ljudi �to prolazi 
pra�njavim putem ne Ьi ni pomislio da se jedan od njih 
veoma razlikuje od ostalih. Koji od njih је Ьiо drugaciji? 
Naravno, Gospod Isus! On se nije razlikovao izgledom -
Ьiо је mlad fuvek kao i ostali. Ali osim toga on Ье�е Bog 
- Вoziji jedini Sin. Posta�i fuvekom ne presta Ьiti Bogom. 
Urenici tada јо� nisu shvaeali da hodaju kraj Onoga koji 
stvori zemlju, sunce, zvezde i planete. Тај koga sledi�e hcle 
svemoean, Svemoguci Sin Boziji koji moze ciniti sve �to 
poreli. Urenici to ј� ne razume�. ali Ьehu svesni da postoji 
nclto posebno u vezi Isusa Нrista; stoga se radovahu �to 
odlaze na tu svadbu s njime. 

Scena 2 (unutrasnjost) 

Каkо uzvanici pristiza�e, zaustavlja�e se pokraj posuda 
s vodom. (Umetni sluge, Hrista, urenike i Mariju, likovi 
2с 84- 2с 87.) Po�to ceste i putevi behu prмnjavi а ljudi 
nosili sandale, noge im behu prljave. Кrај posuda s vodom 
stajao Ьi sluga i prao svima noge. U toj је zemlji vladao 
oblQij pranja ruku, te је svako dopustio da mu sluga prelije 
ruke vodom, ра i ako one ne Ьi Ьile prljave. U tu su svrhu 
postojale velike posude s vodom. 

Uzbudenje је Ьivalo sve vete. 1 naposletku, verera је Ьila 
spremna. Posude pune jela Ше su od fuveka do fuveka. 
Vino se grabllo iz velikih cupova. Pristizalo је sve vi�e 
ljudi. (Ро ielji dodaj jos likova.) 

Svadbe u toj zemlji veoma su se razlikovale od n�ih svadЬi. 
SvadЬena Ьi povorka prolazila ulicama vodeti nevestu u 
maladozenjinu kueu u kojoj se odd.avala svadba. Pozivali su 
se mnogi prijatelji i susedi ра је svadba ponekad trajala 
danima. Za to је Ьilo potrebno mnogo hrane i piea ра sluge 
behu neprekidno zaposleni kako Ьi svakoga posluzili. 



Cupove se stalno punilo vinom. 
Sluga jedo�ao napuniti prazan vrt. "Namlost, ponestalo 

· је vina", rekose mu. Nema vise vina! Ра to је katastrofa! 
Svadba ее da propadne! Vest је Ша od uva do uva: 
"Ponestalo је vina." Мarija, majka Gospoda Isusa, је cula 
te reei. "Sta uciniti?" pomisli. Ona ne more uciniti niSta, ali 
njen sin sigurno moZe. Znala је: njezin sin је Sin BoZiji, 
on more uciniti sve. 

Marija је Ьila u pravu. Gospod Isus bcle jedini rovek na 
toj svadbl koji је mogao pomoci da sve ne propadne. 
Moze� li se setiti zasto on more da pomogne? Da, on nije 
Ьiо obltan rovek, kao ostali ljudi u toj kuci. On је Bog -
Bog Sin; on је svemoean. "Svemoean" znaCi da nema kraja 
njegovoj moci. Ti i ја nikada neeemo moCi da razumemo 
kolika moe bcle u njemu. On imase snage da rcli proЬleme 
koje niko drugi ne moze da rcli. On moze ciniti ono sto 
niko drugi ne moze. 

Ako se nikada nisi pouzdala u Gospoda Isusa kao u svog 
Spasitelja, tada је greh tvoj najveci proЬlem. Rodena si sa 
zeljom da cinis lose stvari. Ne optuzujcl li uvek nekog 
drugog za ne�to lo�e �to si ti ucinila? MoZda si se vratila 
kuci jedan sat prekasno, ра slaz� da је Radmilina mama 
htela da ostanes i igr� se s Radmilom. Zn� da to nije 
istina ali se, slagavsi, resis proЬlema, iako si time 
nepokorna Bogu. On ti је rekao da ne lazcl. Тvој је greh 
veoma ozblljan jer te odvaja od Boga, i u opasnosti si da 
zauvek ostancl odvojena od njega. Nije li i to nercliv 
proЬlem? 

Sam sebl ne mozcl pomoci; ја ne mogu da rclim tvoj 
proЬlem niti to moze iko drugi na zemlji. Ali, seti se, pre 
rekosmo da је Gospod Isus Hrist svemoean. Njemu niSta 
nije pretclko. BiЫija kaze da te on moze osloboditi greha 
i opravdati te pred Вogom. On је umro na krstu te podneo 
kaznu za grehe. I danas on zivi i jos је uvek svemoean; 
jedini te on moze pomiriti s Bogom. On moze da ucini ono 
sto niko drugi ne more, а Marija је to znala. Pozurivsi do 
njega reee mu: "Isuse, ponestalo im је vina .• 

Odgovor Gospoda Isusa zvuCi nam pomalo cudno, ali 
samo dokne razumemo sta znaCi. ProCitajmo sta on odgovori 
Mariji. То је zapisano u Jovanu 2,4: "Sta hoees od mene, 
reno? Мој eas nije jos dosao." (Neko od dece moze da to 
procita. Dogovori se s njima pre poeetka lekcije.) 

Marija је pokusala kazati Isusu da ucini nclto u vezi 
vina. On nije Ьiо grub prema njoj, vee јој је stavio do 
znanja da mu ne moze naredivati kada da koristi svoju 
moc. On Ье�е Sin Вoziji i Bog Otac је odredivao svome 
Sinu sta da uradi. Marija је morala da to nauti. Gospod 
Isus је upotreblo svoju moc, ne zato sto ga је Marija 
zamolila, nego jer је njegov Otac hteo da on to ucini. On 
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postupa iskljucivo ро Oeevoj volji. Jesi li ikada pokuSao 
reci Gospodu Isusu sta da uradi? HriSeanski detaci i 
devojCice ponekad to Cine. Mozda ima� neki proЬlem i zn� 
�ta Ьi hteo da Gospod ucini u vezi njega. Na primer, tvoj 
ucitelj ne veruje u Gospoda lsusa i govori da BiЬlija nije 
istinita. MoZda si Ьiо u isku!enju da moliS: "Gospode, daj 
mi drugog ucitelja." Cesto si molio i rekao Gospodu �ta da 
uradi za tеЬе, ali proЬlem nije Ьiо rclen. Sta tada treba da 
ucini�? Koji је odgovor pravilan? 

а) Prestati moliti i eekati da on uradi ne�to 
Ь) Nastaviti moliti i govoriti mu �to da ucini za tеЬе 
с) Nastaviti moliti u vezi tvog proЬlema, ali moliti ga da 

resi kako i kada on hoee. 
Najbolji odgovor је ovaj treci. Nastavi mu donositi svoj 

proЬlem, jer је on svemoean i svesilan. On zna pravo 
resenje tvog proЬlema i odgovoriee na tvoju molitvu kada 
dode vreme za to. Ustvari, ta је svadba Ьila pravi trenutak 

da Isus pokare kako је moean. 
Marija је znala da је on svemoCni BoZiji Sin, ра se okrenula 

slugama s reeima: "Sta vam god kaZe, uCinite" (Jovan 2,5). (1 

ovo тоZе dд proeita neko od dece.) МisШа је: "Ako uradite 
sta vam kare, rcliee va� proЬiem.• Sluge ga pogleda8e. "Sta 
ее sada da kare?n On gleda�e �est velikih kamenih posuda 
namenjenih za uobltajeno pranje. U Jovanu 2,7 Citamo �ta 
im је rekao (proeitaj Jovan 4 7): "Napunite posude vodomn. 
(Zameni lik Hrista, 2с- 85 za 2с-89.) 

Mora da sluge pomisliSe: "Sadд Ы bllo vrlo cudno puniti 

posude. Zasto dд ulevamo vodu и njih? Svi su gosti vec stigli; 

svako је oprao ruke; nama treba vino, ne voda! Brine li njega 

па8 proЫem?" Gospod Isus је brinuo i Ыо је spreman da 
upotreЬi svoju veliku moe da im pomogne. 

Deeaee, devojace, nije li predivno znati da Gospoda Isusa 
interesuje svaki tvoj proЬlem? On brine za tebe. On ее 
upotreЫti svoju moe da ti pomogne. MoZda tvoja porodica 
ne veruje u Gospoda Isusa i izgleda ti da niko ne razume 
�ta ti verujcl. Svemoeni Gospod lsus је zainteresovan za 
tvoj proЬlem i on ee da ti pomogne. Nijedan proЬlem njemu 
nije pretemk. Nastavi da mu govori� о svojim proЬlemima. 
Moli svaki dan i trazi pomoc od njega. Ponekad kad ima� 
proЬlem dobro је da јо§ neko moli s tobom. Hteo Ьih da 
zn� da cu se u tom slutaju i ја rado moliti za tvoj proЬlem. 
Mozemo da molimo zajedno. Oseeaj se uvek sloЬodnim 
da dodcl i kazcl mi ра eemo оЬоје da molimo Gospoda da 
rcli tvoj proЬlem. Gospod lsus је оЬееао da ее odgovoriti 
na molitve svoje dece. On nije оЬееао da ее hriseanima sve 
Ьiti lako, ali је оЬееао da ее im pomoCi. MoZda ее on 
uskoro da spasi nekoga iz tvoje porodice. Svojom ее moei 
da te odrzi vernim. Pomoci ее ti da zivis hri�eanskim 
zivotom. On zeli da ti pomogne, Ьа� kao sto је to hteo na 



onoj svadbl. Zato је i naredio da vodom napune posude. 
Iako sluge, verovatno, misli� kako је to fudno, postupЊe 

ро Мarijinom savetu i utini� kako im naredi Isus. Napuni�e 
sve posude iako је za to Ьilo potrebno mnogo vode, oko 
sto litara za svaku. Каd svaka Ьi puna do vrha, lsus im rere: 
"Sad zahvatite i odnesite upravitelju stola!" (Upravitelj је 
Ьiо nclto poput nadkelnera.) 

Mora da sluge okleva�e, zatudeni z�to treba da nose 
vodu upravitelju, ali ga ponovo poslШak Napuni�i 
vrreve vodom iz posuda nisu mogli da veruju onome �to 
ugleda�e. Bilo је to vino! U posude nali�e vodu а ona se 
pretvorila u vino! Кakvo tudo! Isus u trenutku pretvori 
vodu u vino. Zbog rega је mogao to da utini? Da, zato �to 
је on Воg; on је svernoaш i n�ta mu nije prete�ko. On 
moze sve. On moze da oprosti i spasi - tak i najveeem 
grclniku na svetu. Оо moze da spasi i tebe. 

(ВSS) Ako јо� oikada oisi zamolio Hrista za spaseoje, а 
svestao si da to mora� utioiti, rnoz� da ga zamolЊ upravo 
sada, s mesta оа kojem sedЊ, ili kraj svog kreveta pre оо 
�to vereras legn�. Ako zeli� da razgovara� sa moorn, Ьiее 
mi drago da ti pornogoem i pokazern kako vee daoas rnoze� 
Ьiti spaseo. Каd ostali odu ti ostani i sedoi u prvi red. Sestu 
s toЬom i objasoiti ti n�to vi�e о tome kako da bude� 
spaseo. 

MoZda sisvestan da te tvoji gresi odvajaju od Boga i zeli� 
da se porniri� s ojime. Reci sada Gospodu lsusu u svorne 
srcu: "Gospode Isuse, ја sarn gr�oik. Ne rnogu da se 
osloЬodim svojih greha, ali verujem da me ti rnofcl. Molirn 
te, utini mi to upravo sada." Biblija kaZe "da more zauvek 
spasavati оое koji kroz ojega dolaze k Вogu" (Jevrejima 
7 ,25). То znati da te оо rnore potpuoo spasiti, bez obzira 
kako si lo�. Ako se u potpuoosti pouzda� u ojega, оо ее da 
uklooi sve tvoje grehe te � zauvek Ьiti opravdao pred 
Bogorn. То је moogo veee tudo od ooog оа svadbl. 

Каdа upravitelj stola okusi vodu pretvoreou u vioo, оо 
oije zoao odakle је vioo, zovnu mladozeoju te mu rere: 
"Svako oajpre iznosi dobro vioo, а kad se ljudi oapiju, 
slablje. Ti si tuvao dobro vioo do sada." Nije oi tudo! 
Stvorio ga је sarn Gospod Isus, isti ооај koji stvori sav svet 
(Jovao 1,3). 

Moogi prisutoi koji su zoali da је to vioo Ьilo stvoreoo 
iz vode, celog ее zivota da se setaju tog tuda. Videli su 
oe�to �to samo Gospod moze da uradi. lsus Hrist је 
svemotoi Boziji Sio. Poseboo su ureoici uvideli ko је оо i 
ј о� vi�e poverovali u ojega. Detare, devojtice, raduje� li se 
�to је tvoj Spasitelj svemotao? Каdа zoa� da оо sve moze, 
Ьiva� ohrabreo da se sve vi�e pouzdaje� u ojega. Оо ее da 
ti pruZi pomot u proЬlemirna i da utioi о оо �to oiko drugi 
ое moze utioiti za tebe. 
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Mozda ga ое pozoaj� kao svog Spasitelja. Јо� ga oisi 
zarnolio da te spasi od oajveeeg proЬlema koji postoji -
proЬlema tvog greha. Но� 1i sada doti k ojemu i zamoliti 
ga da te osloЬodi greha? Ako poveruj�, pouzd� se u 
ojega, i ti � da im� svernotoog Spasitelja, Gospoda lsusa 
Hrista. Оо more u potpuoosti spasiti оое koji kroz ojega 
dolaze k Bogu (Jevrejima 7,25). Ноее� 1i da dod�? 

Sudelovanje dece: odgovori na pitanja 

Koristi se taЬlom ili hartijom i deЬljim flomasterom 
kojim � da isp�e� odgovore tako da ih svi rnogu videti. 
Dati su neki odgovori za sugestiju ali te tvoj popis 
verovatoo da bude potpuoiji. 

1. U kojim ti јо� proЬlemima svemoeni Gospod lsus moze 

pomoei? 

Odgovori Ьi mogli da budu: 
- T�ka domata zadata 
- Ispiti u �koli 
- Bolest 
- Osamljenost 
- Каd me izazivaju, itd, itd. 

2. Kako Gospod lsus moie pomoci hri�canima pri 

domacoj zadaci? 

Odgovori rnogu Ьiti: 
Оо ее ti pomoti da 
- bolje uti� 
- se kooceotrira� оа ооо �to treba da radЊ 
- bude� ро ojegovoj volji 

3. Каkо moie on pomoei hri�eanima u lюlesti? 

Moguti odgovori su: 
More ti pornoti da brze ozdravi�, ako је to ро ojegovoj 
volji. 
Moze ti pomoci da tokorn bolesti bud� strpljiviji. 



Pregled pitanja iz Lekcije 7 

1. Gde је Gospod lsus u�inio svoje prvo �udo? 
(Na svadbl и Капi) 

2. Ко ј о� је Ьiо s Isusom na toj svadbl? 
(Njegova majka i исепiсi) 

3. ZЬog rega su onde Ьile postavljene velike posude s 
vodom za goste? 

(Da mogu kad dodu и kucu oprati ruke i praJпjave поgе.) 

4. Koji veliki proЫem је iskrsnuo na svadbl? 
(Poпestalo је viпa.) 

5. Koga је Marija potrafila i kome mi moramo ici sa 

svojim proЬlemima? 
(Gospodu Isusu Hristu.) 
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6. Marija је poku�ala da kaze Gospodu Isusu da u<!ini 
ne�to u vezi vina, ali јој је on odgovorio da to nije njezina 
briga. Z.Мto? 

(lsus је delovao iskljucivo prema volji svoga Оса.) 

7. Sta је Isus naredio slugama? 
(Da парипе posude s vodom.) 

8. Sta se desilo kad su napunili vrreve? 
(Voda је blla рrотепјепа и vino. desilo se сиdо.) 

9. ZЬog rega је Gospod lsus mogao pretvoriti vodu u 
vino? 

(Оп је Воg- оп је svemoean.) 

10. Које �udo moze Gospod u�initi danas u zivotima 
de�ka i devojcrca, mu�karaca i zena? 

(Mof.e da otkloпi паsе grehe i ucini паs decom Вozijom.) 



Lekcija 8 

N ovi pocetak zivota 

Stihovi: Jovan 2,13-16; Jovan 3,1-16; Jovan 

7,44-52; Jovan 19,39-42; Cetvrta 

Mojsijeva 21,5-12 

Centralna istina: Mor� da se nanovo rodi� 

Primena 

Pocetak: 

Saddaj: 

Vrhunac: 

Zakljueak: 

Nespa�eni: Zamoli Boga da te ucrni 

novim tovekom i primi и svoju 

porodicu. 

"On је tako dobar oovek." CIN1 

Hrist tisti hram 

Nikodim dol�zi k lsusu 

"Ti si utitelj od Boga" 

"Ako se oovek ne rodi odozgo" CI2 

"Каkо?" 

"Кroz Boga Svetoga Duha" CIN3 

"Каkо?" 

Prita о Mojsiju 

"Sin oovetiji mora Ьiti uzdignut" CIN4 

BSS 

Jednog је dana Nikodim nanovo roden 

Nikodimov zivot је izmenjen CIN5 

Stih za pamcenje: Filipljanima 2,9 "Zato ga Bog uzdize na 
najvi�u visinu i dade mu jedinstveno 

ime koje је iznad svakog drugog 

imena." 

crtezi 

1. Postoji nekoliko crtefa koji ее tokom izlaganja prire 
о Nikodimu poticati zanimanje kod dece. Predlazem da 
koristite sistem kao u stripovima. Neka natpisi budu 
dovoljno veliki da Ьi cela grupa mogla lako da ih protita. 

2. Verovatno ее lik bakarne zmije da bude prihvatljiviji 
ako pazljivo isere� delove krsta, kao �to је prikazano. 
Oboji zmiju kako Ьi sakrio drvo. 

Каkо? Каkо? Veruj 

Кroz Boga Svetoga Duha 

Ко se nanovo ne rodi, taj ne moze videti carstvo Bozije. 

Mora� se nanovo roditi 

... tako mora Ьiti podignut Sin oovecrji 

Ucrtaj liniju krsta 

lseci Iseci 

Oboji zmiju 
da sakrije� drvo 
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Scena 1 (Praznapozadina) (Umetni likNikodima, 2с-90) 

"Оп је tako dobar oovek." Sigurna sam da su mnogi ljudi 
tako govorili za Nikodima. On је Ьiо farizej. Fariseji su bili 
verska stranka u vreme kad је Gospod Isus Ьiо na zemlji. 
Bili su veoma religiozni; Шtо su molili duge molitve u 
hramu, davali dio svog novca hramu i mnogo pomagali 
sirom�ne. lmali su mnoge stroge zakone kojih su se 
nastojali fusto drZati. Ustvari, izgledali su kao ljudi koji 
istinski vole Boga i zele mu ugoditi. Nikodim nije samo 
Ьiо farizej, vet i jedan od njihovih voda. 

Drugima је Nikodim zЬog svojih dobrih dela izgledao 
kao dobar oovek. Ipak је samo Bog znao kakav је, ustvari, 
on. Bog је mogao da vidi �ta se dclavalo u njegovom srcu 
i umu. Nikodim је, kao i svaki od nas, Ьiо roden s gre�nom 
prirodom. Nije ljuЬio Boga svim svojim srcem. Voleo је 
da tini stvari na svoj natin, umesto da uvek tini ono �to 
zeli Bog. Bez obzira koliko је Ьiо religiozan, nikada ne Ьi 
mogao da promeni tu svoju grclnu prirodu, isto kao ni ti 
дi ја. 

MoZda poku�ava� svaki dan Ьiti dobar; mozda redovno 
odlazi� u crkvu i izgovara� molitve, ali iako sve to tini� to 
nimalo ne mijenja tvoje Ьite. То ·te ne oslobada lo�ih misli, 
seЬitnosti, ljubomore kad tvoja mama provodi vreme s 
tvojim mladim bratom ili sestrom. Za�to si takav? То је 
zato jer ima� grclnu prirodu - takav si roden. Ne mozcl da 
utini� ni�ta kako Ьi to promenio. Niti iko drugi na celome 
svetu ne moze da te izmeni. Samo Bog moze da te utini 
druktijim. Samo on mofe da od tеЬе natini novu osobu. 
Ti sam se nikada ne moze� promeniti kako Ьi postao 
dovoljno dobar da ugodi� Bogu. 

Nikodim zivlja�e u Jerusalimu. Najverovatnije је vet Ьiо 
tuo о Gospodu lsusu ali ga ј о� nije sreo. 

(Skloni Nikodima) 

Scena 2 (Ravna povrSina) (Umetni lik Hrista, 2с-91) 

PriЬlizila se Pasha i Isus је do�ao u Jerusalim. Pasha је 
Ьila praznik koji Jevreji odrzavahu svake godine. 
Odriavali su taj praznik u znak setanja kako ih је pre 
mnogo stotina godina Bog izbavio iz Egipta. Stoga su 
hiljade ljudi dolazile u Jerusalim da sudeluju u proslavi. 
Ulice su Ьile pune Jevreja iz svih krajeva zemlje. Sretali su 
se i razgovarali ljudi koji se ne vidcle godinu dana, od 
pro�le Pashe. Imali su mnogo toga da kazu jedan drugome. 
Verovatno su mnogi govorili о lsusu, tudesima koja је 
tinio, i njegovoj nauci. Каkо lsus prolaZa�e kroz masu, 
neki ga pokazivahu svojim prijateljima. lsus se penjao put 
Hrama. 

(Skloni lik 2с-91) 

Podrutje na kojem se nalazio hram Ье�е posebno 
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ispunjeno ljudima. Menjaci novca sedili su za svojim 
stolovima. Imali su mno�tvo mu�terija. Postojao је propis 
da se u hramu moze koristiti samo posebna vrsta novca; 
tako su menjati menjali oЬitan za hrarnski novac. Pritom 
su resto varali da Ьi zaradili �to vik 1 ljudi dana�njice su 
isto tako pohlepni i zele �to vi�e za sebe varajucr druge. 
ВiЬlija kaze: "Ljubav prema novcu је izvor svih zala." 
Nalazi� li da si i ti pohlepan i seЬitan? Zato te Gospod 
treba promeniti. 

Scena 3 (Ravna povrsina ili hramska scena) 

U hramu prodavahu jagnjad i golubove. Jevreji 
kupovahu te zivotinje za svoje zrtve. Cesto su cene tim 
zivotinjama Ьile nepo�tene. Zbog svega toga Ьilo је onde 
mnogo vike i prepiranja. Каd Gospod lsus ude u svu tu 
zbrku obuze ga gnev. Razgnevio se zbog lo�ih stvari koje 
su tinili u Bozijoj kuti. (Umetni lik Hrista, 2с-92) 
Napravio је Ьit od uzeta te ih sve isterao iz hrama, zajedno 
s ovcama i volovima (umetni 2с-95а i Ь, 2с-96). Menjacrma 
prosu novac i stolove isprevrta. А prodavatima goluЬova 
rere: "Nosite to odavde! Ne pravite od kute Оса moga 
prodavnicu!" Ljudi pograЬi�e kaveze s golubovima i 
otrta�e napolje (Umetni 2с-94). Mozcl li zamisliti �ta su 
mislili ti ljudi: "Ко је on, ustvari? Sta misli kad kaze 'kuta 
moga Оса'? Ima li on pravo da tako postupi?" 

Vetina ljudi nije razumela za�to to on tini. Ali mi 
znamo, nije li tako? Za�to је lsus tako postupio? Ne 
pomaze li nam pro�losedmitna poruka da to razumemo? 
Tako је. lsus Hristos je svemotni Boziji Sin. Zato ima vlast 
i moc da postupi na taj natin. On ima mot da tini tudesa 
i u Jerusalimu utini neka. 

(Skloni sve likove). 

Nikodim је otito tuo i video sve �ta se desilo. Zbog svega 
toga se zainteresovao za Gospoda lsusa. Pitao se kako Ьi 
mogao da sretne Gospoda. Hteo је to utiniti tako da ga 
drugi farizeji ne vide s lsusom. Oni nisu hteli slu�ati 
lsusovo nautavanje jer im је pokazivao kako su gre�ni, 
usprkos njihovih dobrih dela. "Oblci си ga noeu", mislio је 
Nikodim. 

Scena 4 (Ravna ploea) (Umetni likove 2с-90 i 2с-91, 

Nikodima i Hrista) 

Tako је i ucrnio. Dok su svi drugi spavali, Nikodim је 
do�ao k lsusu. MoZda su razgovarali pod zvezdanim 
neЬom. "Ravi (utitelju)," rere Nikodim, "znamo da si od 
Boga do�ao kao utitelj, jer niko ne moze da tini tudesa 
koja ti tini� ako Bog nije s njim." Da li је Gospod Isus Ьiо 
utitelj? Da li је on do�ao od Boga? Nije li on Ьiо vi�e od 
ucrtelja koji је do�ao od Boga? Da, naravno da је Ьiо. On 



је Ьiо Bog • Bog Sin. Gospod Isus је odgovorio Nikodimu. 
(Umetni па taЫu crtei /а/ Јоvапа 3,3 i citaj sa пјеgа.) 

Procitajmo �ta је Isus rekao (to је zapisano и BiЫiji-Јоvап 

3,3): " ... ko se nanovo ne rodi, taj ne more videti carstvo 
BoZije." 

Nije li �udno �to је Gospod Isus to rekao? Znм li za�to 
је to rekao? Gospod Isus је poznavao Nikodima ј znao је 
�ta је u njegovim mislima. Nikodem је hteo da ude u Botije 
carstvo. Hteo је da pripada Bogu i zauvek da Zivi s njime. 
То §to је Ьiо religiozan, izgovarao molitve i odlazio u hram 
nije mu pomoglo da pripada Вogu. Nikodim је svejedno 
Ьiо grclan i nije Ьiо ugodan Bogu. Isto је i sa mnom ј s 
toЬom: Nikodim, ti i ја smo rodeni s grclnim srcima. Da 
Ьismo u�li u ВoZiju porodicu trebamo da se nanovo 
rodimo. Da si ti Ьiо na Nikodimovom mestu �ta Ьi upitao 
Isusa? Da, upravo је to Nikodim zapitao. 

(Umetni sliku "Кnko? " /Ь/) Rekao је: "Каkо se moze 
oovek, kad је vee star, roditi? Zar moze ро drugi put utj u 
utrobu majke i roditi se?" Nikodim је Ьiо veoma zbunjen. 
Isus mu је objasnio da postoje dva razliata rodenja. Jedno 
је kad se rodi malo dete - kad novo ljudsko Ьire zapOCinje 
Zivot u ovome svetu. Svako se inalo dete rada kao i sva 
ostala ljudska Ьirn, sa mesom i kostima, kozom i krvlju- i 
grclnom prirodom. Drugo rodenje koje spominje Isus је: 
Ьiti roden u Boziju porodicu i postati novim oovekom. То 
ne zna�i da se doЬija novo telo, vet se onaj ko zivi u tom 
telu tako promeni da ga BiЬlija naziva: "novi stvor". Onaj 
ko se nanovo rodi, spolja izgleda potpuno isto, ali iz njega 
је odstranjen greh i Воg mu је dao novu prirodu; sada ima 
snage i volje da Zivi zivot ugodan Bogu. Samo Воg to more 
utiniti. Isus је Nikodimu rekao da Воg Sveti Duh nanovo 
rada ljude. (Umetni crtei /с/ "Кroz Boga Duha Svetoga. ") 

Cuo si da mora� da se obrati§ od svojih greha i pouzdм 
u Gospoda Isusa kao svog Spasit_elja, ali tvoje grclno srce 
to ne zeli ucrniti. Ni ti sam nema� snage da to u�ini§. Treba§ 
Boga Svetoga Duha da poradi u tvome srcu i pokaze ti 
tvoju grclnost. Tek tada mofcl da pofali� zbog svojih 
greha i pouzda� se u Gospoda Isusa Нrista. Ako zeli§ 
postati deo BoZije porodice, Sveti Duh mora da te u�ini 
novim oovekom. Gospod lsus је ponovio Nikodimu: 
" ... trebate da se nanovo rodite." (Umetni crtei !d/па tahlu.) 

Nikodim јо� uvek nije shvatao о remu to Isus govori. 
"Каkо to moze da bude?" upita Sina Вozijega. (Umetni 

drugi "Кnko? " /е/ па taЬlu.) Tada ga Gospod Isus podseti 
na nclto �to se davno desilo izrailjskom narodu. Nikodim 
је veoma dobro poznavao tu pritu. 

Pre mnogo stotina godina izrailjski је narod dolazio iz 
Egipta u zemlju koju im је Bog oberno dati. Mrmljali su, 
prepirali se i gnevili na svog vodu, Mojsija. Воg је Ьiо 
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nezadovoljan !to tako grcle te posla otrovne zmije medu 
narod. Mnogo је ljudi umrlo od ujeda zmija, dok ih је јо� 
mnogo Ьilo na samrti. "Mojsije," vikali su, "zgrclismo jer 
smo mrmljali protiv Воgа i protiv tеЬе. Zamoli Boga da 
ukloni zmije. • Mojsije је molio za ljude. Bog је uslШio 
njegovu molitvu i nШао naan kako da ozdrave ljudi koje 
su ujele zmije. Naredio је Mojsiju da na�ini zmiju od bakra 
i podigne је na stub. (Stavi па taЬlu lik zтije па stapu.) 

"Ко pogleda bakamu zmiju Ьire ozdravljen•, rekao је 
Воg. I zaista su bili ozdravljeni istog trena. Slu!ajte �ta 
Gospod rere Nikodimu: "Као �to Mojsije podiZe zmiju u 
pustinji, tako mora Ьiti podignut Sin oovdiji, da svako ko 
veruje u njega ima zivot vdni." (Ukloпi lik bakame zmije.) 

(Umetni lik /f/ " ... �ako mora blti podignut Sin covjeciji".) 

Sta је time mislio? Gospod Isus је obja�njavao kako ljudi 
mogu Ьiti nanovo rodeni. On је do�ao da bude kaznjen za 
sve na�e grehe i umre na krstu, kako Ьi ddaci, devoj�ice, 
mШkarci i rene mogli da postanu novim osobama. Da nije 
umro umesto nas, niko nikada ne Ьi mogao da ude u Вozije 
carstvo. Каkо је veliku cenu platio Isus da bismo mi mogli 
da budemo nanovo rodeni! Mozda zaista zelis Ьiti siguran 
da pripadШ Вogu. Каkо moze� Ьiti siguran da si nanovo 
roden? Sta su trebali u�initi Izrailjci u pustinji da Ьi bili 
isceljeni? Da, pogledali Ьi bakarnu zmiju i u trenutku 
ozdravili. Verovali su rdi Bozijoj kada је rekao da re da 
ozdrave ako pogledaju. Gospod Isus је Ьiо podignut na 
krst. Danas on vi� nije na krstu; on је u Nebu, i ako veruj� 
u njega Ьire ti opro�teno. То је "gledati na njega•, kao kad 
su Jevreji gledali bakamu zmiju. Ako relШ verovati u 
Gospoda Isusa reci mu ovako: "Dragi Gospode Isuse, ја 
relim da pripadam Вogu. Hvala ti sto si na krstu umro za 
moje grehe. Molim te da ukloni� moje grehe i preuzmcl 
vodstvo nad mojim Zivotom. • Ako istinski "pogledas na 
njega•, tada mozcl Ьiti siguran da si nanovo roden od Воgа 
Svetoga Duha. 

Isus је hteo da Nikodim bude siguran da је jedini put do 
Boga, verovati u njega, Isusa. Rekao mu је ove divne roci: 
"Jer Воg је tako zavoleo svet da је svog jedinorodnog Sina 
dao, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima 
vocni zivot" (Jovan 3,16). "Nikodime, ti treba� da verujcl 
u mene", rekao је Spasitelj. (Umetni rec lgi "Verovati".) 

BSS BiЬlija ne govori �ta se zatim desilo. Ne znamo da 
li је Nikodim te noci oti�ao kuci razmШjajuci о svemu !to 
је nau�io. MoZda је poverovao u Spasitelja pre no �to је 
oti�ao. Ni ti ne treba� da budcl na nekom posebnom mestu 
da Ьi poverovao Spasitelju. Vec sada mozes da spustis 
svoju glavu i zamolШ ga da te spasi. Mofcl mu se poveriti 
u svojoj spavaeoj soЬi kad se vratШ kuCi, jer niko ne treba 
da bude s toЬom. Ponekad deCaci i devoj�ice imaju pitanja 



u vezi vere u Hrista i hteli Ьi da im neko pomogne. Ako ti 
spa<IШ u takve, radovalo Ьi me ako ostancl nakon �to 
zamimo ovaj sastanak. Rado cu da odgovorim na tvoja 
pitanja. Dodi i reci mi ako ima� kakvo pitanje. Mozcl sesti 
na jednu od stolica u prvome redu. Tako cu znati da te 
zanima kako da se pouz<IШ u Hrista, i da to vee danas rel� 
utiniti. 

Nikodim је zavr�io s pitanjima i ot�ao svojim putem 
(Skloni 2с-90), ali mi znamo da је Duh Sveti natinio novu 
osobu od njega. Niko nije video kako Duh Sveti tini od 
njega novu osobu, jer niko ne moze da vidi Boga Svetoga 
Duha. Ali ljudi su videli promene koje nasta�e u 
Nikodimovom Zivotu. Jednoga dana, kada su drugi fariseji 
hteli da Isusa ublju, Nikodim se zauze za njega. Za to је 
trebalo hrabrosti, Bog mu је dao tu hrabrost. Poslednji put 
Nikodim se spominje na dan Isusove smrti. Svi se Isusovi 
urenici razbeZali zbog straha od farizeja i ostalih koji 
razape�e Gospoda. Nikodim је Ьiо taj koji је doneo 
miomirise za pomazanje. Uz pomoc svog prijatelja Josifa 
umotao је Isusovo telo u platno i stavio u grob. Moze� li 
da zamisli� kako је Nikodim Ьiо uzbuden kad је Isus 
vaskrsnuo od mrtvih? Svako је mogao videti da је 
Nikodem promenjen. 

Каdа se ti nanovo rodi� i tvoj ее zivot da bude izmenjen. 
Biccl poslu�niji i vi�e pomagati kod kuee. Hteee� da 
pomaZcl u spremanju tvoje sobe i rado Ccl da otrt� do 
prodavnice ako te mama zamoli za to. Drugi ее videti da 
si nova osoba. 

Jesi li nanovo roden? Ne pitam te odlazi� li u crkvu i 
izgovarШ molitve, ili jesi li dobar i pristojan. Nikodim је 
Ьiо takav ali је svejedno trebao da se nanovo rodi. Gospod 
Isus ti kare: "Mora� se nanovo roditi! " Poveruj u Gospoda 
lsusa vee danas; zamoli ga da te utini novom osoЬom i 
primi u svoju porodicu. 
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Pregled pitanja uz Lekciju 8 

1. Кakvi su ljudi Ьili fariseji? 
(Вili su veoma religiozni, govorili duge molitve i izgledtlli 

kao dtl ljиbe Boga.) 

2. Каkо se zvao farizej koji је hteo da razgovara s 
Gospodom Isusom? 

(Nikodim) 

3. U kojem је gradu Nikodim do�ao nocu da razgovara 
s Isusom? 

(Jerusalimи) 

4. Na �ta је nai�ao Gospod Isus u hramu, �to ga је 
razgnevilo? 

(Na menjace novca i prodavce iivotinja koji sи varali 
kupce.) 

5. Sta је Gospod Isus uradio? 
(lsterao је тепјасе novca, iivotinje i prodavce.) 

6. Sta је mislio Nikodim ko је lsus? 
(Ucitelj koji је dosao od Boga.) 

7. Sta је lsus rekao da se treba dogoditi s Nikodimovim 
zivotom? 

(Treba dtl se nanovo rodi, odozgo.) 

8. Sta znati: Ьiti nanovo roden? 
(Postati nova osoba tako da Duh Sveti иcini сиdо и 

nama.) 

9. Koju је pritu Isus ispritao kako Ьi pokazao da svako 
ko reli da bude spa�en treba poverovati u njega? 

(Pricи о Izrailjcima koje sи ијеlе otrovne zmije, ali su 

ozdravili pogledtlvsi bakamи zmijи.) 

10. Каkо је Nikodim mogao da bude nanovo roden i 
kako mi mozemo Ьiti nanovo rodeni? 

(Samo verom и Isusa Hrista koji је Ьiо razapet i vaskrsnиo 

za nas.) 



Lekcija 9 

v 

*Zena Samarjanka 

Stihovi: Jovan 4,3-34; 4,39-42 

Centralna istina: Veeni iivot је Boziji dar kroz Gospoda 
Isusa Hrista. 

Primena 

Pocetak: 

Sadrfaj: 

Vrhunac: 

Zakljueak: 

Nespa§eni: Jedini naCin dazadoЬij� veeni 

zivot је da dod� k Isusu Hristu. 

Spa�ni: Ako si hri��nin, moz� Ьiti 
siguran da im� veeni zivot. 

Umoran, gladan i iedan 

Samarjanka dolazi ро vodu Cll 

Razgovor s Hristom 

"Daj mi da se napijem!" 

"Ја sam Samarjanka .. ." 

"Ја ti mogu dati zivu vodu." CI2 

"Daj mi tu vodu ... " 

"ldi, zovni svoga muta!" 

"Ја nemam muta." CINЗ 

"Gde trebamo da se klanjamo?" 

"Юanjanje u duhu i istini" CI4 

"Znam da ее da dode Hristos." 

"Ја sam to. • CIS5 

Vra�ju se urenici 

*Zena odlazi sa bunara 

"Dodite da vidite ooveka." 

Isusa mole da ostane 

Mnogi poveruju CIN6 

Stih za pamcenje: Nastavi da uci� FШpljanima 2,9 "Zato 

ga Bog uzdize na najvi�u visinu i dade 

Bele�ka: 

mu jedinstveno ime koje је iznad svakog 

drugog imena .. ." 

Ova lekcija govori kako је Isus objasnio put spasenja �eni iz Samarije. 

Pre�to J:>OCnd s lekcijom, reci deci da si spreman da objasni� put spasenja 
svakome od njih koji treba pomoe. I<:idi im kada i gde mogu da dodu k 
tebl. Nije dovoljno s.amo da znaju kako је �ena iz danasnje lekcije doola 
do vere u Hrista. I oni treba da zadoblju tu veru u njega; reci im da im 
mozd, svakome ko to feli, objasniti kako da to ucini. 
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Posebna pomoena sredstva 
Ova Ьi lekcija mogla da budeveoma tdka za poueavanje po8to је u njoj 

vrlo malo akcije а mnogo konverzacije i simЬolizma C'voda zivota", 
duhovna �ed", itd). Da Ьi zaddao pзZnju dece, tokom uvodnog izlaganja 
mo�d da im pokaZeS easu vode kad spominjd "duhovnu �ed" ј "vodu 
Zivota", kao i "primanje Bo�ijeg dara". Za odredene delove pouke 
pripremi ј natpise: ''Каkо imati veeni zivot?", "Idi u crkvu", "Zivi dobrim 
Zivotom", "Moli" i "То је BoZiji dar". 

Scena 1 (napolju) (Hristos, uceniciigrad 2с-99, Ј ОО, ЈОЈ) 

Oh, kako је Ьilo vruee! Pr��i dugi put Ьehu veoma 
umorni, zedni i gladni. А ј о� ih је rekao velik koniad puta. 
(Umetni Isusa i ucenike 2с-99 i 2с-1 ОО) 

Gospod Isus i njegovi urenici do�li su pra�njavim putem 
koji vodi iz Judeje u Galileju. U Galileji је Isus odrastao. 
(Uci.telju, mofda Ыsada bllodobro dil polaJid kartu Palestine.) 

Najkraci put za Galileju vodio је kroz Samariju. Grupa od 
trinaest ljudi је upravo Шlа u Samariju i priЫifuvala se gradu 
zvanom Sihar (Umetnigrad, 2с- 10 1). 

В�е to dobro mesto za odmor, а Gospod Isus se umorio. 
Iako on Ь�е Воg Sin, takode је Ьiо i pravi oovek, kao i 
ostali ljudi. Umarao se i trebao је odmor i jelo. Ne uZivas 
li ti, kad ozedn�. u easi vode, ш u jelu kad ogladni�? 
Urenici su oti�li u grad da kupe n�to za jelo. (Skloni Isusa 

i ucenike.) 

Scena 2 (Umetni grad izenu, 2с-10 1 i 10 2) 

Nekako u isto vreme jedna је rena napШtala grad, noseei 
tup za vodu. Dolazila је na bunar da zahvati vode. Bilo је 
neoЬieno �to zena u to doba dolazi na bunar. Mozda nije 
htela da bude na bunaru kad i druge rene. Zivela је veoma 
gr�nim Zivotom i najverovatnije imala veoma malo pravih 
prijatelja. Verovatno је uzivala u svom gresnom zivotu, ali 
nije znala da Ьi mogla da ima drugu vrstu zivota - veeni 
zivot. Ona: �е "mrtva u svojim gresima"- kao sto BiЬlija 
naziva ljude koji Zive bez Hrista (Efescima 2,5). BiЬlija 
kaze da smo zbog greha mrtvi pred Вogom. То znati da 
smo odseeeni od Boga, odeljeni od njega, jer је on svet а 
mi smo gr�ni. Mi trebamo ve�ni zivot od Воgа. Bez toga 
smo zauvek odeljeni od njega. Та zena celog svog gr�nog 
zivota nije cula da Ьi mogla da ima vecni Zivot. Sada је 
zurila k bunaru. 

Scena 3 (napolju) (Umetni Hrista kod bunara, likovi 

2с-103 i 104.) 

Каkо se samo iznenadila kad је stigla do bunara! Nije 
Ьila sama. Тu је i neki oovek. Nameravala је da samo zahvati 
vodu ineobra� paZпjuna njega. MoZda je,zahvatajuCi vodu, 
gledala u drugom pravcu. 

(Sk loni lik 2с-Ј 0 2  i umetni 2с-10 5 i 2с-106, zenu i сир.) 



Tog trenutka stranac јој progovori: "Daj mi da se napijem!" 
On nije Ьiо samo zedan vee јој је pristupio na uoblrnjen 
nacin. 

Ona se okrenu i pogleda u njega. "Ра on jeJevrej!" Jevrej 
se obratio njoj, Samarjanki! Jevreji se, naime, ne drиZe sa 
Samarjancima. Ona ga upita: "Каkо ti, Jevrej, mofcl traZiti 
od mene, Samarjanke, da se napijcl?" 

"Каdа Ьi znala za dar Boziji i ko је onaj koji ti kaze: 'Daj 
mi da pijem', ti Ьi od njega trazila i dao Ьi ti zivu vodu." 

Odgovori mu zena: "Ne� ni cime da zahvat�, Gospode, 
а bunar је duЬok!" (Navodno da bese dubok 30 metara.) 

"Odakle ti onda ziva voda? Zar si veci od na�ega оса 
Jakova koji nam dade ovaj bunar?" Ona nije znala ko је 
lsus te nije mogla razumeti о eemu on govori. Sta је to 
"ziva voda"? 

lsus јој је govorio о veenome zivotu. Voda nam је 
neophodna da bismo mogli da zivimo na zemlji, ali ziva 
voda, ili vecni zivot, је ono �ta trebamo za zivot s Bogom. 
Каd neko ima veeni zivot vi�e nije duhovno mrtav pred 
Bogom. On tada poznaje Boga, ljubl ga i jednog ее dana 
poci da zauvek zivi s njime. Ali kako ti moze� da doblje� 
vecni zivot? Koji od ovih naCiшi је ispravan? 

а) Mofcl da ga ima� ako је tvoja porodica hri�eanska а 
ti odlazi� u crkvu. 

Ь) Moze� da ga doЬijcl kao nagradu ako zivi� dobrim 

iivotom. 

с) Ako svakodnevno izmoli§ dovoljno molitava. 

Misli� li da је ikoja od ovih tvrdnji ispravna? Ne, nijedna 
nije ispravna. Evo kako moze� da ima� vecni zivot: 

d) То је dar Boiiji. 

Dar је nclto �to ti neko poklanja, а ti morм da primi� 
ako reli� da bude tvoje. Gospod lsus Hristos је jedini koji 
moze da dade veeni zivot. Vecni Zivot је zivot Boziji u 
nama. S njime moremo poeeti da zivimo za Воgа. Gospod 
Isus ga poklanja grclnicima. On је hteo da ta grclna rena 
zna da јој on jedini more dati zive vode. Stoga јој odgovori: 
"Ко god pije od te vode, opet ее da ozedni." То је razumela. 
Znala је da svaki dan treba vodu. lsus nastavi: Ко pije od 
vode koju cu mu ја dati, sigurno neee nikad ozedneti. 
Stavi�e, voda koju си mu dati postaee u njemu izvorom 
vode �to struji u zivot veeni. n 

Tada mu zena reee: "Gospode, daj mi te vode da �е ne 
zednim i ne dolazim ovamo zahvaeati!" 

Ј� uvijek nije razumela, ali Gospod lsus ј� nije domio. 
Rekao јој је vrlo cudnu stvar: "ldi, zovni svoga muia te se 
vrati ovamo!" Те је reci pogod�e ра reee: "Ја nemam 
mufa." "Znam," nastavi Gospod lsus. "lmala si pet muzeva, 
а onaj koga sada ima� nije ti muZ." Isus је znao sve о njoj. 
Каkо? Znao је jer је on Bog; Ьiо mu је poznat gresni zivot 

kojim је zivela. Bila је mrtva u grehu i odvojena od Boga; 
prekr�ila је Bozije zakone kao i svako od nas. BiЬlija kaze 
da su svi ljudi sagresili (Rimljanima 3,23). Tako је i u 
tvome zivotu. Draze ti је da gledas ТV -program i igra� se 
sa svojim igrackama nego da slШ� о Bogu. А Boziji zakon 
kaze: "Nemoj da ima� drugih bogova uza me." N�ta u tvom 
zivotu ne sme da bude vaznije od Boga. Da li se ikad 
naljuti� na brata i kazes: "Mrzim ga"? Gospod lsus kaze da 
је mrznja na drugoga krsenje zapovedi koja kaze: "Ne 
ublj!" Тvој Zivot је grclan. MoZda misli� da postoje gori 
gre�nici od tеЬе. 1 jedan jedini greh odvaja te od Воgа. Ako 
nastavi� da zivi� u grehu, nikada netcl imati veeni zivot; 
nikada netcl da upoznм Boga i zi� veeno s njime. No, 
ako si voljan da se okrencl od svega �ta ne valja u tvome 
zivotu i poverujcl u lsusa Hrista, primiees besplatni Boziji 
dar, vecni zivot, isti dar koji је Isus ponudio Samarjanki. 
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Sada је ona vec zaista Ьila zbunjena. Каkо taj eovek zna 
toliko о njoj? Odakle zna za njezine grehe? Pomislila је 
da Ьi to mogao da bude prorok poslan od Boga. Zato ga 
upita о klanjanju Bogu: "Na�i su se oeevi klanjali na ovome 
brdu, а vi, Jevreji, kazete da jeJerusalim mesto gde se treba 
klanjati." 

Gospod јој ljubazno odgovori: "Vazna stvar u vezi 
klanjanja nije gde, veekako se klanjati Вogu. Pravi klanjaoci 
klanjaju mu se u duhu i istini." Gospod је hteo da rena 
razume kako Boga mogu obofavati samo oni cija srca i 
zivoti su oci�eeni od greha. Oni koji su primili njegov 
veliki dar, veeni zivot, mogu mu priCi i govoriti s njime, jer 
ih greh vise ne odvaja od njega. Oni ga poznaju i ljube. То 
је klanjanje u "duhu i istini". Ne moze� da se smatrм 
Bozijim iako neko ko te vidi u crkvi moze misliti da 
oboiava� Boga. Mnogi ljudi u brojnim crkvama izgledaju 
kao da oЬoiavaju Boga, ali ako nikada nisu primili Boziji 
dar vecnoga zivota, to nije pravo obofavanje. Zena о kojoj 
govorimo nije poznavala istinitoga Воgа - nije ga oЬoZзvala. 

Ona reee lsusu: "Znam da treba da dode Mesija koji se 
zove Hristos. Каd on dode, sve ее da nam objavi." 

"То sam ја koji govorim s tobom", reee јој Gospod lsus 
Hristos. Gospod lsus је posebna osoba, ponekad nazivan 
Mesija, ili Нristos. Njega је Воg оЬеСао pre mnogo vekova. 
On, Sin Boziji, do�ao је da da veeni zivot. Do�ao је da 
umre. Do�ao је da plati, u potpunosti, kaznu za grehe, tako 
da svi koji veruju da ih on moze osloboditi od njihovih 
grehova, mogu primiti vecni zivot. On је i danas ziv, jer da 
nije ne Ьi Ьilo ni veenoga zivota. On zivi i ziveee zauvek. 
Svako ko se pouzdaje u njega moze Ьiti siguran da ее, kad 
umre, zauvek da zivi s njime. BiЬlija kaZe: "Ко ima Sina, 
ima zivot" (1 Jovanova 5,12). То је BoZije obeeanje tebl 
koji si spa�en. Davo ее te pokusati navesti da sumnja� u 



to. Ponekad ее da ti kaZe: "Nisi Ь� dobar hrЊtanin. Pogledaj 
�ta si uradio. MoZda, ustvari, ni nisi spмen." 

Seti se �ta kaze Bog: "Ко ima Sina, ima zivot." Ako zna� 
da је Gospod Isus tvoj Spasitelj, mozcl blti siguran da sada 
i zauvek ima� ve�ni zivot. Ako si se pouzdao u Hrista, ne 
zaboravi da zahvali� Bogu �to ti је dao v�ni zivot. Mozda 
se zena Ьм u tom trenutku pouzdala u Gospoda lsusa i 
primila v�ni zivot. Poverovala је da moze da је spase od 
njenih grehova i da јој da verni zivot. Vi�e nikada neee da 
bude ista. 

Scena 4 (пароlји) (Umetni Iikove исепikа, 2с-100) 

U taj �s stigo�e njegovi urenici te su se �udili �to govori 
sa zenom. Ali, ipak, ni jedan ga ne upita Шtо razgovara s 
njom. Zena se okrenu i pozuri put grada. (Ostavi 2c-l 06 па 

Ьипаrn, skloпi 2с-1 05 i иmetni 2c-l 07 па пekoliko trenutalщ 

tadtl skloпi.) 

Zbog rega је fena tako pozurila? Cak је ostavila i svoj 
cup. Za�to? Da li је nameravala da se vrati do bunara? 
Urenici nisu znali ali је zena ta�no znala �ta ее da uradi. 
Oti�la је u mesto i kazala ljudima: "Dodite da vidite ooveka 
koji mi rere sve �ta sam u�inila u zivotu! Da nije on Mesija 
kojeg Bog obeta poslati?" Ljudi behu veoma radoznali ра 
pozuri�e za njom do bunara. 

Scena 5 (паро!ји) (Umetni :lепи, 2с-105 i Samarjaпe, 

2с-108 i 2с-109.) 

Bili su nestrpljivi da susretnu ooveka о kome su �uli. 
Pozvali su Gospoda lsusa u svoj grad. On se rado odazva 
njihovom pozivu i ostade ondedva danazajedno s urenicima. 
Za ta dva dana је mnogima iz tog mesta mogao da govori 
о njihovoj potrebl spasenja. 

Као rezultat onoga �ta је zena govorila о Isusu mnogi 
ljudi poverova�e u njega. Culi su о njemu, susreli ga, slu�ali 
i poverovali u njega. Primili su v�ni zivot. Nije dovoljno 
samo znati о Gospodu lsusu, znati da on moze dati ve�ni 
zivot. Nije dovoljno samo znati da trebм ve�ni zivot. 
Grclnici moraju doci ka Gospodu lsusu te ga moliti za 
opro�tenje greha i taj veliki dar. 

Da li si vee poverovao u Gospoda Isusa? Seti se da Bozija 
r� kaze onima koji veruju u njega da "neee da propadnu 
(Ьudu odbareni od Воgа), vee da imaju v�ni zivot" (Jovan 
3,16). Ako јо� nisi poverovao u njega, nemoj da ostane� 
mrtav u grehu. Reci Gospodu da se zeli� re�iti svojih greha 
i da zeli� njegov besplatni dar- v�ni zivot. Reci mu to vee 
danas; pouzdaj se u njega kao svog Spasitelja i primiee� 
v�ni zivot poput onih Samarjana. 
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Pregled pitanja uz Lekciju 9 

1. Gde se, zbog hrane i vode, zaustavio lsus sa svojim 
urenicima na putu iz Judeje u Galileju? 

(Вlizu Sihara и Samariji.) 

2. Za�to је Isus seo kraj bunara? (Jer је Ьiо итоrап.) 

З. Ко је do�ao u podne, da zahvati vodu iz bunara? 
(Zепа Samarjaпka.) 

4. ZЬog rega se zena iznenadila kad ju је lsus zamolio 
za vodu? (Nije oeekivala da се razgovarati s пјот jer је Ьi 

Jevrej; Jevreji пisu voleli Samarjaпe.) 

5. Sta је rekao lsus da ее dati zeni ako ga zamoli? 
(Zivи vodu, vecпi :livot.) 

б. Za�to ju је Gospod Isus upitao za mufa? (Zato da 

иvidi svojи gresпost i potrebи za oprosteпjem i рrотепот.) 

7. Sta је rekao lsus, ko је on? (Hristos, оЬесапi Spasitelj.) 

8. Za�to је zena pozurila u grad, ostaviv�i cup? (Нtela је 

da drngima isprica о Gospodu Isиsи: "Nije Ii оп Mesija ?") 
9. Sta se desilo kad је lsus ostao dva dana u Siharu? 

(Мпоgо ih је viSe poeelo verovati и пјеgа.) 

10. Sta treba da u�ini� da doЬije� v�ni zivot? (Ne trebam 

иciпiti пiSta da bih doblo vecпi :livot; jedпostavпo se moram 

poиzdati и Gospoda Isusa Hrista da се оп sve иciпiti.) 



Lekcija 10 

Gospod Isus ozdravlja decaka 
ali је odbacen u svom rodnom 

gradu 

Stihovi: Jovan 4,45�54; Luka 4,16-32 
Centralna istina: Bez vere је nemogure ugoditi Bogu. 
Primena 

Pocetak: 

Sadrtaj: 

Nespa�eni: Treba� se pouzdati u 
Hrista da Ы Ьiо spasen. 
Spa§eni: Svakodnevno nastavi da se 
pouzdaje� u Hrista i njegovu re� 
"Svi ukucani behu tl1Zni" 
Detak је veoma Ьolestan 
Roditelji doznaju da је Нristos u Кani 
Otac odlazi u Кanu Cll 
Otac poziva Hrista CIN2 
"Dodi pre nego mi umre dete!" CIN3 
"Тvој sin Zivi! " 
Porodica veruje CIS4 
Gospod Isus u sinagogi 
Ljudi ne veruju CIN5 

Vrhunac: Ljudi poku�avaju da ublju Isusa 
Zakljneak: Isus napШta Nazaret CIN6 
Stih za pamcenje: Filipljanima 2,10 "Da se Isusovom 

imenu pokloni 'svako koleno' 
nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih 
ыса ... " 

Budi osposoЬijen 

Osposobl se kako Ьi blo sposoban da savetuj� svako 
dete koje reli "saviti koljeno" pred Gospodom lsusom 
Hristom i primiti ga za svog Spasitelja i Gospodara. 

Lekcija 

Та је kuca verovatno blla najbolja od svih u gradu 
Кafamaumu. Njen је vlasnik imao veoma vaZa.n posao, blo 
је carski �inovnik. Ali svako u toj kuti Ь�е tutan. 

Scena 1 (Prazna taЬ la) (Umetni cinovnilщ lik 2с- 113) 

Sin carevog �inovnika Ь�е bolestan. Imao је veoma 
visoku temperaturu i Ьiо tako Ьolestan da је umirao. Ne 
imahu nikakav lek za njega, а ni lekari nisu mogli da mu 
pomognu. (Umetni lik iene, 2с-114.) Moze� li da zamisli� 
kako se osecala ta porodica? Izgublli su svaku nadu. 

MoZda је upravo u tom trenutku sluga dojurio u sobu. 
(Umetni glasnika, lik 2с- 115.) "Isus је u Кani!" "Isus? Ah 
da, onaj �to је pretvorio vodu u vino." Bez sumnje је vest 
о Isusovom �udu stigla do Кafarnauma po�to је to samo 
tridesetak kilometara od Каnе. Culi su о Gospodu Isusu i 
znali da ima moe da crni �uda. Mora da se zapita�e: "Ноее 
1i Isus da dode i ozdravi na�eg sina ?" "Poti cu da ga 
zamolim", rere �inovnik. 

(Skloni sve likove i zameni ih likom linovnika, 2с-112.) 

Putovanje do Каnе nikad mu nije izgledalo tako dugo. 
Deak је mogao da umre svaki minut. Каkо је �inovnik 
zurio putem mora da је razmШjao о Isusu. Radovao se �to 
је �uo za njega. Da mu neko nije rekao, ne Ьi mu preostala 
Ь� nikakva nada. Izuzetno је vazno tuti za Gospoda Isusa 
Hrista. Niko se ne more pouzdati Ш poverovati u njega 
ako ne �је za njega. Кroz ove n�e lekcije �uo si za njega. 
Ti zn� ko је on i �ta је uradio. Moz� li da mi kaze� neke 
stvari koje si �uo? (Dozvoli tkci da se ukljuce.) 
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Mi znamo da su te stvari istinite jer titamo о njima u 
BiЬliji. Znamo da Gospod Isus moze sve i uvek ispunjava 
svoja obecanja. Znamo da moze da opr�ta grehe i daje 
vetni Zivot. Veoma је vazno znati za Gospoda Isusa, ali 
postoji n�to јо§ vaznije. Vamije је da se pou� u njega 
kao svog Spasitelja. Moremo da znamo sve о njemu, ali 
ako se ne pouzdamo u njega, ne mozemo da ugodimo 
Bogu. U BoZijoj re�i pik "Bez vere је nemogure ugoditi 
Boguw (Jevrejima 11,6). 

О, kako је vazno ugoditi Bogu, oboZa.vati njega koji је 
Car careva i Gospodar gospodara - n� Stvoritelj i jedini 
Spasitelj! Prvi korak u ugadanju Bogu је da poveruje� u 
njega i prim� ga kao svog licnog Gospoda i Spasitelja. 
Radujclli se �to si tuo о Isusu, isto kao i onaj cinovnik? 
On је konacno stigao u grad Кanu i odrnah ро&о da trazi 
Gospoda Isusa. (Skloni lik 2с-112.) 

Scena 2 (Umetni likoveHrista i ulenika, 2с-111 i 2c- 116. 

Dodaj cinovnika 2с- 117.) 

Prona�av�i Gospoda Isusa, deakov ga otac pore moliti: 
"Molim te, dodi odmah mojoj kuci i ozdravi mi sina, on 
umire!" Otac је znao u svome srcu da Gospod Isus moze 
da ozdravi njegovog sina. Da li i ti ima� sigumost u srcu da 
Gospod moze da oprosti sve tvoje grehe? Veruj� li zaista 
da ti on moze dati vocni zivot? Vazno је znati za njega, kao 
�to је znao crnovnik; vazno је Ьiti siguran da ti on moze 
oprostiti; ali znati sve to nije dovoljno da ugod� Вogu. 
Mora� ga zamoliti da ukloni sve tvoje grehe. Ako si 
Ьolestan i doblj� fl�icu sirupa, �ta treba� da u�ini� sa 

njom? Hore li ti pomoti ako је stavi� па notni ormaric kraj 
svog kreveta? Hore li Ьiti ikakve koristi od nje iako lekar 



kaze da је to najbolji lek na svetu? Naravno da ne! Treba 
da ga uzmcl. Bez obzira koliko zna� о Gospodu lsusu, ili 
koliko veruje� da on moze utiniti, to neee da promeni tvoj 
zivot tako dugo dok ga ne zamoli� da ukloni tvoje grehe. 
А to je vera. 

"Gospode," rete mu carski tinovnik, "dodi pre nego mi 
umre dete!" "Mozcl da podcl ku6 i prestancl da se brincl. 
Тvој sin је ziv", odvrati mu Gospod lsus. On se nije 
ponudio da ode s ocem pogledati sina, а otac ga vi�e ni�ta 
ne upita. Za�to? (Dopusti da deca odgovore.) Da, oovek је 
poverovao retima lsusa Hrista. Verovao је Gospodu te se 
okrenuo i oti�ao kuci. (Skloni lik 2с-117.) 

Vera је pouzdanje da ее Isus utiniti �ta је оЬесао. On је 
obetao da ее dati vetni zivot svima koji mu poveruju. "Da 
ne pogine ni jedan koji veruje u njega, vec da ima zivot 
vetni" (Jovan 3,16). Ti danas mozcl da poveruje� u njega 
i im� vetni zivot. Moze� da mu kaze� otprilike ovako: 
"Dragi Gospode Isuse, znam da jedino ti mozcl da mi � 
vetni zivot. Verujem da si na krstu umro za moje grehe. 
Molim te, oprosti mi grehe i daj mi vetni zivot. Molim te 
da me vodi� i budcl moj Gospod i Spasitelj." Ako se ne 
pouzda� u njega jedinog da te opravda pred Вogom, tvoj 
zivot neee nikada da bude ugodan Bogu. Hoecl li da se 
danas pouzda� u njega kao �to је to utinio tinovnik? 
(Skloni sve likove.) 

Scena 3 (napolju) (Umetni lik Cinovnika, 2с-118.) 

Ot�a�i od Gospoda lsusa tinovnik nije oti�ao ku6 
istoga dana. Bilo је vee poslepodne а Кafarnaum је Ьiо 
udaljen oko trideset kilometara. MoZda је Ьiо tako 
umoran da nije vi�e mogao da putuje - barem ne pre noci. 
Mozda је njegova vera u Gospoda Isusa Ьila tolika da је 
znao da је njegovom sinu dobro, te је stoga ostao da 
prenoei u Кani, srca ispunjena istinskim mirom. 

Sledeceg dana, dok se priЬlizavao Kafarnaumu, 
prepozna neke ljude koji mu izlazi�e u susret; behu to 
njegove sluge. (Umetni 2с-119, sluge.) Каkо su mu prilazili 
on ugleda osmehe na njihovim licima. "Тvоје је dete zivo", 
reko�e mu. lsusove su se reti pokazale potpuno istinitima. 
"U koji tas mu је postalo Ьоlје?" upita ih. "Jure ga u sedam 
tasova ostavi groznica", odgovori�e sluge. On zadrhta od 
uzbudenja, setiv�i se da је, jure, upravo u to vreme 
razgovarao s lsusom. (Skloni 2с-119.) Pozuriv�i kuci nade 
onde radosne zenu i sina. (Umetni sina i ienu, 2с-120 i 

2с-121.) 

Moze� li da zamisli� kako su Ьili srecni? Ali јо� su 
srecniji postali kad im је otac ispritao о Gospodu lsusu. 
Toga su dana svi iz tog doma poverovali u Gospoda lsusa. 
Mozda si se i ti pouzdao u Gospoda lsusa da te opravdao 

pred Bogom; hri�canin si; zna� da је oprostio sve tvoje 
grehe i dao ti vetni zivot. Ali to nije kraj verovanju. Воg 
zeli da nastavi� svaki dan da verujcl i uzda� se u njega. 
Pouzdaj se u njega kada u BiЬliji kaze: "Ја sam s vama u 
sve dane" (Маtеј 28,20). Pouzdaj se u njega da bude sa 
tobom u �koli, kod kuee, kada si sam, ра tak i kad spava�. 
Svaki put kad u BiЬliji tit� neko obetanje, moZe� Ьiti 
siguran da је istinito. Zamoli Boga da utini za tebe ono �ta 
obetava. То је verovanje i pouzdanje u njega, tako је 
utinila i porodica onoga tinovnika. 
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Ali nisu svi Galilejci verovali u njega. Nedaleko Каnе 
nalazio se Nazaret, grad u kojem је lsus odrastao. 

Scena 4 (И hramu) 

U subotnji dan kada su se Jevreji okupljali na 
bogosluzenje, ude Isus u sinagogu, mesto oboZзvanja. 
(Umetni knjiievnike, 2с-124 i 125, i propovedaonicu, 

2с-123.) Bilo је to kao kad mi idemo u crkvu. Po�to su 
vode6 ljudi sinagoge znali da је on utitelj, zamole ga da i 
on uzme utclca u bogosluzju. Vec је nautavao u mnogim 
galilejskim sinagogama i svi su govorili kako је dobar 
utitelj. Pruzi� mu svitak da ga protita. (Ucitelju, objasni 
deci sta је to svitak.) Bio је to upravo deo na�e BiЬlije koji 
se naziva Кnjiga proroka lsaije. (Umetni lik Hrista па 

propovedaonicu, 2с-122, skloni 2с-123.) Gospod lsus 
otvori svitak na mestu koje danas nazivamo �ezdeset 
prvim poglavljem i pore da tita prvi red. (UCitelju, proeitaj 

Isaija 61,1 i 2.) 

Scena 5 (Scena и hramu) (Zameni lik 2с-122 sa 2с-123, 

umetni lik Hrista, 2с-126.) 

On vrati svitak i sedne. (U sinagogi је Ьiо obltaj da 
ustanu prilikom titanja i sednu kod govorenja.) Okupljeni 
u sinagogi su orekivali �ta ее da im kaze. "Danas i ovde 
ispunilo se ovo �ta је ovde napisano", rere im Isus. Time 
је hteo reci da је on ta litnost о kojoj је lsaija pisao skoro 
sedam stotina godina pre tog dana. Protitao је о samome 
sebl. Каkо је nastavio da govori, ljudi su se divili njegovim 
retima. "Nije li to Josifov sin?" pita�e jedan drugog. 
Cudahu se kako Josifov sin zna da govori о tim stvarima. 
Njima је Isus Ьiо samo sin nazaretskog tesara. Nisu 
verovali da је on Sin zivoga Boga. Pouzdavali su se u svoje 
molitve, odlazak u hram, dobra dela i odrzavanje 
zapovesti. Ne htedo�e verovati da је lsus jedini Spasitelj. 
Nisu li Ьili glupi? Da, Ьili su, ali tako је i sa mnogim 
devojticama i detacima - mozda i s nekima od vas. Mnogo 
puta si tuo о Gospodu lsusu. Iz BiЬlije si tuo da se treba� 
pouzdati u njega da Ьi te opravdao pred Вogom, ali jesi li 
se ikada zaista pouzdao u njega? Ako nisi, nikad neecl 



moci da ugodi� Bogu, Ьеz obzira koliko ti poku�avao Ьiti 
dobar ili kako resto dolazi� u crkvu i na ove pouke. Mora� 
da ga primi� za svog Spasitelja. Каkо је tuzno kad ljudi 
znaju tako mnogo о lsusu а ipak ne vеrији и njega. 
Nazareeani su ga poznavali jako dobro. Neki od njih ziveli 
sи и istoj иlici gde i on; neki sи se verovatno igrali s njime 
kad је ј о� Ьiо dete, ali su skoro svi odblli da vеrији u njega 
kao njihovog Spasitelja. (Skloпi sve Likove.) 

Scena 6 (пароlји) 

Ustvari, oni su se razbesnili na njegove reti jer im rere 
da је Bog spasio neke ljиde koji nisи Ьili Jevreji. А oni sи 
Ьili ponosni na svojи nacionalnost. МЮјаhи da Bog ne 
voli nikoga osim Jevreja. Besno poskak�e na noge i 
odgиra�e lsиsa na иliси. (Umetni Lik 2с-127.) Opkoli�e ga 
i izvedo�e iz grada do ruba provalije. ВiЬlija kaze da su 
nameravali da ga strovale sa litice. Hteli su ga иblti. То је 
trebalo da Ьиdе lako jer ih је Ьilo veoma mnogo. Ali kako 
stigo�e do rиЬа provalije dogodi se tudesna stvar. Uprkos 
tome �to ga је mno�tvo guralo lsus jednostavno prode kroz 
masи i udalji se od provalije, u sigurnost. Bilo је to �udo. 
Otide od njih kao da nemaju snagu vееи od mиve i ириti 
se u Кafarnaиm. Јо� nije do�lo vreme da Gospod lsиs 
umre. Каdа se sve ispuni, on ее da Ьиdе prikovan na krst 
zbog na�ih greha а posle ее da vaskrsne za nas. Каkо је on 
divan Spasitelj! U Nazaretu ostavi za sobom one koji ne 
htedo�e da verиju u njega. Jesi li i ti рориt tih ljиdi? Ti, 
dodu�e, nikada nisi poku�ao da ublje� lsusa, ali BiЬlija 
ka:le da si, zbog toga �to ne :lеШ Hrista u svoj zivot, kriv i 
gre�an kao i ljиdi iz Nazareta. Ne иgada� Bogu jer si јо� 
иvek gre8nik. Ноее� li se i ti danas pouzdati u njega, рориt 
carskog �inovnika iz Кafarnauma? Ноее� li ga zamoliti da 
Ьиdе tvoj Gospod i Spasitelj, jer је "bez vere nemogиee 
ugoditi Bogu" (Jevrejima 11,6). 

Pregled pitanja uz Lekciju 10 

1. U koji је grad trebao da pode carski �inovnik da Ьi 
pron�ao Gospoda lsusa? (Капи.) 

2. ZЬog rega је oovek hteo da govori s lsusom? (Njegov 

siп је Ьiо bolestaп.) 

3. Sta је Gospod Isus rekao ooveku? ("Idi kuci. Tvoj sin 

је iiv.) 

4. Sta је utinio oovek tuv�i te reti? (Poverovao је recima 

Isиsa Hrista.) 

5. Кakvu је vest sluga doneo �inovniku kad se ovaj 
sutradan vraeao kиCi? (Da ти је siп ozdravio istoga casa 

kad је liпovпik razgovarao s Isиsom.) 

6. Sta se desilo kad је otac do�ao kuCi? (Njegova је 

porodica poverovala и Gospoda Isиsa Hrista.) 

7. Sta su u�inili Nazarecani �uv�i Isusov govor u 
sinagogi? (OdЬili sи da veruju и пјеgа.) 

8. Do rega ih је dovela njihova nevera? (Hteli su ga 

strтoglaviti пiz Liticи.) 

9. Zbog rega nisи mogli da Ьасе Gospoda Isusa? (Оп 

ima vеси sпagu по svi опi zajedпo, i jedпostavпo је prosetao 

kroz gomilи.) 

10. Sta је najpotrebnije ako zelimo da zivimo ро Bozijoj 
volji? (Verovati и Gospoda Isиsa Hrista.) 
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Lekcija 11 

Slepi Vartimej ponovo vidi 

Stihovi: Marko 10,46; Luka 18,35-43 
Naglasiti (N): 

Primena 

Pocetak: 

Sadriaj: 

Vrhunac: 

Zaklju�ak: 

Gospod Isus jedini moze da ukloni 

tamu greha 

Nespa�eni: Veruj da ti to moze uciniti 

Zatvori oci 

Slepac prosi - 1. Greh protiv Boga 

Niko ne more da izleCi njegovu slepoeu 

- 2. Greh - ne moZcl da ga uklon� 

Vartimej cuje za lsusa Hrista - 3. lsus -

smrt 

lsus dolazi u Jerihon 

Vartimej zove lsusa - 4. Cena 
sledbeni�tva 

lsus Hristos poziva Vartimeja - 5. 

Hristova ljubav 

"Sta hoee� da ti ucinim?" - 6. Spasenje 

Vartimej progleda 

Vartimej је izmenjen - 7. Spasenje 

Stih za pamcenje: Nastavi uCiti Fil. 2,10 " ... da se Isusovom 

imenu pokloni 'svako koleno' neЬeskih, 

zemaljskih i podzemaljskih ыеа. .. " 

Budi osposoЬljen 
Ova ti lekcija prиZa odlienu moguenost da predstavi� 

poruku Dobre vesti na jasan i razumljiv naCin. No ipak Ыее 
neke dece koja ее, kao rezultat slu�nja lekcije, ј� uvek hteti 
da postavljaju pitanja u vezi spasenja. Predlarem ti da u 
sredini lekcije zapevate zajedno pesmu "О kako slatko zvuci 
nam". КaZi deci: "U dan�njoj lekciji srcleemo nekoga ko је 
do�ao k Isusu i Ьiо isceljen. A1i tvoje grclno srce је ozbiljniji 
proЬlem od Ьilo kakve bolesti. Ti treb� doCi k Isusu da Ы ti 
gresi bili opro�teni. u lekciji Се� euti kako da 10 ш��. ali 
ako � ја� uvek da im� neka pitanja kako doCi k Gospodu, 
ро svcletku sastanka dodi i reci mi ( odredi тesto ). Biee mi 
veoma drago da ti pokaZem odgovore u BiЬliji. Izuzetno је 
vзZno da dodcl k lsusu da Ьi ti gresi Ьili opro�teni. А sada 
otpevajmo јо� jednom refren pesme. 

Bele�ka za u�itelja 
Ako ima� proЬlematiean razred mozda Ьi bllo Ьоlје da 

ne koristi� ovaj uvod vee da pocncl kod Scene 1. 

Lekcija 

Neka svako zatvori oci i drzi ih sklopljenim dok ne 
nabrojim do deset. (Uciteljи, broji polako.) Sta vidite 
zatvorenim ocima? Ni�ta. Mislite 1i da mozete da dodete 
do mene sa zatvorenim ocima? MoZda blste i mogli jer 
znate gde stojim. (Odaberi jedno dete.) Gorane, mogu li da 
ti vezem oCi ovom maramom? (Vezi ти oei i odvedi ga па 

drugu stranи prostorije.) 

Sada cu ја otici od tebe. Neeu da govorim; lagano cu da 
se kreeem а ti me pronadi. Dacu znak ostalima da ti kazu 
kada sam spreman. (Pusti ga neka te neko vreтe pokusava 

pronaci; to ти је, oeito, петоgисе, jer ti иvek тozes da se 

odтaknes od njega. Zaиstavi ga ali ти ne skidaj таrати.) 
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Sta Goran treba da ucini da Ьi me n�ao? Da, treba mu 
skinuti maramu. (Skini ти таrати.) Sada Goran moze 
da vidi - vi�e nije u tami. Te�ko је i zamisliti kako је Ьiti 
uvek u tami. Ali ovaj је eovek znao kako је to. 

Scena 1 (пароlји) (Uтetni likove 2с-128, grad i 2с-129, 

Vartimeja.) 

Sedeo је kraj puta, izvan grada Jerihona. Grad је blo 
predivan, ali taj eovek nije mogao da vidi kako vetar nji�e 
granama palmi. Nije mogao da vidi ba�te zasadene 
rascvetalim rul.ama i ostalim cveeem. Mogao је da oseti 
miomiris mirisnog Ьilja i divnog cveea �to је raslo u Ьlizini, 
ali ih nije mogao videti. Вiо је slep. Ne samo da је blo slep, 
vee i veoma sirom�an. U to doba slepci nisu mogli da rade 
i zaraduju. 

Danas ima mnogo toga �ta slepa osoba moze da radi. 
More da nauci da cita. Каkо slepi citaju? Pipanjem. Za 
njih је sastavljeno posebno pismo koje se cita opipom а 
zove se Brajevo pismo. (Uciteljи, bllo Ы dobro ako mozes 

da iт pokazes nesto pisano Вrajeviт рisтот.) Slepa osoba 
more da nauci da kuca na ma�ini i radi mnoge stvari svojim 
rukama. Ali u vreme kad је ziveo taj eovek postojala је 
samo jedna stvar koju је slepac mogao da radi. Mogao је 
da prosi. ВiЬlija nam kaze da se slepac zvao Vartimej. 

Zn� 1i da BiЬlija, takode, kaze da si, ako nisi sp�en, 
poput Vartimeja - tvoj zivot је u tami. Znam �ta misli�: da 
nisi u tami - mozcl da vidK Naravno da moze�, ali tama о 
kojoj ја govorim је greh - neposlu�nost Bozijim 
zapovestima. Тvој greh veoma Zзlosti Boga. Seta� li se 
kako si se ono jednom zaklinjao i pritom koristio Bozije 
ime? Bog ti zapoveda: "Ne spominji uzalud ime Gospoda, 
Boga svoga." Ш, podseti se kako ne voli� onog deeaka iz 
svog razreda, jer ima bolji Ьicikl od tebe? Bog kare: "Ne 
pozeli ni�ta �ta је od Ьliznjega tvoga ... ", ali Ьi ti zaista hteo 
moderniji Ьicikl od ovog tvog. Каd si neposlu�an ovima, 
Ш Ьilo kojoj Bozijoj zapovesti, Bog kaze da gre�i�, а greh 



је poput tame. Bog nikada nete trpeti greh u svojoj Ьlizini 
jer u BiЬliji on kaze: " Воgје svetlo i u njemu nema nikakve 
tame." Bog је tist i bezgr�an. Ako је tvoj zivot pun tame 
greha, udaljen si od Boga i ne� nikada moci da zim s 
njime u Nebu. То је vrlo ozbiljno jer је ta tama gora od 
ikakve slepoee. 

Slepoea је velika nesreea. Zivot slepih ljudi је sasvim 
druktiji. Vartimejev zivot је verovatno izgledao ovako: 
dan za danom sedeo је kraj puta koji vodi u grad. Grad se 
zvao Jerihon. Put је Ьiо prometan i mnogo se ljudi kretalo 
njime jer је vodio u Jerusalim. Dan za danom sedeo је 
onde i vikao: "BalclШ BalclШ" То је znatilo: "Udelite, 
molim vas. Molim vas n�to." Mnogi Ьi ljudi samo pro�li 
kraj njega. S vremena na vreme neko Ьi mu dao novtic. 
Каd Ьi sakupio dovoljno, ро�ао Ьi da kupi jelo. Radovao 
se �to mu neki mogu pomoci da kupi jelo, ali mu niko nije 
mogao pomoci da izade iz tame. Niko mu nije mogao 
podariti vid. lsto је i s tamom greha. Sam ne mo:le� izaci 
iz svoje tame. No neki ljudi to poku�avaju. Misle da mogu 
utiniti n�to �to Ьi im pomoglo da se re�e greha. Misle da 
ее, budu li �to bolji, ili nabrajaju svaki dan molitve, ili 
odlaze u crkvu, njihovi gresi da ·ьudu odstranjeni. Cak ni 
tinjenje tih dobrih stvari ne oslobada od greha. Ako Bog 
ne utini ne�to i izbri�e tvoje grehe, tvoj ее zivot zavek da 
bude ispunjen grehom. Greh ее zauvek da ima vlast nad 
toЬom. Nikada n� moei da pomogne� sam sebl - ni 
Vartimej sebl nije mogao pomoci. Sve �ta је mogao Ьilo је 
da sedi i slu�a ljude kako prolaze. 

(Umetni likove prolaznika, 2с-130, 2с-131 i 2с-134.) 

Scena 2 (napolju) 

Vartimej је nautio da prepoznaje glasove i korake 
mnogih �to prolafahu putem. Neki su prolazili redovno. 
Verovatno su �Се slu�ali viku slepog prosjaka. Каkо је 
on vikao? (Dopusti deci da odgovore.) Neki posta�e njegovi 
prijatelji te mu nisu samo davali "balcli�" vec Ьi se ponekad 
zaustavili da popritaju s njime. Verovatno Ьi mu tada 
ispritali poslednje novosti iz Jerusalima ili Jerihona. 

(Skloni prolaznike, umetni lik prijatelja, 2с-133.) 

Jedan od takvih prijatelja verovatno mu isprita о 
Gospodu lsusu Hristu. Vartimej је hteo da tuje sve - о 
tudesima, о vodi koja se pretvorila u vino i isceljenim 
ljudima. Mora da је postavljao mnoga pitanja, poput: "Ко 
је taj Gospod Isus?" "Da li је on taj kojega је Bog оЬееао 
da po�alje?" 

Izgleda da је Vartimej poteo da shvaea kako је lsus 
Nazareeanin jedini koji mu mo:le pomoCi. Ako on ikad 
progleda Gospod Isus ее da bude taj koji ее da ukloni tamu 
iz njegovih otiju. Zna� li da је Gospod lsus JEDINI koji 

16 

moze da ukloni tamu greha? On sebe nazva "Svetlom 
sveta". Sta је time mislio? Time је mislio da kaze kako је 
on tist i bezgr�an, i kad on ulazi u tvoj zivot tama greha 
odlazi iz tеЬе - zauvek. Greh vi�e nema vlast nad tobom. 
Тvој greh Ьiva opro�ten. lsus ga nepovratno uklanja. Каkо 
on to moze da utini? On to moze jer је on, jedinorodni Sin 
BoZiji, umro na krstu da ukloni greh. On је Ьiо kaznjen 
kao da је njegov zivot pun greha. А njegov је zivot, ustvari, 
Ьiо tist i bezgr�an, ali је umro i Bog ga је kaznio zbog 
greha. Umro је na krstu umesto nas. Tada је vaskrsnuo i 
zauvek zivi. ZЬog toga on moze da zauvek ukloni tamu 
greha. Ti treba� Gospoda Isusa Hrista, а trebao ga је i 
Vartimej. Od toga је dana Vartimej silno zeleo da sretne 
lsusa. "Каd Ы samo mogao da ga sretnem," miJljase, "znam 
da Ы оп ucinio da progledam." (Skloni prijatelja.) 

Ali vreme је prolazilo. Vartimej је јо� uvek Ьiо slep i 
siroma�an. MoZda је s nestrpljenjem orekivao nekoliko 
sledeteih dana. PriЬlifavala se Pasha. Svake Ьi godine 
upravo u to vreme stotine ljudi odlazile u Jerusalim. Drum 
је Ьiо pun ljudi. Prolazili Ьi kraj njega te је mogao da skupi 
vi�e novaca no inare. 

Scena З (Umetni likove Hrista i mnostva, 2с-135, 2с-132 

i 2с-134.) 

ProseCi, odjednom shvati da se ne�to promenilo. Glasovi? 
Bili su uzbudeniji nego inare. lzgledalo је da iz Jerihona 
nailazi veliko mno�tvo ljudi. Sta se de�va? Mora saznati. 
Neko mu rete da prolazi Isus Nazareeanin. (Umetni 2с-136.) 

lsus Nazareeanin? lsus, Sin Davidov? Onaj koga је Воg 
оЬеСао poslati? Onaj koji ее da ukloni njegovu slepoeu? То 
је Ьiо trenutak koji је Vartimej dugo rekao. 

"Isuse! "  povire. "lsuse, Sine Davidov, smiluj se na me!"  
"Vartimeju, ucuti!"  Ljudi koji su mu Ьili Ьlizu ljutili se 

na njega i ucutkivali ga. "Cuti, prestani da vi�!" MoZda 
su mislili da lsusa ne zanima slepi prosjak te ga poku�avali 
ututkati. MoZda ее i tvoji prijatelji poku�ati da ucine ne�to 
slitno s tobom. Ako uvide da zeli� da Isus Hristos odstrani 
tvoje grehe, mogli Ьi da kazu: "Ne veruj u to; nema tu 
nirega. lli: "Р а ti vee jesi hri�eanin - odlazi� u crkvu." Mogu 
ti tak reei: "Ako veruj� u ne�to takvo vi�e ne mo:le� da 
bude� n� prijatelj." Sta � da utini� na to? Mora� da 
poslu�a� �ta Bog kaze i ne obazire� se �ta kazu drugi. 
Vartimej se nije obazirao na one koji su hteli da ga 
ucutkaju. Cak је poteo jare vikati: "Isuse, Sine Davidov, 
smiluj mi se!" 

Gospod Isus ga tu. Zaustavi se. "Pozovite tog ooveka", 
rete im. "Recite mu da dode k meni! "  Gospod је brinuo za 
Vartimeja. Ljublo ga је а ljubl i tebe. Ti i ја ne zasluzujemo 
da nas on ljubl. On је svetlo sveta - on је tako savr�en i tist, 



а mi smo puni tame greha. Nije li, stoga, tudno da nas on 
ipak ljuЬi? Da, zaista nas ljubl. BiЬlija nam govori to 
ponovo i ponovo. On nas poziva da dodemo k njemu. 
Poziva li te on danas? Ako shvati� da trebм doei k njemu, 
tada te to on poziva. Pokazuje ti da te ljubl i reli osloЬoditi 
od greha. Ноее� li doei k njemu? Vartimej jeste. 

Scena S (Ista scena) (Skloni Zikove 2с-129 i 2с-135. Stavi 

2с-138  i 2с-13 7.) 

Nikada nije Ьiо tako uzbuden. Odbaci ogrtat i skoti па 
noge. Neko ga provede kroz mno�tvo do Gospoda Isusa. 
Pred пjim stajмe Onaj koji more izletiti njegovu slepotu. 

"Sta hoee� da ti utinim?" zapita ga Gospod Isus. Sta da 
odgovori Vartimej? Da zamoli "ЬakS�"? Da ga zamoli za 
mnogo novca da vi�e ne mora prositi? Ne! V�e od svega 
drugog Vartimej је zeleo da progleda. Hteo је da mu Isus 
ukloni tamu. 

"Gospode," odgovori, "da progledam." Da tebe danas 
Isus upita �ta ho�, sta Ы ti zatrazio? Zeli� li, vise od 
svega, da tvoji gresi budu oprosteni? Zel� li Ziveti Zivotom 
koji је potpuno izmenjen - zivot u kojem vise ne vlada 
greh? Ako zamolis Isusa da ti oprosti i izmeni te, doista 
neees da bude8 razotaran. Vartimej nije Ьiо rзzOCaran. 
Isus mu reee: "ТVоја te vera spasla. Pouzdao si se u me i 
stoga ti dajem vid." Njegove o�i u trenutku postase zdrave 
kao u drugih ljudi. Progledao је! Mogao је videti Gospoda 
Isusa, mnostvo, nebo, sve - progledao је! Bilo је predivno 
- najdivniji dan njegovog zivota. 

Ako ti danas zamol� Gospoda Isusa da ukloni tvoje 
grehe, to ее da bude najdivniji dan u tvom Zivotu. On је 
оЬеtао da oni koji ga zamole da ukloni njihove grehe viSe 
"neee da hode u tami": �е neees ziveti pod kontrolom 
greha. Bi� siguran da su tvoji gresi izbrisani а ti spreman 
iCi u NеЬо nakon svoje smrti. BiЬlija kare da ее svi koji 
poveruju u njega primiti oprostenje greha. Но� li vee 
danas da zamolH Gospoda da te spasi? Nemoj da 
odustane8. Ne dopusti drugima da te sprere. То је vaZпije 
od bllo rega na svetu. Reci mu: "Dragi Gospode lsuse, moj 
је zivot u tami greha. Molim te, ukloni tu tamu." Оп ее to 
da u�ini а ti vi�e nikada neees Ьiti isti. Vartimej vise nije 
ostao isti. Zivot mu se izmenio; vi�e nije trebao da prosi 
VeC је sledio Isusa. I tvoj Се zivot da postane druk�iji kad 
Isus ukloni tamu iz tеЬе. Vise neees da uZivм u gre8пim 
stvarima. Hteti ees da se razlikujes od gre8nika; hteti ees 
da ugodis Bogu. Zivot ее ti blti izmeпjen. Isus Hristos ее 
zauvek da bude s tobom. Dodi k njemu, sada. Dodi i zamoli 
ga da odstraпi tamu iz tebe. Upamti: svako ko veruje u 
njega primiee oprostenje greha. 

Pregled pitanja iz Lekcije 11 
1. Ко је Ьiо izlereп od slepoee па putu Ьlizu Jerihona? 

(Vartimej.) 

2. Za�to su poput Vartimeja onaj Ш опа koji nemaju 
Gospoda Isusa u svome zivotu? (Njegov ili njezin zivot је 

pun tame greha.) 

3. Sta је radio Vartimej da Ы dosao do novca za hranu? 
(Bio је prosjak.) 

4. Zbog rega jediпo Gospod Isus Hristos more da izbri8e 
na8e grehe? (Оп, Sin ВoZij� umro је па krstu za паЈе grehe 

te ustao od mrtvih.) 

5. Koji је dogadaj, koji se trebao dogoditi u Jerusalimu, 
ponukao mnoge ljude da krenu u Jerusalim? (PriЬli!avala 

se Pasha.) 

6. Sta је uradio Vartimej �uwi da prolazi Gospod Isus? 
(Иkао је: "Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!") 

7. Каkо su па to reagovali ljudi? (Ucutkivali ga.) 

8. Sta је u�inio Gospod Isus kad ga је �uo? (Pozvao ga 
је k seЬi.) 

9. Gospod Isus је upitao Vartimeja: "Sta hoee� da ti 
uradim? Koji је Ьiо njegov odgovor? ("Gospode, da 
pюgledam!") 

10. Која је najvazпija stvar koju neko more moliti 
Gospoda? (Da ти Gospod Jsus oprosti grehe.) 
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Lekcija 12 

Isceljena zena i ozivljena 
devojcica 

Stibovi: Marko 5,21-43; Luka 8,40-56 
Centralna istina: Gospod lsus ljubl pojedinca 
Primena Nespa�ni: MoZcl da budcl siguran da 

ее ti, ako dodcl k njemu, dati spasenje. 
Spa�eni: Ljubl te i umro је za tebe; 
uvek ее da te ljubl i brine za te, stoga 
mu reci sve svoje proЬleme. 

Poretak: Uzbudenje u gradu 
Sadrfaj: Вolesnaiena-hoeelilsusdajojpomogne? 

Bolesna devoj�ica - hoee li Isus da јој 
pomogne? Cll 
Jair i zena traze lsusa CIS2 
Jair susreee Gospoda 
Вolesna је iena ozdravljena 
lsus razgovara sa zenom CINЗ 
V est о smrti devoj�ice 
"Тvоја keer ее da Zivi" CIS4 
Gospod ulazi k umrloj CINS 
"Devoj�ice, ustani!" 

Vrbunac: Radost u domu 
Zaklju&k: "Dajte јој nclto da jede!" CIS6, CIN7 
Stib za pamcenje: Filipljanima 2,11 "i da 'svaki jezik prizna' 

Lekcija 

- na slavu Воgа Оса: Gospodar је Isus 
Нrist." 

Gradic na severnoj obali jezera Ьiо је sav u uzbudenju. 
Mnogi su ljudi vee iza�li iz svojih kuea i okupili se na obali. 
(Umetni 2с-140 i 2с-141, gomila.) Orekivali su Nekoga, 
Nekoga posebnog. Novost se brzo pro�irila. Novost је Ьila 
da Gospod lsus prelazi preko jezera u smeru njihovog 
grada. Od jednog do drugogprelazila је vest: "Dolazi Isus". 

1 krhka renica је rnla vest. Polako је iza�la iz kuee. Tclko 
је hodala. Bila је  bolesna dvanaest dugih godina. Obllazila 
је od Iekara do Iekara potro�i�i silan novac, ali је ј о� uvek 
Ьila Ьolesna. Lagano se uputi u smeru jezera. Izgledalo је 
da niko ne brine za nju. Svi zurno prolafa�e kraj nje, 
gurajuci se kroz gomilu ne Ьi li imali Ьolji pogled. Mora 
da је mislila: "Ноее li lsus da mi pomogne?" 

U tom istom trenutku, u jednoj drugoj kuci, jedan otac i 
majka behu veoma zabrinuti. (Na manju taЬlu, koju mo:les 

da dr:liS и ruci, stavi likove 2с-142 i 2с-143, Jaira i njegovu 

:lenu.) Njihovo jedino dete, dvanaestogodi�nja devojtica, 
Ьila је veoma Ьolesna. Bila је tako Ьolesna da је umirala. 

Nije ni tudo da su Ьili tako zabrinuti. Tada i oni �u�e 
novost: "Isus dolazi". MoZda su se i oni pitali: "Ноее li lsus 
da nam pomogne?" 

Sta misliS, brine 1i Isus za njihove proЬleme? Da, naravno 
da brine. Isus Ijubl ljude. Nije 1i iskazao svoju ljuЬav ieni 
Samarjanki na bunaru? Nije li ljublo Vartimeja dok su ga 
ostali pokШзli urotkati? Gospod Isus је napustio Nebo da 
Ьi Ziveo na ovom svetu i umro na krstu, zЬog toga �to ljubl 
ljude. Toga dana dolazio је u Кafarnaum zato �to је ljublo 
ljude. U Кafarnaumu su Ьili ljudi koji su ga treЬali, ljudi 
poput bolesne rene Ш Ьolesne devojcrce. 

Каd је otac Ьolesne devojcrce ruo da dolazi Isus pozurio 
је iz kuee. (Skloni malu taЬlu.) Isus је vee stigao i iШао iz 
ladice pred ljudima koji su se okupili. (Umetni likove 

2с-144 i 2с-145, /susa i ucenike.) Кroz kakvu је gomilu 
trebalo proei! Toliko se ljudi htelo priЬliziti Gospodu 
lsusu. Ноее li Jair uop�te da stigne na vreme do Isusa? 
Ноее li Isus da obrati paznju na njegov proЬlem? 
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Negde medu gomilom koja se tiskala Ьila је i krhka 
renica. Ona nije imala snage da se progura kroz gomilu. 
Је li moguee da ее Isus jednostavno da prode kroz grad ne 
susrewi је? Brine li Isus za nju? Naravno da brine. Isus, 
Sin Вoziji, ljuЬi ljude. On ne voli samo velike skupine 
ljudi; on voli i pojedinca. On voli svakoga. On је tvoj 
Spasitelj, on te voli na poseban natin. Toliko te voli da је 
umro za tebe. Doveo te u Boziju porodicu i interesuje ga 
sve о tebl. Mozda drugim ljudima tvoji proЬlemi ne 
izgledaju nimalo vami, ali lsus Hristos је zainteresovan za 
svaki tvoj proЬlem. Које ti proЬleme irnШ u fivotu? Ima� 
li proЬieme sa prijateljima u �koli? I1i sa zdravljem? Koji 
proЬlem im�? (Neka deca ispriCaju о svojim proЬlemima.) 
On zeli da mu dode� i kazcl о svojim proЬlemima. On ее 
ti pomoCi da zna� �ta da utinK BiЬlija kaie: "Svu 'svoju 
brigu bacite na njega', jer se on brine za vas!" (1 Petrova 
5, 7) Ako si hri�eanin tada ne treba� da bude� zabrinut zЬog 
svojih proЬiema. Otac Ьolesne devojcice је imao proЬlem 
i verovao је da Isus moie da mu pomogne. 

(Umetnilaira, 2с-146.) Zustro se progurao kroz gomilu. 
Ljudi su se okretali da vide ko se to gura� Verovatno se 
iznenadВ"e ugledav�i ko је to. Poznavali su ga. Bio је to 
Jair. On bcle jedan od vodecih ljudi u sinagogi - ne�to kao 
crkveni voda. Veeina jevrejskih voda nije imala vremena 
za Isusa. Oni nisu verovali da је on ВoZiji Sin, ali је Jair 
izgleda Ьiо nestrpljiv da ga vidi. MoZda se neki ljudi pomakli 
i propustili ga. Каdа dode do Isusa, baci mu se pred noge. 
(Skloni 2с-146, Jaira; umetni 2с-147. Skloni 2с-144, umetni 

2с-148, Hrista.) "Keer mi је  na umoru", rere mu. "Dodi i 
stavi na nju ruke da ozdravi i zivi!"  Jair је iskreno molio 
Gospoda Isusa za pomoc. Gospod nije nimalo oklevao. 



Istog trenutka pode s Jairom prema njegovoj kuci. (Skloni 

2с-147 i 2с-148. Umetni 2с-144 i 2с-146, Hrista i laira.) 

Ali i gomila krene zajedno s njima. Pritiskali su ih sa svih 
strana. Negde u toj gomili bila је i jadna Ьolesna renica. Svo 
vreme је misllia: "Каkо da mu uo�te pridem? Каd Ьih mu 
se samo mogla primaCi. Dotaknem li se samo njegovih 
haljina, ozdravicu!" Oseti da se gomila kreee u drugom 
smjeru i udaljava od оЬаlе, ravno prema gradu. Pokrenu se 
s gomilom i za� se nade pokraj Gospoda. Za trenutak јој 
је Ьiо nadohvat ruke i ona hitro ispl11Zi ruku i dotaee se skuta 
njegova ogrtaea. Odmah na svom telu oseti da је ozdravila! 
Spozna da ju је Ьolest napustila. Кakva јој radost ispuni srce! 
Nakon dvanaest godina Ьolesti bila је potpuno zdrava. 

Gospod Isus se odmah zaustavi, okrenu se narodu i reee: 
"Ко mi sedotaee haljina?" "Кakvo eudno pitanje", pomis!Шe 
njegovi ueenici. Mora da i Jair pomisli to isto. (Skloni 2с-146. 

Umetni 2с-149, Jaira.) Brinuo је za svoju keer i hteo da Isus 
poturi, а Isus se zaustavio. "Vidi� narod�to se tiska oko tеЬе", 
odgovorЊe mu njegovi ueenici, "i pita�: 'Ко me se dotaee?' 
Svuda oko tеЬе su ljudi. Мnogo njih te dotaklo. • 

Gospod Isus im objasni da је to Ьiо dodir druge vrste - ne 
slueajni dodir. On im reee: "Oset1h da је sila �а iz mene 
te znam da me se netko dotaknuo i primio isceljenje.• Mislli 
li da Gospod Isus nije znao tko ga se dotaknuo? Svakako da 
је znao. Каkо је mogao da zna? Tako је. On је Воg i on zna 
sve i poznaje svakog. Motda је upravo kad је upitao "Ко me 
dotaee?" gledao .Zenu. ZЬog eega је onda postavio to pitanje? 
(Bilo Ы dobro dopustiti deci da pokusaju odgovoriti.) 

Najverovatnije је hteo da rena javno poka.Ze svoju veru u 
njega. Verovatno је hteo pokazati gomili da је zainteresovan 
za potrebu nepoznate renice. Ona је bila isceljena i Isus је 
hteo da ljudi to znaju. 

No rena vi�e nije mogla da cuti. Znala је da se ne moze 
sakriti pred Isusom. Puna straha i sva dr�cuCi dode preda 
nj. (Umetni 2с-150, zenu, i stavi је pred Isusa.) 

"Ја sam te dotakla", rete mu. Onde, pred okupljenom 
gornilom ljudi iz celoga grada, ispriea svoju pritu. Gospod 
Isus јој reee: • Keeri, tvoja te vera ozdravila! Најdе u miru i 
budi isceljena od svoje Ьolesti!" Poverovala jeda је Isus moze 
ozdraviti i on је upravo to ucrnio. Isus је blo zainteresovan 
za nju kao �to је i za tеЬе. On је duЬoko zabrinut zЬog toga 
�to mnogi ljudi neee da veruju u njega. Da li si i ti jedan od 
njih? On zna kak.va si ti osoba. On zna sve tvoje l11Zne rnisli 
ili sebltnost koju iskazujcl prema drugima. S� li se kad si 
doblo novu fudbalsku Ioptu а nisi dao nikome da se igra s 
njom? А �ta је s onom velikom kutijom ЬоmЬоnа koje si  
zadnao samo za sеЬе, ne podeliv�i s nikim? Gospod zna da 
si grclnik, da si prekr�io Вozije zapovedi, ali on svejedno 
ljubl grdпike - on ljubl tebe. On је umro da preuzme 

19 

kaznu za tvoje grehe. On zeli da se odvrati� od greha i 
dodcl k njemu, i primi� spasenje. Motda se Ьој� da mu 
dodcl; motda misli�: nноее li da me prihvati ako dodem? 
Ја sam tako neva:tan, а i jako sam lo�. • On kaze u BiЫiji: 
n Ako ko dode k meni, sigurno песu da ga izbacimn (Jovan 
6,37). On neee da te odbaci ako ga zamol� za spasenje. 
Ako dodcl k njemu mo:tcl blti siguran da te on ljubl na 
poseban na�iп; mo:tcl upoznati posebпu ljubav koju on 
ima prema svojoj deci. Dodi k njemu vee daпas, пе tekaj 
ni trenutak! Najveee rudo koje ti se mo:te desiti је da ее te 
Gospod Isus spasiti od tvojih greha. 

Ako zaista .ZеШ da budcl sра§еп od greha, ali nisi siguran 
kako da to u� meni ее da budedrago ako porazgovaramo 
о tome nakon pouke. Dodi nakoп �to ostali odu i sedni ovde 
u prvi red. Tako Си znati da rеШ da znМ vi� о tome kako 
verovati u Нrista i imati novi Zivot. Ako dodcl i sedncl ovde, 
pokazacu iz BiЬlije �ta treba da uradВ, i �ta Gospod оЬееаје 
da ее uraditi." 

Svo to vreme Jair је mogao samo stajati i eekati. Mora da 
se neprestano pitao kako је njegovoj keeri. Hteo је da Isus 
pozuri. Odjedпom, dok је Isus јо� govorio, progura se neko 
kroz gomilu. (Umetni 2с-151, slugu.) Neko iz Jairove kuee ... 
Jairu skoro prestade kucati srce. РоЬоја se da ее euti poruku: 
"Тvоја keer је vee umrla. Cemu ј� mu� ocitelja.n 

Jadni Jair! Каkо se rastuZio; kako је Ыо razOCзran kad se 
lagano okrenu da pode kuCi. "Sada је prekasno, n pomisli, 
"stigli Ы na vreme da se Isus nije zaustavio s tom renom." 
Tada Isus progovori Jairu: "Ne Ьој se! Samo veruj i Ьiее јој 
dobro!" Isus је ljublo Jaira, а ljublo је i Jairovu keerku koja 
је umrla. Каdа se zaustavio sa renom, Isus nije zaЬoravio na 
devojticu. Isus nikada ni�ta ne zaЬoravlja. Nama se to testo 
dogada: koliko puta si zaboravio da prekincl igru kad te 
mama zvala na veeeru? Motda је mama zaЬoravila da ispuni 
neko obeeanje koje ti је dala. Cak i kad nekoga jako volimo 
mi zaЬoravimo �ta smo mu oЬeCali. Gospod Isus nikada ne 
zaboravlja one koji mu pripadaju. Оп misli na tebe u 
svakoj minuti svakoga dana, i svakoj minuti svake noci. On 
је uvek s tobom; nikada ne zaboravlja tvoje proЫeme. Ne 
zaboravlja eak пi onda kada ne odgovori odmah па tvoju 
molitvu. On uvek �iпi ono �to је za tеЬе пајЬоlје - zato �to 
te ljubl. On је �inio опо �to је bllo najЬolje za Jaira, iako 
је Jair blo nestrpljiv. Mo.Ze li Jair da se pouzda u Isusa? 
"Samo veruj i njoj ее da bude dobro", rekao је Isus. Jair se 
okrenu i pode prema svojoj kuci. (Skloni 2с-149, zameni 

sa 2с-146.) Gospod Isus pode za njim. I ljudi podok 
Svako је Ьiо radoznao da vidi �ta Се da se desi. 

(Skloni sve likove.) 

Do�awi u kucu nadstojnika sinagoge vidcle da је puna 
ljudi. Кakvu su samo buku dizali! Plakali su i naricali u sav 



glas. ·�to pravite Ьиkи i plarete?" rere Isиs. "Dete nije 
иmrlo, vet spava." Svako је znao da је devojaca иmrla. Каkо 
је Isus mogao da kafe: "Ona nije иmrla, samo spava"? 
Nasmeja� ти se и lice. Sta је Isus mislio? Mislio је da moze 
da је probиdi iz smrti kao da је zaspala. Naravno, veCina ljиdi 
to nije verovala. On ih sve istera iz kuee, иzе samo njene 
roditelje i trojicu svojih иrenika - Petra, Jovana i Jakova. Njih 
petoro иd�е s Isusom и tihи sоЬи gde bcle devojaca. 

Scena 2 (Unutra) (Umetni lik Hrista, ucenike, roditelje i 
dete, 2с-148, 145, 149, 143, 152, 153.) 

Obrazi јој we ne Ьеhи crveni od visoke temperatиre. Bila 
је Ьleda, hladna i nepokretna. Isus је pogleda. On је lјиЬlј�. 
Nije li predivno �to nam BiЬlija govori da Gospod Isus voli 
dеси! On zaista brine za decu. Ponekad deca imajи osetaj da 
ih odrasli ne primetujи. Ponekad se odrasli роnа�ји kao da 
deca nisи va:lna. Jednog sи dana i иrenici pomislili da deca 
nisи va:lna ali ih је Isus strogo podsetio da on lјиЬi decu. 
Rekao im је: "Pustite deacu k meni" (Мarko 10,14). Ti ne 
treb� Ьiti ni velik ni star da Ьi te Gospod Isиs spasio. On :leli 
da dodcl k njemи i zamolЊ ga da иkloni tvoje grehe. Ako 
иапЊ tako spozna� da Се te zauvek ljиblti. 

Dragi Gospod lsиs ispruzi i иhvati Ьlеdи, hladnи, 
bezivotnи rиkи mrtve devojtice. "Devojtice, teЬi govorim, 
иstani!" rere јој. Jair, njegova zena i иrenici netremice sи 
gledali dete. Devojtica pore treptati ocima! Pogleda oko 
sebe, Ьа� kao da se probиdila iz sna. Sede и krevetи! Spusti 
noge na pod, иstane i pocne okolo hodati! Otrta и zagrljaj 
оси i majci. (Dokjos govoriS, makni 2с-153, umetni 154; 

makni 2с-149 i 143. Umetni 2с-155 i 1 56.) 

Jair i njegova zena јо� nikada nisи Ьili tako iznenadeni 
i srecni. "Dajte јој da jede!" rere Gospod lsиs. Neko је 
vreme Ьila bolesna ра nije mogla da jede. Sada је Ьila ziva 
i zdrava, i veoma gladna. Zamisli samo, Gospod lsиs је 
mislio i na tako nevaznи stvar. Nije li predivno da on brine 
za nas i kada smo gladni! 

Devojace, detare, hrЊCanine, nikada nemoj da zaЬoravi� 
kako te Gospod Isus Ijиbl i brine za tеЬе. On neee nikada 
prestati da brine za tеЬе. Ро�ј ove sedmice napisati na 
komad hartije neke od naana kako Воg pokazuje da brine 
za tеЬе. Na poretkи sledeeeg sastanka mi poka:li �ta si 
napisao. Jedno i1i dvoje od vas mogu tada da nam ispritajи 
kako se Воg brinиo za njih. 

Н� li vet danas da dodcl k Isusи ako on јо� nije tvoj 
Spasitelj? On toliko Ijиbl grclnike da је иmro, preuzev�i tako 
na sеЬе kaznи kоји sи oni zaslи:lili. Ako ga sada zanioШ da 
Ьиdе tvoj Gospod i Spasitelj, on ее da te spasi i ljиbl zaиvek. 
PrimeCiva� iz dana и dan njegovu brigи za tebe. 

Pregled pitanja uz Lekciju 12 

1. Каkо se zvao nadstojnik sinagoge koji је hteo da 
Gospod lsиs ozdravi njegovu keer? (Jair.) 

2. Sta је иtinio Gospod Isus kad ga је Jair zamolio da ти 
dode ozdraviti dete? (Gospod Isus је odmah posao s njime.) 

3. Sta se desilo kad se gomila gurala oko Gospoda Isиsa na 
риtи k Jairovoj kuCi? (Jedna se iena dotakla ruba njegove 

haljine i ozdravila.) 

4. Sta је иtinio Gospod lsиs kako Ьi pokazao da zna �to 
se desilo? (Upitao је: "Ко те se dotace ?") 

5. Који tиznи vest је primio Jair kad је s Gospodom 
lsusom Ьiо na риtи svojoj kиci? ("Kcer ti је vec umrla. ") 

6. Koga је lsus pиstio ka krevetи иmrle devojtice? (Jaira 
i njegovu ienu, Petra, Jakova i lovana.) 

7. Кakvo se tиdo desilo и Jairovoj kиci? (Gospod Isus је 

oiiveo Ј airovu kcer.) 

8. Na koji је natin, poseban natin, Gospod Isиs pokazao 
da nas ljиbl? (Umrevsi па krstu za nase grehe.) 

9. Које је najveee tиdo �to ti se moze dogoditi? (Cudo 

da te Gospod Isus spasi od greha.) 
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10. Koliko godina је imala Jairova keerka kоји је lsus 
oziveo? (Dvanaest godina.) 



Koraci u savetovanju deteta koje zeli da dode Hristu 

(drZi u svojoj ВiЬliji) 

Budi siguran da dete razume: 

Воg 

Ко је Воg? 
Воg nas је stvorio. On nam govori kroz BiЬliju. 
Bog је svet i cist. On nas ljubl. 

Greh 

Sta je greh? 
Greh је neposlu�nost Bozijim zapovedima. То је protiv Boga. 
Govori о specificrxim gresima. 
Dete је gre�nik. 
Greh se kamjava. 

Spasitelj 

Ко jedini moze da ukloni tvoje grehe? 
Zbog eega on moze da ukloni tvoje grehe? 
Bog Sin uпiro је na krstu za gre�nike. 
Gospod Isus је vaskrsnuo od mrtvih. On је Gospodar svega. 

Objasni kako se prima spasenje: 

Objasni �ta Воg !eli da uradimo i �ta ее on da uradi. 

Koristi blЬiijske stihove: Jovan 1,12; 3,16; 6,37; Dela 16,31; Rimljanima 6,23 Ш 10,13. 
Sta Gospod reli da uradi�? 
Sta ее Gospod da uradi? 
Upozori na pote�koee 

Pitaj: "Носе� li da se pouzda� u Hrista Ш се� rade da �eka�?" 

Ohrabri dete da moli na glas (ako је spremno za to). 

Govori о sigumosti spasenja 

Vrati se ЫЬlijskom stihu koji si koristio. 
Govori о promenjenom zivotu. 
Reci mu �ta moze znati osoba koja se istinski pouzdaje u Hrista. 

Daj (kasnije) neke savete u vezi hri�canskog iivota 

Citaj BiЫiju i pokoravaj јој se. 
Razgovaraj s Bogom, nasim nebeskim Ocem. 
Reci i drugima sta је Gospod ucinio za tebe. 
Zamoli Gospoda da ti oprosti kad sagre8K 
Sastaj se s drugim hri�6lnima. 
Seti se da Gospod obe6lje: "Nikada neeu da te napustim." 
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