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UVOD 

Otprilike treCiпa evaпdelja posvereпa је posledпjoj 

sedmici Isusova tivota, пjegovoj smrti i vaskrseпju. ZЬog 
rega? ZЬog toga �to је to sn poruke о spaseпju. Ovih �t 

lekcija govore паm ko је Gospod Isus Hristos, �ta је uradio 

i kako оп daпas mote da spasi dOOike i devoj�ice. Moli s 

паmа kako Ьi kroz ove lekcije Ьili promeпjeпi, пе samo 
tivoti dece, vee i �ivoti паs, hri�пskih u�itelja. 

Кratak sadliaj 

Na poretku svake lekcije пalazi se kratak pregled пјепа 

sadr�ja. Тu је i оzпаrепо gde se u Iekciji poumva 

ceпtralna istiпa (CI), i gdje se primeпjuje. N -је primeпa 

za пеsра�епо dete; S - primeпa za sрШепо dete. Dobro је 

ispisati centralпu istiпu па karticu Ш traku hartije i staviti 

па flanelograf prilikom poumvaпja. 

Budi osposoЬijen da savetujeil 

Као rezultat tvog poumvaпja neka Ьi deca mogla imati 

pitaпja: прr. kako Ьiti spaseп. Кati im da si spremaп da im 
pomogne5, i kati im sta da uane kako Ьi mogli da prime 

tvoju pomoe. U пekim smo lekcijama opisali kako da to 

u�iп�. 

No, vreme za savetovanje пе treba Ьiti u sklopu izlagaпja 

. same lekcije. MoZda је za to пajprikladпije vreme ро 

smetku lekcije. Ovako to mofe5 objasпiti deci: 

nдlю Gospod Isus Hristos јо� uvek пе fivi u teЬi, mofe5 

ga zamoliti da ve� daпas ude u tvoj tivot. Ako ti ni паkоп 
lekcije пе bude jasno �ta treba da u�iп�. ја sam spreman 

da ti objasпim we о tome. Ako ostaпe5 па svom mestu 

паkоп sto zamimo s daпaSnjim proumvaпjem, znaru da 

rel� razgovarati sa mпom о tome kako da Gospod Isus 

Hristos po�ne fiveti u tvom fivotu, kao tvoj Gospodar i 

Spasitelj. Stoga me posle prirekaj ako teli� da ti objasпim 

ПeStO We О tome. n 

Na kraju ove puЬlikacije proпa�i � neka korisпa 

uputstva kako da poumva8 dete koje teli doCi Hristu. 

Naravno da teba8 Ьiti osposoЬljeп da savetuje5 spasenu 

decu koja rele znati пе5tо viSe о h�kom tivotu. Sledi 
primer oпoga sta mofeS reCi пaпovorodeпom detetu, kako 

Ьi i опо moglo da ima koristi od tvoje lime pomoei i 

savetovaпja: 

nDOOioo, devojace, ako si vee sра8еп ali rel� me pitati 

пе5tо u vezi nekog proЬlema u svom hr��nskom tivotu, 

tada mi mo�e5 postaviti svoje pitanje пakon �to zamimo 

ovu lekciju. Dodi do mene i jednostavno mi reci: 'Imam 

proЬlem о kojem felim da porazgovaram s toЬom.' Nakon 
lekcije ostat ru kraj flanelografa. n 



Lekcija 19 

Trijumfalni ulazak 

Stihovi: Matej 21,1-16; Marko 11,1-10; 

Luka 19,29-40; Jovan 12,12-19. 

Centralna istina: Isus Hristos је Car 

Primena Nespa�eni: Veruj u njega da re te 
izbaviti od satanine vlasti i Ьiti tvoj Car 

Spa�eni:C>botavaj ga 

Pocetak: Prikaz vladara, hrama i robova CIN 

Razvoj dogadaja: 1. lsus �alje urenike ро magare 

Za zapamtiti: 

2. Dovode mu magare 

3. C>n ga uzjШe CI 

4. Мno�tvo stavlja haljine pred njega, 
uzvikuje  hvale i ma�e palmovim 
granama CIN 
5. SrdЉa verskih voda 

6. Isus rere: "Каd Ьi ljudi u�utali, 
kamenje Ьi klicalo" SIS 

7. Isus plare nad Jerusalimom 
8. Isus ulazi u hram 

9. C>zdravlja Ьolesne 

10. Deca ga obotavaju CIS 

11. Zaharijino prorotanstvo trijum

falnog ulaska CIN 

"Za Sina pak (govori): '1\тој presto, 
Bore, stoji u sve vekove" 

(Jevrejima 1,8). 

Pomoena sredstva: Koristi ravnu plocu i sliku hrama s 
likovima 4с-215 - 230. (Za Scenu 5 
koristi crtef ulice.) Priмsti smedi 
konac na magare i stup. 

Napravi siluetu dvorca koriste�i se 
prilorenim crtefom. 

Napravi svitak koriste6 se prilofenim 
modelom i nарШ sledere reti u nj: 

" ... tvoj car se evo teЬi vra�: 

pravedan је i pobedonosan, 
ponizan јШе na magarcu ... " 

(Zaharija 9,9). 

(Postavi siluetu dvorca.) 
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Zli vladar imao mnogo roЬova. Svaki od njih morao је 

daradio:nь-�toonnoce.-C:estoЂГim. govofiokaRo susretШ 

�to pripadaju njemu. Јо� �re је o�vao da re im dati 

mnogo lepih stvari. Ali on uop�te nije brinuo za njih, v� 

samo za sebe. Cule su se glasine kako re jednoga dana na 

toga vladara i sve njegove roЬove da stigne strШna nesrШ. 

- Zar ti jadni roЬovi nikako ne mogu da pobegnu? Pomoci 

im mofe jedino neko jacr od njega- mobla neki mo�ni Car. 

() kome sam vam govorila? C>pisivala sam satanu. 

BiЬlija ga naziva vladarem. Njegov је rob svaki onaj crji 

gresi nisu opro�teni, i onaj koji nastavlja da tini greh za 

grehom. Gospod Isus rere da је "svaki ko gr�i, rob greha" 

(Jovan8,34). Svako se rada u satanino carstvo. То је razlog 

zbog kojeg laz�, razbesnB se, nisi poslШan roditeljima, 

ima� zle misli, seЬitan si, ne razmi�lja� previ�e о Вogu niti 

ZivВ za njega. Ti si jedan od sataninih robova. Istina је da 

re se satani i njegovim robovima desiti n�to utasno - u 

paklu re da prime strШnu kaznu, Ьire mureni celu vetnost. 

Nama treba neko snamiji od satane kako Ьi nas spasio od 

na�ih greha - mo�i Car, dobri Car! Samo nekoliko dana 

pre no �to је umro Isus Нristos, mnogi su ljudi mislili kako 

re on da bude taj dobri �r. Sta se desilo? 

Scena 1 (vani) 
(Umetni likove 4с -216 i 217, Isusa i ucenike. ) 
Gospod Isus је јо� uvek Ьiо na putu prema Jerusalimu. 

Veoma dobro је znao �ta ga tamo reka, ali nije odustao. 

Vi�e od svega drugog hteo је da izvr�i volju svog С>са. Imao 

је јо� vremena da se zaustavi s prijateljima u Vitaniji. U 

nedelju је rekao dvojici svojih urenika: 

"ldite u selo koje је prema vama! Тu rete na6 privezanu 

magaricu i s njom magare. C>dveZite је te mi ih dovedite!" 

Urenici se pitali kako da to utine, te fivotinje svakako 

nekome pripadaju. Gospod lsus је znao �ta misle. "Ako 

vam ko kare n�to, recite mu: 'Gospodu su potrebni' i 

odmah re ih pustiti." 

Urenici odo�e da i�e taj neuoЬitajeni posao! 

Scena 2 (vani) 
(Umetni lik 4с -222, magaretovogvlasnikл, magare istup, lik 

218- 219; smedi konac za uzde; lik 4с -216, 217, ucenike.) 
Desilo se Ьа� kako је Isus rekao! Prona�li su magare i 

poreli ga odvezivati. Neko ih upita: "�to odvezujete to 

magare?" 

"Gospodu treba, brzo re da ga vrati", odgovorBe. 

"Tada morete da ga uzmete", Ьi im rereno. C>ni povedo�e 

magare i magaricu. Trebali su povesti i magaricu jer inare 

magare ne Ьi htelo da pode. ВiЬlija kare da na to magare 

јо� nikada niko nije seo. 



Scena 3 (vani) 
(Umetni likove: 4с -223, /susa па magaretu, 4с-216, 217, 

220 i 221, ucenike.) 
Uskoro su bili zajedno sa svojim Gospodom i ostalim 

urenicima. Urenici skinШe svoje haljine i sta� ih na 
Zivotinje napraviwi tako neku vrstu sedla. Na njihovo 
iznenadenje, Gospod lsus sede na magare - na kojem do 
tada јо� niko nije jahao. Мladi magarci oblcrto ne podnose 
da ih netko zajak U takvoj Ьi prilici pokШavali da zbace 
jahaa. ska�ucr i ritajucr se. Ali kad је Gospod Isus uzjahao, 
magare se nije ni ritalo, ni skakalo, ni grizlo. Da li је to 
magare Ьilo drukcrje? Ne, jaha� је Ьiо drukcrji! On је Ьiо 
Stvoritelj sveta. On vlada nad svime �to је stvorio, a.k i 
mladim magaretom. On је Vladar nad svime: nad 
vetrovima i morima, nad suncem i zvezdama1 nad pticama 
i Zivotinjama. ZЬog toga је magare hodalo tako mirno, 
iako је putem Ьilo mnogo buke i vike. Magare nikada pre 
toga nije Ьilo u gradu, ali је hodalo sameno mimo jer је 
na njemu jahao Car, Stvoritelj. 

Scena 4 (vani) 
(Dodaj likove 4с-224 - 227, mnostvo, decu, palmine 

grane. ) 
Кakvo se mno�tvo skupilo! Neki su ulazili u Jerusalim s 

Isusom i njegovim urenicima. Drugi im iz grada dolazili u 
susret. Verovatno neki vidcle kako urenici skinu�e haljine 
i stavi�e ih na Zivotinje, te i oni svuko�e svoje. Razastrcle 
svoje haljine ро putu, poput tepiha, ро kojem је hodalo 
magare. 

"On re da bude dobar car", mШјШе neki. Drugi reko�e: 
"Оо mora da bude car." Nije pro�lo mnogo vremena i ljudi 
su poreli vikati i pevati: "Osana! Neka је Ьlagosloven koji 
dolazi u ime Gospodnje, Car Izrailjev!" Mnogi otrgnШe 
grane s palmi i maha�e njima; palmine grane su Ьile simbol 
роЬеdе. Ljudi su Ьili izЬezumljeni od veselja jer mi�ljahu 
da је Воg, konacrto, poslao Mesiju, oЬetanog Pomazanika. 
On ее da bude njihov Car. OsloЬodit re ih od vlasti 
Rimljana. Kona�no re ponovo da imaju svojega cara koji 
re da vlada u Jerusalimu. То је Ьila poЬedni�ka povorka;· 

Gospod Isus је zaista oЬeaini Bozji Mesija. On је Car. 
Ali on nije nameravao da se Ьori protiv rimskih vlasti. On 
re se Ьoriti i pobediti mocnijeg neprijatelja, kneza tame. 
Sta misl� ko је to Ьiо? Da, satana. Gospod Isus је, umrewi 
i vaskrsnuwi, pobedio satanu. On је mocni Car, dobri Car 
koji more da izbavi od satane. U Starom zavetu �itamo 
kako је on poslan "da zaroЬljenima navesti sloЬodu i 
osloЬodenje roЬovima" (lsaija 61,1). Ako znШ da si pod 
sataninom vlШ�u, а Zel� da budcl osloЬoden, zamoli 
Gospoda Isusa da te oslobodi. On re to i ucrniti, i porere 
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da vlada u tvome Zivotu. Каkо divan i veliki Car је Isus! 
ZasluZio је sve one pesme i hvale s kojima su ga dorekali 
Jerusalimci. 

Ali nije svako u tom mno�tvu pevao od radosti. Verski 
vode su bili ljuti i ljuЬomomi. "Svi ga slede", Zзlili se. 
Gospodu Isusu su rekli: "Ucrtelju, zabrani to svojim 
urenicima!" Gospod Isus im odgovori: "Кarem vam, ako 
oni u�ute, kamenje re da vire." То је mislio jer је Ьiо 
Mesija, Car careva. Njega ТRЕВА slaviti! 

Svi mi treba da slavimo tog velikog Cara. On је Car 
careva. Мi ne moremo da shvatimo njegovu veli�inu, ali 
trebamo da ga oboZзvamo i slavimo. Ako ljub� Gospoda 
Isusa, vamo је da ga slavi�. Каdа реvШ pesme poput ... 
(navedi jednu ili dve koje deca vole), pevaj ih od srca. 
RazmШjaj о tome �ta peva�. Pevaj ih �re. Каd moli�, reci 
Gospodu Isusu: "Тi si velik i mo�n Car." 

Fariseji nisu razmЊljali о njemu na takav na�in, ali nisu 
mogli da sprere druge. Nemofuo su promatrali kako 
povorka krere prema gradu. 

Каdа se Gospod Isus priЬliZi Jerusalimu i ugleda grad, 
pore da plare. Z.Шto? Zato �to је znao da, iako se mnogo 
ljudi obratilo od greha k njemu i htelo ga za Cara svojih 
Zivota, v�ina nije istinski poverovla u njega. Oni su hteli 
nekoga ko re da ih oslobodi od rimske okupacije; u Hristu 
nisu prepoznali Spasitelja od greha. Pla�ucr, Isus rere: 
"Каd Ьi i ti bar u ovaj dan saznao �ta је za tvoj mir ... " 

Кakva si ti vrsta оsоЬе? Onaj koji је poverovao u Isusa 
Hrista kao svoga Spasitelja i Cara, ili onaj koji јо� uvek 
kaZe: "Ne!" Ako ti danas relB da odba� svoje grehe i 
pouzdШ se u Hrista, ali ne znШ kako, ili imШ neka pitanja, 
prirekaj, molim te, smetak danШnje lekcije. Вire mi 
drago da porazgovaram s toЬom (u�itelju, odredi mesto). 

Scena 5 (hram) 
(Umetni lik Hrista, 4с -230, decu, 4с -225, i verske vode, 

4с -228 - 229.) 
Gospod Isus ude u hram i onde naide na ljude koji 

kupova�e. prodavШe i vara�e. Istera ih iz hrama kao �to је 
v� jednom u�inio, rekav�i: "Napisano је, 'moj dom neka 
bude dom molitve', а vi ste na�inili od njega razЬojni�ku 
pecrnu." 

Tada mu prido�e slepi i hromi, i on ih sve ozdravi. Neka 
deca stajala ondje i glasno ga slavila: "Osana Sinu 
Davidovu!" Slavili su ga kao oЬetanog Mesiju - Cara. 

Ljubomomi verski vode �kripШe zuЬima: "Cujcl li �ta 
govore deca?" 

On ih upita zar nisu crtali u Starom zavetu da је Bog 
pripremio hvalu od male dece. Ako ljubB Gospoda Isusa, 
razmi�ljaj о njegovoj veli�ini, i proslavi ga kao Cara. 



Каkо је urenicima taj dan Ьiо uzbudljiv. Nisu orekivali 
tolike hvale za svoga Gospoda. Pogledaj ove recr (podigni 
svitak, ali prekrij rukom natpis: Zaharija 9,9). Sta mislB, 
ko је napisao ove re�i? (Dopиsti deci da pokusajи 
odgonetnиti.) Mogao је to Ьiti Petar, ili Jakov, ili jedan od 
urenika. No, to је napisano 400 godina pre toga dogadaja! 
Воg је proroku Zahariji naredio �ta da napBe. Тu је Ьilo 
zapisano о Caru koji ј� magare. On donosi spasenje. То 
znaa da on more da spase one koji su u ropstvu satane. 
Da on nije umro za greh i vaskrsnuo, niko ne Ьi mogao da 
bude spasen od satanine vlasti. Ali ti moz� da bud� 
spasen, ako to zaista relB. Pouzdaj se u Gospoda Isusa, tog 
velikog Cara, da te vee danas osloЬodi i postane tvoj Car. 
Reci mu, sada: "Gospode Isuse, ti si Car. Pouzdajem se u 
tеЬе da me spasB od greha. Molim te, zavladaj mojim 
Zivotom." 
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PIТANJA 
1. Od koga treba da budemo izbavljeni? 
(Odsatane) 
2. Na remu је Isus ujahao u Jerusalim? 
(Na magaretu па koje jos niko nije seo. ) 
З. ZЬog rega magare nije skakalo i ritalo se? 
(Jahao ga је Car, Stvoritelj.) 
4. Sta је klicalo mno�tvo kad је Isus ujahao u Jerusalim? 
iOsana! Blagoslovljen koji dolazi и ime Gospodnje. ") 
s. sta su orekivali оо eara? 
(Oslobodenje od rimske vlasti.) 
6. Protiv koga је do�ao da se Ьori Car Isus i poЬedi ga? 
(Protiv satane. )  
7. Sta su radili ljudi osim klicanja. 
(Mahali palmovim granama.) 
8. Sta su verski vode zatrazili od Isusa? 
(Da исиtkа svoje sledЬenike.) 
9. Каkо mi moremo da ga slavimo? 
(Da pevamo о njegovoj veliCini, i zaista to mislimo. 

Кдtimo ти da је velik.) 
10. Ко ga је slavio kad је odlazio u hram? 
(Deca.) 
11. Zbog rega Gospod Isus more da te izbavi od satane? 
(Оп је Car nad svime i pobedio је satanu.) 
12. Koji starozavetni prorok је napisao о Isusovom 

dolasku na magaretu? 
(Zaharija) 



Lekcija 20 

Gornja soba i Getsemanski vrt 

Stihovi: Matej 26,17-56; Marko 14,12-52; 
Luka 22,7-53; Jovan 13,1-38; 18,1 i 2. 

Centralna istina: Budi veran sledbenik Isusa Нrista 

Primena Nespa�eni: Ne pretvaraj se da si 
sledЬenik 

Sp�eni: Ako si sagrclio moze ti Ьiti 
opro�teno, Gospod оо ti pomoCi da 
mu budcl veran 

Pocetak: Razgovor о praznicima 

Razvoj dogadaja: 1. Razlog za proslavu Pashe 
2. Gospod �alje urenike da pripreme 

sve zaPashu 

3. Sastaju se u gomjoj soЬi 
4. lsus rete: "Jedan od vas се me 
izdati!" 

5. Reakcija urenika 

6. Daje hleb Judi 

7. Juda odlazi neprijateljima CIN 

8. Gospod osniva Gospodnju vereru 
CIS 

9. Odlaze u Getsemani 

10. Isus predskazuje da оо ga napustiti 
CIS 

11. Isus moli 

12. Urenici spavaju 

Vrhunac: 13. Juda dovodi neprijatelje do Isusa 
SIN 

14. Petar odsere uho neprijatelju 

Zaklju�ak: 15. Isusa uhvate CISN 

(Bele�ka: Ovu lekciju mozcl da poutava� u dva dela tako 

da dogadaji 1-8 budu prvi, а 8-15, drugi deo.) 

Za zapamtiti: Predlazemo ti da ponovo poutava� 
Jevrejima 1,8. Ako koristi� ovo kao 
individualnu lekciju, predlazemo: 

" ... da Zivite dostojno pred Вogom, 

koji vas poziva u svoje carstvo i slavu 

(1 Solunjanima 2,12). 
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Pomoena sredstva: Mogu da se koriste sledere pozadine 
na tlanelografu: vanjska scena, scena 
unutr�njosti koja odgovara gomjoj 
soЬi, hramska scena, noena scena za 
dogadaje u vrtu, mali tlanelograf 

(20Х25 cm) ili velika BiЬlija s 
koricama oburenim u tlanel. Koriste 
se likovi 4с-231 - 240, s time da se 
ponavljaju likovi 4с-215 - 217, 220, 
221 i 230. 

Ко more da nam navede neke vame praznike koje 

slavimo? Dane kada ne trebamo ici u �kolu i kada је kod 

kuce posebno svecano. (Razgovarajte о razlicitim 
praznicima, npr. Boiicu, Vaskrsu ... upitaj ih cega se secamo 
па te dane.) 

Ро celom se Jerusalimu ljudi pripremali za vazan 

jevrejski praznik, proslavu Pashe. Hiljadu retristo godina 

pre tog doba Jevreji su Ьili roЬovi u Egiptu. Каd okrutni 

faraon nije hteo da ih oslobodi, Bog posla stra�ne nesrere 

na Egipeane. Naposletku posla Bog andela smrti da 

pohodi domove Egipeana te u svakoj kuci umre najstarije 

dete. Jevrejima pak zapovedi da zakolju jagnje i njegovom 

krvlju po�krope nadvratnike svojih kuea. Andeo smrti 

prode svaku kucu na kojoj ugleda krv. 

Svake se godine, na praznik Pashe, Jevreji pris�e te 

noCi. Кrvlju zaklanog jagnjeta po�kropili Ьi ulazna vrata i 

jeli poseban obrok. Osim toga pashalno је jagnje 

podseealo ljude da оо jednoga dana doCi Hristos, Obeeani 

Spasitelj, i umreti za narod. Мi znamo da је Isus istinsko 

jagnje BoZje. On је umro za spasenje grclnika, poput 

pashalnog jagnjeta koje је umrlo umesto najstarijeg 

deteta. Ali malo, veoma malo, ljudi је znalo da је Jagnje 

Bozje u Jerusalimu. Ustvari, on је s urenicima dogovarao 

pojedinosti za pripremu poslednje Pashe. 

Scena 1 (vani,praznaploea) 
(Umetni likove 4с -215 - 217, Isus i ucenici.) 
"Gde hoecl da ti spremimo pashalnu vereru?" upi�e ga 

urenici. 

On ih uputi: "Eto, kad udete u grad, srest оо vas oovek 

koji nosi krtag s vodom. (Bilo је neoblcno videti muskarca 
koji nosi vodu, obiCno su to radile iene.) ldite za njim u kucu 

u koju on ude ра kazite domaCinu: 'Utitelj te pita gde је 

dvorana gde eu jesti Pashu sa svojim urenicima?' 1 on оо 
vam pokazati veliku sobu na spratu. Onde pripremite!" 

Urenici odo�e i nado�e sve kako im rere Gospod. Znali 

su da mogu verovati sve �to im on kaze. On је poznavao 

buducnost. On је tatno znao sve �ta оо da se desi. 



Scena 2 (unutrasnjost) 
(Likovi 4с-231А i В, 232 stol za Tajnu veceru.) 
Uvere ode Isus u tu kutu s dvanaestoricom svojih 

urenika. Urenici su znali da оо ih on uskoro napustiti te 
behu veoma tuzni. Gospod Isus је znao da im је to 
poslednje zajedni�ko vere pre njegove smrti. Imao im је 
reCi mnogo stvari. 

Dok su jeli on im rere: "Vrlo sam releo da jedem ovu 
Pashu sa vama pre no �to postradam." Tada rere n�to �to 
ih sve potrese: "Zaista, kaZem vam, jedan od vas оо da me 
izda." (lzdati znaa: predati ga neprijateljima.) 

Urenici prestado�e da jedu i pogledШe jedan drugoga. 
Behu veoma uznemireni. Каkо Ьi iko od njih mogao da ga 
preda njegovim neprijateljima? Jedan od njih tufuo upita: 
"Da netu ја, Gospode?" Drugi, takoder, upita: "Da netu 
ја?" 1 drugi ga upiwe to isto. 

Petar se nagnu k Jovanu i rere mu neka upita Isusa о 
kome to govori. Jovan upita: "Gospode, koji je to?" "То је 
onaj komu ја umo�im zalogaj i dam mu", odgovori 
Gospod. 

Jedan od urenika osetao se veoma neugodno. Uzewi 
komad hleba, Isus ga umoci i dade Judi Iskariotskom. 
Tada rere Judi: "Sto ani�. �ini brze!" Juda se podize od 
stola i izide u not. 

(Ukloni likJude, 4с-232.) 
BiЬlija kaze da ostali nisu znali kuda Juda odlazi ... 

moZda da kupi n�to za praznik ili da novac sirom�nima. 
Kakav је sledbenik Ьiо Juda? - Lazni sledbenik! 

Ponekad ljudi �tampaju lazni novac. Тај novac izgleda 
poput pravog, ali nije. Juda Iskariotski izgledao је kao 
sledbenik Isusa Hrista: �to је Ьiо s jedanaestoricom 
apostola i govorio poput njih. Ј� uvek postoje takvi ljudi, 
�k i neki d�ci i devoj�ice. Govore kao da su hmeani; 
vidaju ih s hri�eanima; zele da drugi misle kako oni i jesu 
hrЊeani. Ali duboko u sebl oni znaju da to nisu. Mozda је 
i sada medu nama neko takav. Каkо је Zзlosno kad је neko 
lazni а ne pravi sledЬenik. Juda је Ьiо lazni, ali �to је јо� 
gore, on је odlu�io da izda svoga Gospoda. 

Scena 3 (hramska scena, ili stavi likove па flanelograf 
Вх10 ст) 

(Umetni likove 4с -233 i 234, Juda i svestenici) 
Ode jevrejskim stare�inama. BiЬlija ih naziva 

"prvosv�tenicima". То nije Ьilo prvi put da Juda odlazi k 
njima. Posetio ih је vet pre nekoliko 'dana; 

Upitao ih је: "Sta oote mi dati, da vam ga izdam?" 
"Dobl� trideset srebmika", reko�e mu. Juda im obeta. 

(Тrideset srebmika је Ьila cena jednoga roba. {2 Mojsijeva 
21,32/ Каkо Zзlosno �to је Juda Ьiо spreman da izda 
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Gospoda Isusa njegovim neprijateljima, zЬog novca.) 
Sada је ponovo Ьiо kod njih. "Znam gdje оо Isus da bude 
noeas", rere Juda. "Ovo је pravi trenutak da ga uhvatite. 
Sledite mel Koga poljubim, taj је." (U toj zemlji nije 
nimalo neobl�no ako mu�karac poljupcem pozdravi 
drugog mШkarca.) 

Oni ро�е skupljati grupu ljudi, misleti verovatno: 
"Moramo Ьiti sugumi da nam nere poЬeti." "Trebaoo nam 
baklje i svetiljke." "Treba nam vojnika s marevima i 
batinama." "Trebaoo konopac da ga veremo." 

(Skloni likove) 

Scena 4 (istovetna sceni 2, sa likovima 231А i В) 
U gornjoj sobl је zamila pashalna verera. Gospod Isus 

uze komad hleba. DrzeCi ga u ruci, pomoli se i zahvali 
Bogu za nj. Tada izlomi hleb na komade, dade urenicima 
i rere: "Uzmite, jedite; ovo је telo moje. Ovo �inite na 
moju uspomenu." Time је rekao da је hleb slika onoga �ta 
оо da se dogodi njegovom telu. 

Tada uze �u vina i zahvali Bogu. Dade im i rere: "Pijte 
iz nje svi jer ovo је moja krv saveza, koja se proliva za 
mnoge." Time im је rekao da је vino slika njegove 
dragocene krvi, koja оо se proliti za njih i mnoge, mnoge 
druge ljude. Ро njegovoj оо smrti imati opro�tenje greha. 
Sledbenici Isusa Нrista su oni koji znaju da је on umro za 
njih, i koji su poverovali u njega za opro�tenje svih svojih 
greha. Da li si i ti jedan od njegovih sledЬenika? Ako jesi, 
budi mu veran. N�to �to zaista pomaZe је: setanje na ono 
�to је on uradio za tеЬе. Каdа ti izgleda pret�ko da mu 
bud� odan, seti se kako је on trpeo zЬog tеЬе. НlеЬ i vino 
bili su podsetnik urenicima i svima koji slede Gospoda 
Isusa. Od tog vremena svi koji ga ljube Ьlaguju hleb i vino. 
То se naziva: Gospodnja verera. Njima је to poseban 
dogadaj. 

Та је not Ьila posebna i zalosna Gospodu Isusu i 
njegovim urenicima. Zajedno su otpevali psalme i oti�li 
na Maslinsku goru. 

Scena 5 (scena noei ili ravna ploea presvucena cmim 
flanelom). (Umetni likove: 4с-235, 216, 217, 220, 221, 230; 
ucenike i Hrista.) 

Dok su hodali, Gospod Isus im kaza: "Svi oote se vi 
saЬlazniti о mene ove noti. А posle svoga uskrsa, opet tu 
vas sresti." Oni nisu mogli ni zamisliti da Ьi ga napustili. 
Petar mu odvrati: "Ako se svi saЬlazne о tеЬе, ја se netu 
saЬlazniti." 

Gospod Isus је Ьiо veoma ozblljan kad odgovori Petru: 
"Zaista, ti kaZem da � те se tri puta odreti ove noti pre 
no �to zapeva petao. n 



"Ма kad Ьih morao s toЬom i umreti, neeu se tеЬе 
odrea", odgovori mu Petar. Svi urenici reko§e to isto. 
l..ako је rea: "Ја а. Ьiti istinit i veran sledbenik", ali је to 
ponekad te§ko ispuniti. МоШ li se Вogu ako si, na primer, 
sa §kolom na logorovanju? Ako �еlЊ Ьiti veran Gospodu, 
tada treba§ da crta§ Вibliju i molЊ, iako drugi vide §ta radi§. 
U nedelju ujutro tvoji prijatelji odlaze na plivanje. Ti 
inare svake nedelje ide§ u crkvu, ali te oni pozovu da pode§ 
s njima. Sta � da im odgovorn ako si veran Gospodu? 
(Dopusti deci da iznesu svoja razmiSljanja.) Ponekad је 
veoma, veoma te§ko. Ali, Gospod lsus је оЬе6ю da remo, 
ako ga zamolimo, pronaa milost za pravovremenu pomoc 
(Jevrejima 4,16). Siguma sam da svaki deatk ili devojcrca 
ovdje, koji uistinu ljuЬe Gospoda lsusa, rele da mu zaista 
budu odani. Tako su se osetali i njegovi urenici. 

(Skloni sve likove) 
Zajedno udo§e u Getsemanski vrt. V �ini svojih urenika 

rere da rekaju dok on ode da se pomoli. Petra, Jakova i 
Jovana povede sa soЬom duЬlje u vrt. 

"Pretuma је moja du§a do smrti. Ostanite ovde i Ьdite 
sa mnom!" rere im. 

Scena. 6 (scena noei ili ravna ploha) 
(Umetni lik 4с-236, Isus и molitvi.) 
Zatim ode malo dalje, pade nicrce te se pomoli. Zamoli 

svoga Оса da ne mora umreti takvom groznom smrcu. 
Pomisao na ono §ta ga orekuje Ье§е tako ubsna da mu 
potere krvav znoj. lsus, Sin Bo�ji, Ье§е ispunjen strahom 
i u agoniji na pomisao da re Воg da ga kazni zЬog greha. 
Ne pokazuje li to dovoljno kako је uЬsan greh u tvome 
�ivotu? Ne uvida§ li da mora§ Ьiti spasen od greha i postati 
sledЬenik Isusa Hrista? Molea se, on rere: "Ore, neka ne 
bude kako ја hocu, vee kаЈю ti hote§." 

(Skloni lik) 
Vrati se na mesto gde је ostavio Petra, Jakova i Jovana. 

Oni su lebli i spavali. Probudi ih i rere im: "Zar ne 
mogoste sa mnom probdeti ni jedan Qls?" 

(Umetni 4с-236) 
Ponovo se udalji i nastavi moliti. Tri puta u�ini tako i tri 

puta nade urenike kako spavaju. Jesu li oni bili vemi? Ne, 
izneverne ga. Ako si ti njegov sledbenik, da li si ga ikada 
izneverio? Мо� te kom§ija tu�io majci da te vidio kako 
se s drugom decom ruga§ deatku u invalidskim kolicima. 
Тvоја је majka rekla: "Pitacu ga, ali sam siguma da 
gre§ite." Nisi znao kuda Ьi pogledao od stida kad si morao 
da prizna§. Mama је Ьila tako ljuta. Bilo је јо§ gore kad ti 
је rekla: "I ti se smatra§ hrЊeaninom?" Рао si na ispitu. No 
Gospod nere da odustane od tebe. On ostaje veran, ра �k 
i kad ti izneveri§. Oprostire ti i pomoo da me ne padne§. 
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Vidimo da se to dogodilo i u fivotima Petra, Jakova i 
Jovana. Pomogao im је da budu hrabriji i jacr u veri. Ali u 
tom Qlsu mu nisu bili od nikakve pomoo. 

"Pogledajte!" rere Gospod Isus. "PriЬlШo se w u koji 
Sina Covegeg predaju u ruke gre§nika." Dok је on јо§ 
govorio, dode Juda s mnogim ljudima, naoru�anim 
marevima i batinama. On pristupi k Isusu te mu rere: 
"Zdravo ucrtelju!" te ga poljubl. 

Scena 7 (istovetna sceni 6) 
(Umetni likove 4с-237- 240, Judu, mnostvo, ucenike i 

Hrista.) 
"Juda, poljupcem izdaje§ Sina oov�jega", rere Gospod 

Isus. On је znao za Judin plan. Niko od urenika nije znao 
§ta re Juda da. ucrni, samo Gospod lsus. Mo�da si, kada 
smo govorili о "proma§aju" pomislio: "То se odnosi na 
mene." Ti mo�e§ da prevari§ nas ovde, ili mamu i tatu. Ali 

Gospoda Isusa ne mo�e§ prevariti. On zna ko је njegov 
istinski sledbenik а ko nije. Носе§ li da prestane§ 
"glumiti"? Кafi Gospodu lsusu kako је, ustvari, s toЬom. 
Zahvali mu §to је umesto tеЬе podneo sve one muke i smrt 
na krstu. Zamoli ga da ti oprosti grehe i u�ini te svojim 
istinskim sledЬenikom. Каkо је ьtosno kad neko "glumi" 
sledbenika. No mnogo је gore izdati Gospoda kao §to to 
u�ini Juda. 

Мno§tvu koje је doveo Juda nije trebalo ni mareva ni 
batina. Gospod Isus, naime, nije ni poku§ao da poЬegne. 
Znao је da је njegovo hap§enje Во�ја volja. Ali Petar је 
nameravao·da se bori. lsukawi ma� odsere uho jednom od 
Isusovih neprijatelja. 

"Vrati svoj ma� na njegovo mesto", rere mu Gospod Isus 
i odmah isceli neprijateljevo uho. Petar је svim silama 
роkШао da bude odan ali је to u�inio na krivi na�in. Ako 
povi� na svoga оса: "Ako ne veruje§ BiЬliji i ne pouzda§ 
se u Isusa, nikada nete§ da ude§ u Nebo!" tada si odan 
Gospodu Isusu, ali to �inЊ na krivi nacrn. Nije dobro vikati 
i prepirati se kad drugima govori§ о Gospodu. 1 Petar је 
trebao da nau�i tu lekciju. Odlofio је svoj ma�. 

MШkarci s marevima i batinama uhavati§e Gospoda 
Isusa i povedo§e ga k velikom sve§teniku. Urenike obuze 
strah i malodШnost. Upla§i§e se da re i njih uhvatiti ра se 

razbeble. А §ta је s njihovim obetanjem da re Ьiti odani? 
Ј о§ jednom su pali na ispitu. Dobro је znati da nas Gospod 
Isus ne ostavlja kad padnemo. Opra§ta nam i pomare da 
mu budemo vemi. 

Tokom lekcije spominjali smo tri vame r�i. Које su to 
r�i? 

Pad ili propust - Petar i ostali urenici su pali. 
l..a�ni- Juda је Ьiо la�ni sledbenik. Nije Ьiо istinit. Da li 



si se ikada pretvarao da si hm6inin? Nemoj \'Ве glumiti. 
Zamoli Gospoda Isusa da ti oprosti grehove i u�ini te 
svojim sledЬenikom. On је оЬеtао da nete da odbaci 
nikoga ko dod:e k njemu (Jovan 6,37). Pomoti re ti da 
budcl: 

• 

Veran - njemu. 

РПАNЈА 
1. Cega su se Jevreji podsetali na Pashu? 
(Bilo је to vreme kad ih је Gospod sacuvao pred andelom 

smrti.) 
2. sta su rekli urenici kad imje Isus kazao da re ga jedan 

od njih izdati? 
(Pitali su: "Da necu ja?") 
З. Кakav sledbenik је Ьiо Juda? 
(Laini sledЬenik.) 
4. Ко је jedini znao Judine planove? 
(/sus.) 

5. Po�to је Juda prodao svojega Gospoda? 
(Za trideset srebmika.) 
6. Na �ta nas podse6iju bleb i vino u Gospodnjoj vereri? 
(Na telo i lav Isusa Hrista.) 
7. Sta su rekli Petar i ostali kad im је Isus rekao da re ga 

ostaviti? 
(Nikad nece da ga ostave.) 
8. Каkо su Petar, Jakov i Jovan u Getsemanskom vrtu 

izneverili svojega Gospoda? 
(Zaspali su dok је оп molio.) 
9. ZЬog rega је Gospod Isus tokom molitve Ьiо u takvoj 

agoniji? 
(Radi patnje zbog greha koja ga је oeekivala.) 
10. Каkо је Juda pokazao neprijateljima koga treba da 

uhvate? 
(Poljubio је Isusa.) 
11. Sta је uradio Petar dokazujuci svoju odanost? 
(Odsekao је uho neprijatelju.) 
12. Sta је Isus uradio ranjenom neprijatelju? 
(Iscelio ти uho.) 
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Stihovi: 

Lekcija 21 

Sudenje 

Matej 26,57- 27,31; 

Marko 14,53 - 15,20; 

Luka 22,54 - 23,25; 

Jovan 18,13 - 19,16. 

Centralna istina: Gospod Isus nije nikada zgrclio 

Primena 

Pocetak: 

Razvoj dogadaja: 

Vrhunac: 
Zakljuaak: 

Za zapamtiti: 

.Pomoena 
sredstva: 

Nespa§eni: On more da te spasi jer је 
Ьiо Ьеz greha 
Spa§eni: Ti postajcl dionikom njegove 
poslШnosti 

Kako је Marko Ьiо nepravedno 
opturen 

1. Sudenje pred Sanedrionom 
(а) la�ni svedoci 
(Ь) "Jesi li ti Sin BoZji?" CI 

2. Prvi put kod Pilata 
(а) tvrdi da је Car CIN 
(Ь) uznemiruje Galilejce 

3. Poslan k lrodu 
4. Drugi put kod Pilata 

(а) "kazniti i pustiti" 
(Ь) osloboditi jednog suznja 
- Varavu? CIN 
(с) lsusa Ьi�uju, venac od trnja, 
haljina CIS 
(d) Pilat ponovo ispituje Isusa 
(е) ponovo ga pokШava pustiti 
(t) "Nisi carev prijatelj!" 

5. Pilat pere ruke 
Pilat ga predaje Jvrejima CIN 

"Jer је i Hristos jednom umro za grehe, 
pravednik za nepravednike, da nas 
privede Вogu ... " 

1 Petrova 3,18 

Flanelograf za pozadinu i za kucu 
velikog svcltenika; scena sa stupovima 
koja predstavlja Pilatovu palatu. Za 
scenu 5 mo�cl koristiti plo�u 20Х25 

cm. Koristi likove 234, 240, 242, 243 i 
245. 

Sudelovanje dece: Кasnije, tokom lekcije, mozcl da 
intervjuHe� nekoliko starijih 
urenika. Postavi im pitanje: "Culi ste 
о sudenju Gospodu Isusu, zЬog rega 
је ono Ьilo nepo�teno?" Izgledaee 
stvarnije ako tom prilikom koristB 
magnetofon i mikrofon. 

Marko је Ьiо besan na sestru. Prolila је mastilo ро 
tepihu i optufila njega za to. "Marko me gurnuo", rekla је 
majci. То nije Ьilo istina ali је majka poverovala njegovoj 
sestri. Nije јој bilo tclko da poveruje jer је Marko �to 
stvarao proЬleme. Za kaznu mu nije dopustila da ide s 
prijatljima na plivanje. Вiо је kamjen za ne§to �to nije 
ucrnio. "То је nepo�teno!" eksplodirao је Marko. Tclko је 
kada si nepravedno optu�en, sl� li se? Danas eemo �uti 
о najnepo�tenijoj stvari koja se ikada dogodila. Zaporela 
је hvatanjem Gospoda Isusa. 

Scena 1 (unutra) 
(Umetni likove 4с-229 i 243, velikog svestenika, glavne 

svestenike, knjiZevnike i staresine; i 4<:-240, Isusa.) 
GruЬi vojnici odvukli su Isusa u palatu velikog 

svcltenika. Uhvatiwi ga, tukli su ga i rugali mu se. Verski 
vode behu ljubomorni na Gospoda Isusa. Zamrzewi ga 
odlucrli su da mu oduzmu zivot. Ali to su nekako morali 
opravdati. Morali su dokazati da је pogrclio. Veeina njih 
ga је poznavala i pazljivo promotrila njegov zivot, ali nisu 
na�li nBta za �ta Ьi ga optuzili. Stoga su potplatili neke 
ljude da lazno svedore protiv njega. 

Sudenje је porelo veoma rano ujutro, u sam osvit. 
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Gospoda Isusa dovedo�e pred verske vode. Stajao је pred 
njima sam, Ьеz prijatelja. 

Dovedo�e ljude koji su lagali protiv njega. Ono �to su ti 
ljudi napri�li Ьilo је gomila gluposti i svima је Ьilo jasno 
da govore laz. ZЬog rega је Ьilo tako tclko da mu pronadu 
neku krivnju? ZЬog toga �to nije u�inio nШta lo�e. On 
nikada, nikada nije zgrclio. 

Oni koji su Ьili s njim i posmatrali njegov Zivot, nikada 
nisu videli da је pogrclio. Nikada nije pomislio nclto lo�e. 
Uvek је crnio ono �ta је hteo njegov Otac. BiЬlija kaze da 
је Ьiо Ьеz greha (Jevrejima 4,15). On је jedini oovek koji 
nikada nije zgrclio. Stoga nije ni �udo �to su verski vode 
imali toliko proЬlema na njegovom sudenju. 

Na kraju jedan od svedoka rere: "Ovaj је rekao: 'Mogu 
razvaliti ovaj hram Во�јi i opet ga za tri dana sagraditi.'" 
BiЬlija jasno govori da је Isus mislio na svoje telo а ne 
hramsko zdanje. Govorio је ljudima da ее nakon tri dana 
vaskrsnuti od mrtvih. 



"Sta ka:le� na to?" nestrpljivo је zahtevao veliki 
sv�tenik. 

Gospod Isus је mirno stajao ne rekawi nBta. То је 
razЬesnilo velikog sv�tenika ра mu rere: "Zaklinjem te 
:livim Bogom da nam ka:l.e� jesi li ti Mesija, Sin 
Blagoslovenoga?" 

Gospod Isus odgovori: "Need mi verovati �ta god ја 
ka:lem. Ali od sada оо Sin oovjecrji sedeti s desne strane 
Svemoguooga." 

"Dakle ti si Sin Вo:lji?" upitШe ga. 
"Jesam!" odgovori im. 
Nisu verovali ali је to bila istina. Gospod Isus је Bo:lji 

Sin. ZЬog tog razloga nisu mogli da pronadu nikakve 
krivnje na njemu. On �е Bog i oovek u jednoj osobl. Mi 
to ne mo:lemo razumeti ali nam to saznanje poma:le da 
razumemo kako је mogao da :livi bez greha. Nije Ьilo 
moguoo da Sin Bo:lji bude okrivljen zbog greha. 

"Sin Bo:lji" - veliki sv�tenik је rekao samo da lsus to 
ka:le. Razdera haljinu na sebl i rere: "Sta nam је јо� 
potrebno svedo�nstvo? Culi ste hulu! Sta vam se ani?" 

"Кriv је", odgovorne svi. "Zaslufuje smrt!" 
Ali Jevreji ga nisu mogli osuditi na smrt. Trebali su 

uveriti rimskog upravitelja da to utini. Tada ga neki 
ро�е pljuvati i udarati pesnicama. Izvedo�e ga iz dvora 
velikog sve�tenika i odvedo�e k Pilatu, rimskom 
upravitelju. 

Scena2 

(Umetni likove 4<:-226, 229, 238, 240, 241, svestenic� 
mnostvo, Isus i Pilat. Ј 

Rano toga jutra Pilat ugleda mno�tvo jevrejskih 
sv�tenika i star�ina kako dolaze prema njegovoj palati i 
sudnici, vodeei sobom nekog su:lnja. On izide pred njih i 
upita: "�to mi dovodite ovog ooveka? Sta је utinio?" 

"Каd ovaj ne Ьi Ьiо zloonac, ne bismo ga doveli k tebl. 
Nau�va la:li i zabranjuje da se daje porez caru. Za sеЬе 

govori da је Нristos, car." Zidovi su znaИ da, ka:lu li Pilatu 
kako se Isus naziva Вo:ljim Sinom nere posti�i Ьа� ni�ta. 
Ali ako se naziva carem, to оо Ьiti ozblljna optu:lba. 

Nato se Pilat vrati u dvor, dozva Isusa ра ga upita: "Jesi 
li ti car judejski?" 

Gospod lsus odgovori: "Моје carstvo nije od ovoga 
sveta. Каd Ьi moje carstvo Ьilo od ovoga sveta, moji vojnici 
Ьi se Ьorili da ne budem predan Judejima." 

"Dakle, ti si car?" rere mu Pilat. 
"Da, ја sam car!" odgovori mu Gospod lsus. 
Pilat ponovo izade k Judejima te im izjavi: "Ја ne 

nalazim nikakve krivice na njemu. On nije zaslu:lio smrt." 
Na Gospodu lsusu nije Ьilo nikakve krivice. Koliko se on 

razlikovao od ljubomomih verskih voda. 1 kako је Ьiо 
razlitit od okrutnog i oholog Pilata. 1 koliko se on 
razlikuje od tebe i mene. Svi smo mi Ьili neposlШni Вogu. 
Svi smo mi krivi. Biblija ka:le: "Nema pravednoga, ЬШ ni 
jednoga" (Rimljanima 3,10). OtimШ li igratke svom 
mladem bratu. Jesi li grub s njime? То :lalosti Воgа. Vi� 
li ponekad na mamu? 1 zЬog toga si kriv pred Вogom. Svi 
mi zaslu:lujemo vetnu kaznu na u:lasnom mestu koje se 

zove pakao. Ne mo� rea: "Ја to ne zaslu:lujem!" Воg 
ka:le da zaslu:luj�. Jedini koji nije zaslu:lio nikakvu kaznu 
Ьiо је Isus Нristos. Ali Jevreji su ve� doneli odluku. 
Razljutili su se tuwi Pilatove reti. "On buni narod, uteei 
ро svoj Judeji, porewi od Galileje ра dovde!" povikШe 
srdito. 

"Galileja ?" pomisli Pilat. "Ako је on iz Galileje poslat �u 
ga k Irodu, jer on tamo vlada. Neka mu on sudi." Pilat se 
htio izvu�i te mu је dobro do�lo �to је lrod tih dana Ьiо u 
Jerusalimu. On оо da preuzme odgovomost za Ьilo kakvu 
odluku. 

(Uklon/ sve likove Ј 
Ali nije Шо tako. lrod postavi lsusu mnoga pitanja, ali 

mu on ne odgovori. lrod nije prona�ao razlog kako Ьi 
osudio Gospoda Isusa 

te ga predade vojnicima koji ga istuko�e i narugШe mu 
se. Tada ga posla natrag Pilatu rekawi da ne nalazi nikakvu 
krivicu na njemu. U BiЬliji titamo da toga dana lrod i Pilat 
ponovo postado�e prijatelji jedan drugomu. ОЬојiса su 
doneli lo�e odluke i to ih је priЬIШlo. 

Scena 3 (ravna ploea Ј 
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(Umetni likove 4с-240, 242, lsus, Pilat i vojnic� 4<:-243, 
244.Ј 

Pilat nije znao �ta da utini. Bilo је ocito da taj oovek ne 
zaslufuje smrt. Cak mu је i :lena poslala poruku neka ne 
osudi tog dobrog ooveka. "Ali ako ga ne osudim Jevreji оо 
me tu:liti caru", pomislio је. "Sta da uradim?" 

lzade pred Jevreje i rere im: "Ovaj nije utinio nBta �to 
zaslufuje smrt. Dakle, da�u da se i�iba i pusti�u ga." Svi oni 
u jedan glas povikШe: "Raspni ga! Raspni ga!" Odjednom 
Pilatu sine jedna misao. Svake godine, za Pashu, рШtао Ьi 
im jednog su:lnja. Jevreji Ьi odlutili koji оо to su:lanj da 
bude. Najgori s\WJmj kojeg је Pilat ikada imao Ьiо је zao 
oovek koji se zvao Varava, osudenik na smrt. On �е 
uЬojica i napravio је mnogo zla u narodu. 

"Koga :lelite da vam pustim? Isusa ili Varavu?" upita ih. 
Verski vode brzo prodo�e mno�tvom koje se okupilo da 

vidi �ta se d�ava. Culo se do�aptavanje i dogovaranje. 
Glave ljudi Ьile su spШtene. Tada mno�tvo povire: "Ovoga 
raspni, а pusti nam Varavu! Pusti Varavu!" 



Pilat nije mogao da veruje svojim Шima. "Ра �ta da 
u�m s Isusom zvanim Нristos?" upita ih. "Raspni ga! 
Raspni ga! UЬij ga!" ponovo zaurla mno�tvo. 

То је bilo tako nepo�teno. Savcleni, Вezgr�ni је trebao 
da umre а Varava, koji је zaslu.Zio smrt, bude pШten na 
sloЬodu. То је na neki naan slika onoga �to se dogada 
svakome ko poveruje u Isusa Hrista i primi spasenje od 
greha. On zasigumo nije zaslu.Zio smrt: nije trebao da 
preuzme na sеЬе tu ut.asnu kaznu za grehe. Ali on је to 
u�inio. Ti i ја smo zasluiili tu kaznu. Ali ako veruj� da је 
Isus Нristos podneo tvoju kaznu umesto tеЬе i pouzd� se 
u njega, tada netd Ьiti kamjen zЬog svojih grehova. Da 
Gospod lsus nije Ьiо savclen ne Ьi mogao da umre umest<> 
nas. Gospod Isus nije роkШао poheti, �k ni onda kad su 
ga poveli na Ьirevanje. ZJclto? Zato �to је znao da se to 
mora dogoditi, uskoro ее umreti na krstu za na�e grehe. 
Potom spleto�e venac od o�troga tmja i stawe mu ga na 
glavu. Don�e i skrletni ogrtat i ogmШe ga njime. U 
desnicu mu stawe trsku. 

(Zameni 4с-245 sa 4с-240, Hristos.) 
Юanjali se pred njim i izrugivali mu se govoreti: "Zdravo 

care judejski!" Pljuvali su na nj, uzimali mu trsku i njome 
ga udarali ро glavi. Ali "on ne otvori svoja usta" (lsaija 
53,7). Ni tada im nije vratao. Nije zgre�io, ostavШ 
poslШan do kraja svom nebeskom Ocu. Hri�tani, d�re 
i devojace, zn� li da kada si poverovao u Gospoda Isusa 
kao svog Spasitelja, njegov savcleni Zivot prelazi na tebe. 
То је kao kad ti njemu da� sve svoje grehe i on ih uzme od 
tеЬе а za uzvrat ti da svoju savclenost. Otada Bog smatra 
kao da ti Zivi� bezgr�nim Zivotom kojim је Zivio tvoj 
Spasitelj. Каdа је odstranjen sav tvoj greh i ura�unata ti 
poslu�nost Gospoda lsusa, izmiren si s Bogom. Ti, 
naravno, nisi samen, ali te Воg smatra samenim kroz 
Isusa Hrista. Koliku zahvalnost dugujemo Gospodu Isusu 
�to nije zgr�io �k ni onda kad su mu se rugali! 

Pilat se јо� uvek nije r�io svog proЬlema. Nije imao 
hrabrosti da osloЬodi Isusa. Јо� jednom porazgovara s 
lsusom. Gospod Isus mu rere da ga more predati da se 
razapne jedino ako је to Воzја namera. 

Scena 4 (pozadina kao и Sceni 2)  
(Uтetni likove 4с-228, 229, 238, 241 i 245, svestenici, 

mnostvo, Pilat i Hristos.) 
Pilat poslednji puta izvede Isusa iz mno�tva. 
"Datu da ga se Ьi�uje i pustitu ga", rere okupljenima. 
Oni istog trenutka povika�e: "Ako pusti� ovoga na 

sloЬodu nisi prijatelj caru!" 
Cuwi to, Pilat se upl�i. Nije se hteo zameriti caru. Ali 

nije hteo preuzeti ni odgovomost za lsusovu smrt. Uzewi 

posudu s vodom opra ruke pred okupljenima, kao da pere 
svoju krivnju. Svetano izjavi: "Nevin sam od krvi ovog 
pravednika. То је �а stvar!" Nato svetina povika: "Кrv 

njegova neka padne na nas i na n�u decu! Мi eemo da 
budemo krivi!" 

1 ti i ја trebamo reti: "1 ја sam kriv!" ZЬog n�ih је greha 
Isus Hristos, Bozji Sin, pro�ao kroz sve te patnje i smn. 
Uanio је to da Ьi Ьiо na� Spasitelj. Jesi li mu zahvalan �to 
је Ьiо Ьеz greha? Inare ne Ьi mogao Ьiti Spasitelj. Ali је 
on trpeo i umro, "pravednik za nepravednike, da nas 
privede Вogu" (1 Petrova 3,18). Ako se јо� nisi pouzdao u 
njega, razmЊljaj о kazni koju zasluzuj� zЬog svojih greha. 
RazmЊljaj о Isusu Hristu koji је na se preuzeo tu kaznu i 
umro za tebe. Но� li se sada pouzdati u njega? Reci mu 
da ti је Zзо za sve lo�e stvari koje si pOCinio u Zivotu. 
Zahvali mu �to te zamenio na krizu. Zamoli ga da te spasi. 
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РПАNЈА 
1. Zbog rega su Jevrejski vode rekli da Isus mora da 

umre? 
(Nazvao se Sinoт Bofjiт.) 
2. Kome su ga poveli da ga osudi? 
(Pilatu.) 
3. ZЬog rega је Pilat hteo da osloЬodi Gospoda Isusa? 
(Nije mogao da pronade nikakvu krivicи па пјети.) 
4. ZЬog rega је nama veoma vamo �to Isus nikada nije 

zgr�io? 
(Samo Ьezgresan covek тоiе da Ьude Spasitelj.) 
5. Kome је Pilat poslao Hrista? 
(lrodu.) 
6. Sta је Pilat ponudio Jevrejima na izЬor? 
(Da oslobodi Isusa ili Varavu.) 
7. Koga su Jevreji odabrali? 
(Varavu. ) 
8. Каkо su se vojnici narugali lsusu? 
(Metnиli ти venac od trnja, ogrnиli ga skerletnoт 

haljinom i stavili ти trsku и ruku.) 
9. Na koji је na�in Pilat pokazao da skida sa sеЬе 

odgovomost za smrt Isusa Hrista? 
(Oprao је rulre pred svetinoт.) 
10. Ко је Pilatu dao vlast da razapne lsusa? 
(ВogOtac.) 
11. Sta se oduzima od tebe kad se pouzda� u Gospoda 

Isusa? 
(Svi tvoji gresi.) 
12. Sta ti se ura�unava kad poveruj� u Gospoda lsusa? 
(Bezgresni iivot Isusa Hrista.) 



Lekcija 22 

Raspece 

Stihovi: Matej 27 ,3 1-66; 

U�itelj: 

Stefan: 

Stefane, koliko puta sam ti rekao da ne gur� 
druge na stepenBtu. Video sam te kako si 
gumuo Anu. Moracu da te kaznim. 

Oprostite, gospodine, neeu to vi�e da ucinim. 

Marko 15,20-47; Ucrtelj: Vee si mi to jednom оЬееао! Кaznit cu te tako 
da ne smcl na prvenstvenu utakmicu u petak 
posle podne. 

Luka 23,26-56; 
Jovan 19,16-42. 

Centralna istina: Gospod Isus Hristos umro је kao Stefan: 
zamena za grclnike. 

Ali, gospodine, toliko smo vezbali za tu 
utakmicu. Ја svakako moram da budem 
tamo. 

Primena Nespa�eni: Pouzdaj se u njega kao 
svog zamenika 
Spa�eni: LjuЬi ga sve vi�e i blre mu 
zahvaljuj 

Pocetak: Jevrejski su se vode veoma radovali 

Razvoj dogadaja: 1. Isus nosi krst na brdu Golgotu 
2. Simon ponese krst 
З. Vojnici ga pribljaju na krst 
4. On moli: nore oprosti im .. ! CIN 
5. Razapinju i razЬojnike 
(а) jedan psuje Gospoda 
(Ь) drugi se pokaje CIS 
6. U podne nastaje tama 
7. Isus odvojen od svoga Оса CI 

Vrbunac: 8. "Svr�eno је!" 
Rimski stotnik: "Ovo је doista Sin 
BoZji." 
Hramski se zastor razdire na dvoje 
CIN 

Zakljuatk: Josif pokapa Isusa CIN 

Za zapamtiti: "Jer је i Hristos jednom umro za 
grehe, pravednik za nepravednike, da 
nas privede Bogu• 

Pomoena 

sredstva: 

( 1  Petrova 3,18) 

Koristi se vanjskim scenama: padina i 
vrh brda i grob izduben u steni, sa 
likovima 4с-246 -254; ponovo koristi 
likove 4с-222, 228,229,238,24 1,243, 
244. 

Skoc - moie! da ga izvedcl pre same pouke. 
Odaberi nekoliko starije dece i pripremi ih za sledeci 

skoc koji obj�njava �ta је zamena. 
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U�itelj: 

Stefan: 

U�itelj: 

Marko: 

U�itelj: 

Marko: 

U�itelj: 

Stefan: 

Trebao si da razmi�lja� о tome pre no �to si 
gurnuoAnu. 

Gospodine, molim vas, oprostite mi јо� samo 
ovaj put. 

Ne! ZasluZio si kaznu .. U petak n� ici 
nikuda. 

Gospodine, ako dopustite ја Ьih preuzeo 
Stefanovu kaznu na sebe. Stefan је potreban 
timu. 

Znaci ti zeli� da preuzmcl Stefanovo mesto -
nclto poput zamene. 

UCinieu to, ako dopustite. 

(razmiJlja) Da ti dopustim? 
(glasnije) U redu, Marko, ako zеШ d a  
preuzmcl Stefanovu kaznu on more da ide na 
utakmicu. 

V ее sam imao zamenike u timu, ali ј о� nisam 
imao nekoga ko Ьi preuzeo moju krivicu na 
sebe. Hvala ti, Marko! 

Poretak pouke ako koristi� skec. 
MoZda te nikada niko nije zamenlo tako da preuzme 

tvoju kaznu na sеЬе. То se ne dclava Ьа� resto. Desilo se 
jednom kad је Isus Ьiо kaznjen ... (nastavi sa Scenom 1) 

Lekcija 

Jevrejski vode Ьehu nadasve sretni. Konai!no su maknuli 
Isusa s puta. Pilat im је dozvolio da ga razapnu. 



Scena l (van� obronak brda) 
(Umetni likove 4с-238, 246, 247 - svetina, Isus kako nosi 

krst.) 
Okrutni vojnici, verski vode i svetina uzcle Gospoda 

Isusa i povedo�e ga da ga ublju. Odlua.ti su priblti ga 
ekserima na krst ра stoga prisili§e Isusa da ga nosi do 
mesta raspeta. Кrst је Ьiо veoma tet.ak а Gospod Isus slab 
nakon svih doblvenih batina. lzdrt.awi deo puta kona�no 
se spotaknu i pade. 

U tom trenutku prolazio onuda snat.an oovek, verovatno 
na putu u Jerusalim. "Ovaj Ьi oovek rnogao poneti krst!" 
viknu neko. Vojnici prisili§e ooveka, irnenorn Sirnona, da 
ostatak puta ponese Isusov krst. Sirnon је Ьiо iz Кirene u 
sevemoj Africi. 

(Umetni lik 4с-248, Simona.) 
Svetina se kretala prema brdu izvan Jerusalima. Brdo se 

zvalo Golgota. Verovatno vetina Isusovih prijatelja nije 
znala �ta se dogada, jer је Ьilo tek devet sati ujutro. Ali vest 
se pro�irila poput �umskog pot.ara: "Pozurite! Brze! 
Poveli su ga na Golgotu da ga razapnu!" Мnogi njegovi 
prijatelji priduzi�e se mno�tvu. Каkо su samo Ьili tuzni! 
Nadali su se da је оо Sin Вozji а sada ее da umre. U�inio 
је toliko prekrasnih �udesa, ali izgleda da nije mogao 
spasiti sebe iz ruku svojih neprijatelja. Mogao је pozvati 
hiljade andela u pornoc. Umesto toga је dobrovoljno trpeo 
i umro. Nije to morao uaniti. Nije to Ьilo zato �to nije 
mogao da pobegne. Оо је dao samoga sеЬе i umro za 
gr�nike. Zbog toga је hodio tirn putem prema Golgoti. 

Scena2 

(Ukloni 4с -246, umetni vojnike, 4с -249, i iene, 4с -250.) 
Na kraju stigo�e. Vojnici iskop�e rupu za krst. Njegovi 

su prijatelji mogli sarno nernocno posrnatrati. Srca su im 
Ьila slomljena; neke su rene glasno plakale. 

Vojnici uze�e Isusa i polozi�e ga na krst. Velikim 
klinovirna pribi§e njegove ruke i noge na drvene grede. 
Navikli su �uti urlike i psovke dok su to �inili drugim 
osudenicirna. Koliko је Ьilo njihovo iznenadenje kad �Ше 
ovog osudenika da rnoli: "Qre, oprosti irn jer ne znaju �ta 
�ine." Iznad glave rnu stavi�e natpis koji Pilat napisa: "Isus 
Nazaretanin, car judejski." 

Tada podigo�e krst i spusti§e ga u iskopanu rupu koju 
ispuni§e zemljorn i karnenjern. Каkо је Gospod Isus patio! 
- а nije to nirnalo zasluZio. Mi smo ti koji smo zasluZili 
kaznu. Ti i ја srno rnnogo, rnnogo puta Ьili neposlШni 
Bogu. Da li si ikada koristio Bozje ime kako Ьi poмdio 
zakletvu? On narn zapoveda da to ne �inimo. Ne kare� 
uvek ро istini gde si Ьiо, �ta si gledao na ТV, о ocenama u 
�koli ... BiЬlija nam kare da Воg mrzi laganje (Salomonove 
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izreke 6,16-19). LjuЬomoran si kad tvoj brat doblje lepe 
rodendanske poklone, а tvoj је rodendan tek za pola 
godine. Sve su to stvari koje Воg ne voli. On је tako dobar 
i pravedan da rnora da kazni sve grehe. Кazna za grehe је 
srnrt. То је n�to we nego samo urnreti i Ьiti pokopan. То 
zna�i: Ьiti zauvek odvojen od Boga. Ја sarn zasluZio takvu 
kaznu, а i ti. Gospod Isus је nije zasluZio. Njega se ne rnore 
optuZiti za nikakvo zlo. А ipak је on dobrovoljno viseo па 
torne krstu - za nas. 

Scena3 

(Umetni likove 4с-250 - 254, 23 8 ,  243 ,  244, Isus, 
razbojnic� vojnici i svetina.) 

Tom prilikorn raza�e s njime јо� dvojicu mu�karaca. 
Oni zasluШe tu kaznu jer behu razbojnici. Naravno, i oni 
su trpeli uzasnu bol. Culi su okupljene ljude kako 
dovikuju Gospodu Isusu: "Ako si Hristos, sidi s krsta ра 
eerno ti verovati!" 

I razbojnici se ruga�e Gospodu dok је mno�tvo vikalo: 
"На! Druge је spasao, sebe ne rnoze!" 

Cuwi to jedan rnu se razbojnik grubo obrati: "Ako si 
Hristos, spasi sarnoga sеЬе i nas!" 

Tada drugi progovori i ukori ga: "Zar se nirnalo ne boji§ 
Воgа, ti koji si isto tako osuden? Mi srno pravedno 
osudeni, jer prirnamo �to na�a dela zasluzuju. Ali ovaj ne 
u�ini nikakva zla." Tada se okrenu Gospodu Isusu s 
rooma: "Isuse, seti me se kad dod� u svoje carstvo!" Iako 
је Gospod Isus Ьiо u takvim patnjarna, оо zavoli tog 
razЬojnika i poslШa ga. Onda mu rere: "Zaista, kaZern ti, 
danas � Ьiti sa rnnorn u raju!" Ali kako је rnoguee da Ьi 
takav oovek ikada rnogao Ziveti s Bogorn i Gospodorn 
Isusom? Bog nikada neee reti: "Nema veze koliko si zla 
uanio." Ne, on rnora da kazni sve grehe. Stoga ostaje 
zagonetka: kako је toga dana razbojnik rnogao oti6 u raj? 
Postoji samo jedan odgovor. Isusa, savr�enoga Sina 
Bozjega, kaznio је sam Bog zbog svih razbojnikovih 
grehova. Isus је preuzeo razbojnikovo rnesto. On је Ьiо 
njegov zarnenik. Оо је zamena i za gre�nike poput tebe i 
rnene. Ako danas poveruj� u njega i ti � sa svom 
sigumo�cu znati da је on podneo svu Bozju kaznu za tvoje 
grehe. Hmeani, d�re. devojace, toga је dana оо umirao 
urnesto tebe. Оо је tvoj zarnenik, preuzeo је na se Bozju 
kaznu za sve tvoje grehe. Но� li ti ikada da bud� 
kafujen? Ne! lsus Hristos је Ьiо kaznjen urnesto tеЬе. 
Каdа razmШja� о svemu tome ne pozeli� li da ga silno 
voli§. "Mi volirno zato �to је on prvi zavoleo nas" (1 

Jovanova 4,19). Reci mu da ga voli§; zahvali mu �to је 
umro urnesto tеЬе. Nernoj mu zahvaliti sarno danas, 
zahvaljuj mu �ее. Predivno је moci reti: "Оо је umro za 



mene!"  1 razbojniku је bilo predivno �to је primio 
opro�tenje pred svoju smrt. 

Scena 4 

Patniku је vreme prolazilo vrlo sporo; ali ono najgore 
tek је imalo doo. Воg nije dopustio svetini da gleda kako 
njegov Sin podnosi najgoru mogua. smrt. U dvanaest sati, 
u podne, Воg spusti tamu na zemlju. Nije to Ьila samo 
naoЬlaka, bilo је mramo kao usred noo. (Stavi crni flanel 
preko cele ploee. ) Tama potraja tri �а. Za to је vreme Sin 
Bozji nosio n�e grehe na svom raspetom telu. Bio је posve 
sam u toj tami. Njegov ga је Otac napustio, jer је na sebl 
imao na�e grehe. BiЬlija kaze da је zЬog nas postao 
grehom (2 Korin6шima 5,21). Pravedni Bog ne moze da 
gleda greh. Tokom ta tri �а Gospod lsus је podnosio 
Bozju srdzbu i osudu protiv greha. Mi nikada neremo 
mocr razumeti kolika је Ьila njegova patnja. Bila је tako 
u:lasna da је lsus povikao u tami: "Bore moj, Bore moj! 
�to si me ostavio?" 

Nije postojao nikakav drugi natin da . nas spase. Bog 
mora kazniti svaki greh. Ako nastavimo ziveti bez 
opro�tenja greha i primimo kaznu za njih, time remo Ьiti 
odvojeni od Boga i podnositi vetnu kaznu. Ali, po�to је 
lsus Ьiо sameni oovek i Воg, mogao је da preuzme na sebe 
kaznu za mnoge, mnoge ljude. Воg је toliko voleo grclnike 
kao �to smo mi da је odlutio da re njegov Sin Ьiti njihov 
zamenik. Isus Нristos nas је toliko ljublo da dobrovoljno 
posta n� zamenik. Pravednik је umro za nepravednike. 

Njegova је patnja skoro zamila. Znajucr da је podneo 
Bozju kaznu, povire jakim glasom: "S�no је!" Sve �to је 
trebalo utiniti za greh Ьilo је smeno. On је to sameno 
uradio. Tada rere Bogu: "Ore, predajem svoj duh u tvoje 
ruke." Gospod lsus, Вozji Sin, spusti glavu i umrje. (Ukloni 
crni flanel) 

Zapovednik grupe vojnika koji ga raspe�e. podize 
pogled na krst i rere: "Ovaj doista Ьсlе Sin Bozji." 

U isto se vreme u gradu, u hramu, desi veoma tudna 
stvar. (Ulitelju, ako si nacrtao zavesu, росерај је od vrha do 
dna.) lspred hramske Svetinje nad svetinjama nalazila se 
velika zavesa od deЬela platna. Jednom godi�nje veliki Ьi 
svcltenik ulazio onde s krvlju Zivotinje koja se :lrtvovala 
za grehe naroda. Odjednom se taj zastor rascepio od vrha 
do dna. То је pokazalo da kroz Isusa Hrista svako moze 
da dode k Вogu. V�e nije Ьila potrebna zivotinjska zrtva. 
Isus Hristos је Ьiо zamena za sva vremena. Ali to nije 
znaalo da је svako spasen. Ti mor� uvideti da је on umro 
za tebe i tada se pouzdati u njega. MoZda to rel� uaniti, 
ali ne zna� kako. Bitre mi drago da porazgovaram s tobom 
nakon lekcije. Каd drugi odu ti me prirekaj (odredi gde). 

Scena 5 (zatvoren grob, scena vrta) 
Jedan od jevrejskih voda, oovjek imenom Josif, otide k 

Pilatu i zaiska lsusovo telo. Po�to vojnici proveme da li је 
zaista mrtav, Josif i Nikodim u� njegovo telo. BriZno 
umota�e telo u (!isto platno i miomirise, te poloz�e 
Spasitelja u novi grob - veliku pecrnu u steni. Na otvor 
groba naval�e velik kamen i odok 

Jevrejski vode su Ьili sigumi da је to Isusov kraj. Ali nisu 
D.�ta hteli da prepuste slu(!aju. "Gospodaru, setismo se da 
је onaj varalica јо� za Zivota rekao: 'Posle tri dana �u 
vaskrsnuti'", reko�e Pilatu. "Naredi da mu se (!uva grob do 
trereg dana, da ne Ьi neko ukrao njegovo telo." 
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(Umetni likove 4с-244, vojnici. ) 
Isus је Ьiо mrtav. Razmisli koliko је pretrpio zbog n�ih 

greha. Ali nije dovoljno samo recr: "То је bilo str�no!" 
Razmisli о svojim gresima. Zel� li nastaviti da grclno 
zim, kao da on uop�te nije umro, i primiti vetnu kaznu? 
Greh је nclto �to Bog posebno mrzi. Zar se ne zeli� 
odvratiti od greha, verujucr da је Isus umro umesto tebe i 
podneo tvoju kaznu? Но� li ga sada prihvatiti kao svog 
zamenika? Mo:lcl mu govoriti jer on nije ostao mrtav. Ne 
treb� govoriti naglas, ali mu reci: "Dragi Gospode lsuse, 
mnogo ti hvala za tvoju muku i smrt koju si podneo zЬog 
mojih greha. Molim te, oprosti mi. Odsada te relim ljublti 
i ziveti za tebe." 

PIТANJA 

1. Sta је "zamenik"? 
(Neko ko preuzme mesto drugoga. )  
2. Каkо se zvalo brdo na kojem razapcle Isusa? 
(Golgota.) 
3. Sta uani Isus kad ga vojnici pribВe na krst? 
(Molio је: "ОСе, oprosti im".) 

4. Sta је pisalo na taЬli koju mu stavi�e iznad glave? 
("Isus Nazarecanin, car judejski. ") 
5. ZЬog rega је patio i umro, kad је mogao pob�i? 
(Ljublo је gresnilre i hteo podneti njihovu kaznu.) 
6. Sta Isus odgovori razbojniku koji mu је rekao: 

"Gospode seti me se"? 
(" Danas ces Ьiti sa mnom и raju. ") 
7. Каkо је mogure da razЬojnk ide u raj? 
(Isus је preuzeo njegovu kaznu.) 
8. Sta se dogodilo u podne? 
(Nastala je tama. ) 
9. Која је Ьila najv� patnja Gospoda Isusa? 
(Odvojenje od Оса i Oleva kazna. )  



10. Која Ьldna stvar se dogodila u hramu? 
(Zavesa ispred Svetinje nad svetinjama se rascepila od 

vrha do dna. ) 
11. Ко је zaiskao Isusovo telo od Pilata? 
(Josif.) 
12. Dopuni ЬiЬlijski stih: "Jer је i Нristos jednom 

umro ... " 
(" ... za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede 

Bogu. " 1 Petrova 3,18) 
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Lekcija 23 

Vaskrsenje 

Stihovi: Matej 28,1-15; 

Marko 16,1-14; 

Luka 23,56-24 i 12,36-48; 

Jovan 20,1-21. 

Centralna istina: Isus Нristos је vaskrsnuo od mrtvih i 
zauvek fivi. 

Primena NespШeni: Каdа poveruje� u njega 
moz� Ьiti siguran da је u potpunosti 
isplaeeno za tvoje grehe. 

Sadriaj lekcije 

Spa�eni: Moze� ga sve vi�e i vi�e 
upoznavati i orekivati dan kad ее� 
zauvek da bude� s njim. 

Pocetak: Milo�evo pismo 

Razvoj dogadaja 1. Vojnici tuvaju grob 

2. Potres, andeli odmitu kamen 

3. Vojnici bere CI 

4. Dogovore se da slazu 

5. Dolaze zene s miomirisima 

6. Pronalaze prazan grob CIN 

7. Petar i Jovan dolaze na grob CIS 

Vrhunac: 8. Marija Magdalina sreee Gospoda 
CIS 

Zakljut!ak: 9. Novost se �iri CIN 

Za upamtiti: " ... bejah mrtav, i vidi ziv sam u sve 
vekove" 

(Otkrivenje Jovanovo 1,18). 

Pomocna sredstva: Koristi sledece pozadine na 
flanelografu: scenu groba i scenu 
njegove unutra�njosti sa zatvorenim 

vratima i scenu bez vratiju (kamena). 

Likovi 4с-225 - 262, ponovi likove 
4с-228, 229 i 244. 

Saradnja urenika: Neka ti deca pomognu da odgovorn na 

pismo kojim ее� da zapotn� lekciju. 
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Dragi Ratko i Jasna, 

zaista mi nedostajete otkako ste se odselili. Skola је 

ponovo porela. Ponekad је dobro, posebno kad imamo 

fizitki. Nedavno nam jedan utitelj rere kako је Vaskrs lep 

praznik, ali on ne more da veruje da је Isus vaskrsnuo od 

mrtvih. Rekao је da su urenici izmislili tu pritu. Тај mi је 

utitelj veoma drag i nikako ne mogu da prestanem 

razmi�ljati о tome. Ako Isus nije fiv nema smisla Ьiti 

hrneaninom. Sta vi mislite? 

Pro�le nedelje Ьiо sam u Tehnitkom muzeju. Bilo је 
sjajno. 

То је sve za sada. PЊite mi �to pre! 

Мilo� 

Pogledajmo mozemo li danas nautiti neke stvari koje Ьi 

mogle da pomognu Milo�u. 

Scena 1 (zatvoren grob) 
(Umetni lik 4с-244, vojnici. ) 
Odjednom se zemlja silno zatrese i pojavi se andeo. On 

Ь�е svetao poput munje а haljine mu bele poput snega. 

Pride grobu i otkotrlja kamen s grobnog ulaza. Hrabri 

vojnici se sledЊe od uZЗsa; prestrШeni popada�e ро zemlji 

gde se koji zatekao. Каd donekle dodo� k seЬi razbeble 

se u strahu. Neki pozurЊe da izveste verske vode kako је 

do�ao andeo i odmaknuo kamen sa ulaza u grob. 

Zbog rega је andeo to utinio? Da li zЬog toga kako Ьi 

Gospod Isus mogao izaci iz groba? Ne! Nego da pokaze 

kako је grob prazan. Telo Gospoda Isusa vi�e nije Ьilo u 

grobu. Bog ga је oziveo od mrtvih. Sada su svi mogli da 

dodu i osobno se uvere. Isus је Ьiо fiv. Јо� је uvek imao 

isto telo, s ranama od eksera na rukama i nogama. Ali је 

n�to Ьilo drugaaje s njegovim telom. Mogao је izaci iz 

groba pre no �to је odmaknut kamen. Mogao је prolaziti 

kroz zatvorena vrata. Imao је prekrasno vaskrslo telo s 

kojim ее da pode natrag u NеЬо. Da, Ьа� kao �to је rekao, 
treceg dana је oziveo. Grob је Ьiо prazan а stena 

otkotrljana s ulaza. 

Scena 3 (pozadina ро izboru - moies jednostavno staviti 
likove па malu ploeu) 

(Umetni vojnike i vode, 4с-244, 228 i 229.) 
Vojnici isprita�e �ta se desilo. "Nemojte to nikome 

kazati", upozori�e ih sve�tenitki poglavari. Ovi se 

sastado�e sa stare�inama, ра posle vecanja dado�e 

vojnicima veliku svotu novaca. Reko�e im: "Кazite da 

njegovi utenici dodo�e nocu te ga ukrado�e dok ste 

spavali." 

Bila је zaista velika glupost reci ne�to takvoga, ali vojnici 



urome tako zЬog novaca. Pro!Љi�e glasine i neki ljudi QU: 

povero�. 
Na Isusovoj sahrani bile su prisutne i neke rene, njegove 

poseЬno drage prijateljice. OneodluШe da poma.Zu njegovo 
telo miomirisimakao §to је to ranije uwuo Nikodim. Aii bilo 
је prekasno. Posmatrale su dokjepostavljan ogromni kamen 
na ulaz groba. Potom odok kueama. Po§to је idueeg dana 
Ьiо sabat (poseьan dan za odmor i Ьogoslufje u Jevreja), ne 
mogok doCi do groЬa. Odmah ро svcletku saЬata, u suton 
sledeCeg dana, rene роСе§е pripremati stvari koje ее da 
ponesu na grob Gospoda Isusa. 

U nedelju, prvog dana u sedmici, podo§e prema grobu. 
Bio је јо§ mrak kad napustffie svoje domove. Izgleda da ih 
је vodila Marija Magdalina. Sa njom su po§le, јо§ jedna 
Marija, Saloma i Jovana, а moZda i јо§ neke �ene. Bile su 
veoma turne. 

"Каkо da dodemo do tela?" upita jedna. "Ко ее da nam 
odmakne kamen s ulaza?" Bio је to ogroman proЫem, no 
one svejedno nasta�e. Verovatno nisu ni znale da vojnici 
�uvaju grob. 

�na 4 ( otvoreni groЬ) 
(UmetniMarijи Magdalinи, 4с-256, idruge iene, 4с-255. ) 
Pmawi na dogled grobu, ugleda§e da је otvoren! Marija 

Magdalina po�uri kako Ьi razgledala iznutra. 
(Umetni 4с -256 pokraj otvora) 
Tada Marija po�uri natrag u grad. Oti§ao је! Nema ga. 

Nestalo је njegovo telo!  Nije htela pri�ekati da 
porazgovara s ostalim fenama. Sta se desilo? Petar i Jovan 
verovatno znaju. 

�na 4 (Skloni Marijи Magdalinи) 
Marija Magdalina pronade Petra i Jovana. Uznemireno 

im rere: "Odneso§e Gospoda iz groba i ne znamo gde ga 
metnШe." Petar i Jovan istog trena potr� prema grobu 
а Marija pode za njima. 

Da је ostala s ostalim renama saznala Ьi ne§to drugo. 
Nakon �to ona otide, rene ugleda§e andela. (Andeli se 
mogu pojavljivati ili nestajati и sekundi!) 

Scena 5 

(Umetni andela 4с-257.) 
"Ne Ьојtе se", rere andeo renama. "Ne bojte se! Znam 

da tra�ite raspetog Isusa. On nije ovde! Vaskrsnuo је kao 
�to rere! Dodite i vidite mesto gde је Ьiо poloren ... " 

Tako to govori BiЫija. 
(Poucavaj stih Matej 28,6 uz pomoe vizualnih sredstava. 

Sama priZa objaJnjava stih. Ponovite viSe риtа te nastavi s 
lekcijom.) 

Tada rene otido§e k grobu i proveme izЫiza. Dodo§e i 
vide§e da је kao §to rere andeo. 

Veoma nam је varno znati da је Gospod Isus DV. Inare 
ne Ьi bilo dokaza kako је njegova smrt dovoljna da Ьi Шi 
gresi bili plaeeni. 

Каd grdimo to је kao da smo duini Bogu. Као kad 
imamo rarun koji treba Ьiti naplaeen. Pretpostavimo da је 
ovo tvoj ra<!un. (Ucitelju, priCvrsti list hartije па ploeu i dok 

nabrajal grehe, zapisuj ih па list.) Sta ее Ьiti na tvome 
ra�unu? Кrada? Neposlu§nost? Samovolja? Ruine rea? 
Laganje? Тu<!njava? ZlOCз? Ako sam plati§ svoj ra�un, 
platiee§ ga svojim Dvotom. Plata za greh је smrt, vema 
odvojenost od Воgа. 
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UrniruCi, Gospod Isus је rekao: "Smeno је!" То zna�i 
da је on u potpunosti isplatio dug greha. Dokaz da је to 
§to Isus u<!ini dovoljno, је to §to ga Воg vaskrsnu od 
mrtvih. Тvој dug Ьiva u potpunosti isplaeen onog trenutka 
kad se pouzda§ u lsusa Hrista kao svog Spasitelja. Мо� 
dobro zn� da su tvoji gresi kao ogroman dug Вogu. НоСе§ 

li poverovati da је Gospod Isus platio tvoj dug i prirniti ga 
kao svog Spasitelja. Zahvali mu �to је platio tvoj dug i 
zamoli ga da odstrani taj grozni dug koji si imao kod Воgа. 
On ее to da uani istog trena kad mu poverujd. Ako se ne 
pouzbl i ne poveruje§ u njega, sam Се§ morati da platШ 
svoj dug. NeCe§ moa platiti novcem Ш time da bude§ 
dobar. Platiee§ ga trpljenjem veme Bofje kazne. Каkо је 
turno ako ti ne znaa nШta to §to је Gospod Isus DV. 

- Zene se uved§e u to vlastitim OCima. Andeo im је 
rekao: "Кrenite �urno natrag i recite njegovim urenicima 
da је vaskrsnuo od mrtvih." Вehu uzbudene i pune radosti. 
Odmah otrWe da ka�u urenicima. 

Scena 6 
(Umetni Petra i Jovana, likove 4с-258, 259 i Marijи и 

daljin� 4с-256.) 
U meduvremenu su Petar i Jovan trQ!li prema grobu. 

Marija Magdalina је dolazila za njima. Prvi је stigao Jovan 
i zaustavio se na ulazu. Stigawi za njim, Petar ude u grob. 
Jovan pode za njim. Tada ugleda§e wdnu stvar. Laneno 
platno u koje Josif i Nikodim umota§e Isusovo telo Ье§е 
na svom mestu. Zadrulo је oЫik njegova tela ali Ье§е 
prazno. Platno kojim је Ьila omotana glava Ье§е odvojeno 
od ostala platna. Telo је na neki naan iza§lo iz zavoja ne 
odmotawi ih. Zasigurno znamo da је u tom trenutku 
Jovan, konacno, vidio i poverovao. Da! Njihov Gospodar 
је Dv! Каkо је to uzbudljivo! Каkо divno! Hmamine, 
de<!are, devojace, tvoj Gospod i Spasitelj је fiv! I danas, 
skoro 2000 godina kasnije, on tivi. I tivere zauvek. 
Vaskrsli Gospod Isus ka�e u BiЫiji: " ... i Ьејаh mrtav, i vidi 



Ziv sam u sve vekove" (Otkrivenje 1,18). Nije li predivno 
�to im� pravog, Zivog Spasitelja koji је s toЬom u svakom 
trenutku svakoga dana. Zato �to Zivi mo� da ga sve �е 
i � upoznaj�. Razgovaraj �to � s njime. Svaki dan 
odvoji posebno vreme za razgovor s njime. Podseti se da 
је on s toЬom u �koli, u igri i gde god se nalaШ. Мо�� mu 
otkriti svoje tajne i proЬleme. Jesi li sretan �to је on Ziv i 
stvaran? 

Petar i Jovan su ЬШ sretni ugledawi prazan grob. 
Marija Magdalina se pribliZi ulazu u grob i zaviri unutra. 

Ugleda dva andela koji је upiШe: "Zeno, wto pla�?" 
"U� moga Gospoda i ne znam gde ga metnШe", re00 

im tumo. Okrenuwi se, kroz suze ugleda nekoga ... 

Scena 7 

(Umetni lik lsusa, 4с -260. ) 
"Zeno, za�to pla�? Koga traill?" upita је. Marija 

pomisli da је to b�tovan. "Gospodine, ako si ga ti odneo, 
reci mi gde si ga stavio da idem ро njega", re00 mu. 

Covek јој re00: "Marijo!" Istog trenutka Marija shvati da 
је to Isus. 

(Skloni 4с -256, umetni klececi lik Marije, 4с -261 . )  
"U�itelju!" povioo ona. BiЬlija kaZe da је Marija prva 

osoba koja vidje Gospoda Jsusa рШtо on vaskrsnu od 
mrtvih. 

"ldi k braci mojoj i reci im da odlazim svome Ocu", re00 
јој Gospod. 

Мarija ga је videla. Posve sigurno је znala da је on zaista 
Ziv. Ustvari, videlo ga је �е od pet stotina ljudi. Neki od 
njih zapisali su о tome u Bibliji. Stoga moremo Ьiti sigurni 
da Вozji Sin nije ostao mrtav. On је i sada Ziv. Mariji је 
rekao da ее se vratiti u NеЬо. I danas је u Nebu. Hmeani, 
dOOire, devoj�ice, nije li predivno da iz dana u dan mo� 
sve vik da ga upoznaj�. Мо� orekivati da � zauvek 
Ьiti s njime u Nebu. Biblija kare da eemo zauvek Ьiti s 
Gospodom (1 Solunjanima ). Zato �to је Gospod Isus 
vaskrsnuo od mrtvih, ро njegovu povratku na zemlju 
svakom ее istinskom verniku Ьiti dato prekrasno telo, 
poput Isusova vaskrslog tela. То је n�to �to svi hmeani 
o&kuju. U meduvremenu se potrudi da ga �to Ьоlје 
upozna�. Citaj BiЫiju i razgovaraj svakodnevno s 
Gospodom Isusom. Reci mu da ga reli� �to Ьоlје upoznati 
i to kao stvarnu Osobu, �ivog Spasitelja i Gospoda. Marija 
nije sumnjala da је on stvaran i Ziv. 

(Skloni likove) 

Scena 8 (unutraJnjost s zatvorenim vratima, ili prazna 
ploea) 

(Umetni ucenike, 4с -262, i Mariju, 4с -256. ) 

Marija Magdalina otide i kaza urenicima da је videla 
vaskrslog Gospoda, i ispri� �ta јој је rekao. 1 ostale rene 
koje su role andelovu poruku takode navesme dobru vest. 
Urenici nisu znali Ьi li poverovali renama. Ali Marija 
Magdalina је znala. 

(Skloni Mariju) 
1 ostale su rene znale, jer ih је Gospod kasnije susreo na 

putu. Iako su �ule andelovu poruku, upl�Њe se kad 
ugl�e Gospoda Isusa. 

"Ne Ьојtе se!" re00 im. "ldite i recite mojim urenicima 
gde ее da me sretnu." Urenici ga јо� ne videk. 

Scena 9 
Те VeOOri urenici Ьehu u kuCi. BiЫija kaZe da zaklju�e 

vrata zЬog straha pred Jevrejima. Odjednom ostado�e 
zgranuti od �udenja. Pred njima је stajao Isus! 

(Umetni lik lsusa, 4с -260) 
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Zatvorena ga vrata nisu mogla zadrZзti. "Мir vama!" 
re00 im. 

U prvi mah Ьehu stra�no upl*ni. Pomisli�e da vide 
duha. "Za�to se bojite?" upita ih. "Pogledajte moje ruke i 
moje noge. Ја sam." re00 i pokaza im znakove od eksera. 
"Dotaknite me i pogledajte," ohrabri ih, "duh nema tela." 

Sada urenici spozn�e da је istina. Razveseloo se kao 
nikad prije. 

"Imate li ovde n�to za jelo?" upita ih. Pruille mu komad 
pe00ne riЬe. On је uze i pojede pred njima. Da, zaista је 
Ьiо stvaran, Ьiо је Ziv. Neko је vreme razgovarao s njima. 
Zatim im re00: "Ovo је ono �to sam vam govorio dok sam 
јоо Ьiо s vama. Тrebalo је da se ispuni sve �to је о meni 
napisano u Starom zavetu.tt Pomogao im је da razumeju 
sve �to је Воg rekao u svojoj rOCi, naime, da mora trpeti i 
treCi dan vaskrsnuti od mrtvih. "Sada llocu da to karete i 
drugima", re00 im. Da, moraju navestiti dobru vest. 

Кakvu uzbudljivu vest su imali! То је ј о� uvek uzbudljiva 
vest. Spasitelj Zivi. I ti si �uo tu vest no da li је ona 
promenila n�to u tvome fivotu? Jesi li ga prihvatio za 
svog Spasitelja, Onoga koji је platio za sve tvoje grehe. 
Treb� ga Ш �  sam morati da plati� za svoje grehe. Primi 
ga danas. Reci mu da ne relЊ Ьiti kamjen v�om kaznom 
za svoje grehe. Zahvali mu �to је platio tvoj dug, za tvoje 
grehe, i zamoli ga da bude tvoj Spasitelj.  Tada ее� 
poznavati tog fivog Spasitelja kao svojeg osobnog 
Spasitelja. 



РПАNЈА 

1. Sta su slagali vojnici koji su Qlvali stratu kod groba? 
(Da su dosli Isusovi исепiсi i odneli пjegovo telo.) 
2. ZЬog rega su lagali? 
(Jer sи im Jevrejski vode obecali mпogo поvаса ako 

slaiu. ) 
3. Ро remu se razlikovalo Isusovo vaskrslo telo? 
(Mogao је da prolazi kroz zidove i zatvoreпa vrata.) 
4. Sta su rene nameravale na Isusovu grobu? 
(Da pomaiu п jegovo telo miomirisima.) 
5. Sta su zatekle onde? 
(Катеп је bio odmaknиt. Neke иgledaSe andela.) 
6. Sta dokazuje Isusovo vaskrsenje? 
(Da је kazna za grehe и potpипosti рlасепа.) 
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7. Ко је prvi video Isusa posle njegova vaskrsenja? 
(Marija Magdalina) 
8. Sta su ugledali Petar i Jovan kad su stigli do groba? 
(Zavoji su ldali па mesш а telo је пestalo. ) 
9. Gde se Gospod Isus sreo s urenicima? 
(U sobl и kоји su se zakljиcali исепiсi.) 
10. Sta је bilo dokaz da је on stvaran? 
(а) pokazao im је rane па rukлma i пogama 
(Ь) rekлo im је nekл ga dotaknи 
(с) ројео је komad riЬe 
11. Sta re da doblje svaki istinski hr�6inin nakon 

Нristovog drugog dolaska? 
(Vaskrslo telo.) 
12. Каkо dugo re Gospod Isus da bude tiv? 
(Zaиvek. ) 



Stibovi: 

Lekcijaa 24 

Vaznesenje 

Matej 26,32; 28,7-10 i 16-19; 

Jovan 20,24-29, 21,1-17, 

Djela 1,3-11; 1 Korin6шima 15,4-7. 

Centralna istina: lsus Hristos је Gospod 

Primena 

Pocetak: 

Razvoj dogadaja: 

Vrbunac: 
ZaldjutЋk: 

Za upamtiti: 

Nespa§eni: Каd poveruj� u njega i 
primB ga za svog Spasitelja, on re da 
bude Gospodar tvog Zivota. 
Spa!leni: Budi mu poslu!lan, posebno 
njegovoj zapovedi da govori� drugima 
o njemu. 

Priat o Ani 

1. Toma nije video Gospoda 
2. Urenici mu ispriatju о tome 
3. Tomina nevera 
4. Dolazi Gospod lsus 
5. Toma vide i poverova CIN 
6. Gospod Isus se pojavi u Galileji 
7. "Meni је dana sva vlast" CIS 
8. Gospod govori urenicima na 

Maslinskoj gori CIS 
9. Odlazi na nebo CIS 
10. Andeli reko�e: "Ponovo re da se 

vrati" CISN 

"Zato ga је i Bog uzvisio i darovao mu 
ime koje је nad svakim imenom" 
(Filipljanima 2,9). 

Pomoena sredstva: Za poslednje tri scene koristi vanjske 
scene sa slikom vrha brda. Upotrebl 
likove 4с-263 - 269, ponovi 4с-215 -

217, 220 - 222, 235, 260 i 262. Za scenu 
5 moz� da upotrebB oЬlak od flanela. 
Likovi 4с-215 koji se koriste u Sceni 5 

pridrfavaju se rukama ali tako da se 
one ne primete. 

Saradnja u�enika: Nabavi nekoliko traktata za decu koje 
urenici nakon pouke mogu poneti sa 
soЬom i koristiti. 
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Da li si ikada propustio n�to vafno zЬog toga �to nisi 
Ьiо onde gde si trebao Ьiti? 

Mama је rekla Ani: "Dodi kuci odmah crm ti se zami 
nastava!" Ali Ana nije obratila pafnju na njene r�i. Posle 
�kole zadrfala se s Jelenom, zaustavila se pred trgovinom 
igraatka i do�la kuCi skoro jedan a.s kasnije. 

"Ana, rekla sam ti da dod� pravo kuci. Nisam ti rekla 
Шtо jer sam te htela iznenaditi", rere јој mama. "Bila је 
ovde Aleksandra s roditeljima ali su otBli pre no �to si ti 
do�la." 

Aleksandra је nekad zivela u ko�iluku i Ьila Anina 
najboja prijateljica. Pre godinu dana se odselila i Ana је 
otada nije videla. Sada је Ana Ьila razoatrana i postidena; 
tako Ьi rado da је Ьila kod kure. 

Scena 1 (unutra) 
(Umetni ucenike, 4с-262, i Tomu, 4с-263.) 
Toma је Ьiо jedan od lsusovih urenika, ali nije Ьiо s 

njima onog dana kad ih је, nakon svog vaskrsenja, posetio 
Gospod. 

"Tomo, videli smo ga Zivoga!" 
"Tomo, propustio si susret s njime. Која �teta!" 
"Izgledao је kao i pre, ali је Ьiо drugatiji. U�ao је u sobu 

kroz zatvorena vrata." 
"Pokazao nam је rane od eksera." 
Behu tako uzbudeni i toliko toga htedo�e ispriatti. Ali 

Toma nije Ьiо ni uzbuden ni veseo. On jednostavno nije 
mogao verovati da se mofe dogoditi tako n�to. 

"Neeu verovati dok ne vidim na rukama njegovim rane 
od klinova i ne stavim ruke svoje u njegov Ьоk," rere Toma. 
А Gospod se veoma brinuo za svog sumnjiatvog urenika. 

Scena 2 (unutrasnjost) 
Posle osam dana urenici su ponovo Ьili zajedno i Toma 

s njima. Dok su vrata Ьila zatvorena, dode Isus (mislim da 
је do�ao specijalno zbog Tome), stade pred njih te rere: 
"Mir vam!" 

(Umetni lik Isusa, 4с-260, levo od Tome.) 
Gospod lsus pokaza Tomi ranu od koplja na svome 

Ьoku, i otiske od klinova na rukama. "Pruzi prst svoj ovde 
i vidi moje ruke!" rere mu. "Pruzi ruku svoju i stavi је u 
moja rebra, i ne budi neveran nego veran! "  

U tom trenutku Toma poverova. "Gospod moj i Bog 
moj!" povire. Sada је Ьiо potpuno siguran da је njegov 
Gospod vaskrsnuo od mrtvih. Bio је jati od smrti. Da, lsus, 
Sin Bozji, dokazao је da је moeniji.od vojnika, satane, ра 
atk i smrti. On је Gospodar nad svime - nad najjacrm 
ljudima i najmocnijim silama. Каdа poveruj� u njega i 
pred� mu se, on postaje Gospodar tvojega zivota. То 



znaa da on preuzima vlast nad tvojim fivotom. MoZda si 
razm�ljao о tome da se pouzd� u njega kako Ьi ukolonio 
tvoje grehe. Zn� da mor� verovati u njega i predati mu 
se. Dali si voljan predati svoj fivot pod njegovu kontrolu? 
То Ьi znaalo pokoravati mu se i fiveti njemu ugodnim 
fivotom. Каd ostali u razredu prepisuju test, ti uani ono 
�to је ро volji tvog Gospoda. ZеШ li da vaskrsli Isus bude 
tvoj Gospod? Toma ga је nazvao: "Мој Gospod i Bog 
moj!" On је Ьiо siguran da је Isus Воg - Bog Sin. 

Scena 3 (vani) 
(Umetni mnostvo, likovi 4с -216, 21 7, 220 - 222, 235 i lik 

Isusa, 4с-215.) 
Jednogje dana, zajedno s jedanaestoricom urenika, bilo 

na okupu pet stotina onih koji su verovali. Odjednom se 
medu njima pojavi Isus. Hteo im је reti n�to veoma 
vamo: "Meni је dana sva vlast na nebu i na zemlji!" Кakve 
rea! Rekao је da ima vlast nad svakom osobom i stvari na 
nebu i na zemlji. Verovatno si �uo о v�ticama i njihovoj 
moci, Gospod Isus је neusporedivo veei. Seti se najvocih 
careva i vladara. Gospod Isus ih sve nadm�uje. Hrneani, 
dOCare, devojace, takav је tvoj Gospod! Ali јо� im је n�to 
hteo reci. "Zato idite i na�inite sve narode mojim 
urenicima!" zapovedi im. Sta?! Da naveste evandelje 
celome svetu? Da, jer је Isus rekao: "Ја sam s vama u sve 
dane do svr�etka sveta." On, veliki, svemoguci Gospod, 
Ьiее s njima. Каkо је to divno! Zn�, ako si hr�eanin, 
Gospod Isus zapoveda i teЬi da govor� drugima о njemu. 
То ponekad nije lako. Ali on, tvoj Gospod, uvek је s toЬom 
kako Ьi ti pomogao da se pokorn toj zapovesti. 

Urenici su bili sretni �uwi da ее on uvek Ьiti s njima, 
iako neee moCi da ga vide. Nekako im је Ьilo t�ko, nakon 
tri godine provedene s njime, priuati se tome da ga neee 
moei uvek gledati. Ponekad Ьi Ьiо s njima ра Ьi iznenada 
nestao. Tako је Ьilo retrdeset dana. 

Gospod Isus је rekao Tomi: "Poverovao si zato �to si me 
video. Blareni (sreeni) su koji ne vid�e - а poverov�e!" 

Gospod Isus је govorio о svakome ko је sada ovde а 
poznaje njega, kao svog Gospoda i Spasitelja. Ako si se 
pouzdao u njega, Gospod Isus kare da si "sreean". ZЬog 
rega moremo Ьiti "sreeni"? (Dopusti deci da odgovore.) 1 

mi smo sreeni zato �to је Isus Hristos na� Gospod, on 
upravlja. Nije uvek lako fiveti kako on hoee, ali је to 
najЬolji naan zivota. MoZda ti zaista rel� da se pouzda� u 
njega i postan� njegov/njegova, ali ne zn� kako da to 
u�in�. Moz� da porazgovara� sa mnom о tome nakon �to 
ostali odu (ucitelju, odredi mesto ). Rado cu da ti pokazem, 
uz pomoe BiЬlije, kako fivi Gospod Isus moze da postane 
tvoj Gospodar i Spasitelj. 
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(Skloni likove) 
Siguma sam da su urenici morali nav�tati dobru vest о 

svom vaskrslom Gospodu. Zene su im prenele andeosku 
poruku da ее ih Isus rekati u Galileji. Ne znamo zasigumo 
kako su znali gde ее da se sretnu s njime, ali izgleda da su 
znali. 

U ono se doba od Jerusalima do Galileje putovalo retiri 
do pet dana (ucitelju, pokaii im па karti udaljenost od 
Galileje dolerusalima) .  Onde su ih ljudi dobro poznavali. 
Mora da se Galilejcima u�inilo �udno �to ih vide Ьеz 
njihova Gospoda. Verovatno im postavi�e mno�tvo 
pitanja. Urenici su morali ispri�ti sve о njegovoj smrti i 
vaskrsenju. Tako su releli ugledati ga u tome kraju gde su 
proveli toliko zajedni�kih trenutaka, pre njegove smrti. 

Scena 4 (vrh brda) 
(Umetni likove 4с-265 i 266, ucenike, i 4с-260, Isusa.) 
Urenici su ponovo Ьili u Jerusalimu i Isus је Ьiо s njima. 

Popeli su se na Maslinsko brdo koje sa nalazi nedaleko od 
grada. "Ostanite u Jerusalimu", rere im lsus, "i rekajte na 
Orevo obeeanje za koje ste vee �uli od mene." 

Set�e se da im је pre svoje smrti Gospod Isus rekao: "Ја 
odlazim, ali vas Otac neee ostaviti same. Poslaee vam 
Svetoga Duha koji ее ziveti u vama." Sada ih је Gospod 
podsetio na to оЬеСаnје. "Ј о� malo i On ее da dode", rekao 
im je. 

Urenici su јо� uvek imali neka pitanja. Nije li Isus Car 
jevrejski? Nije li se sam tako nazvao? Каdа ее da postane 
carem? Stoga ga upitak "Gospode, h� li sada postaviti 
svoje carstvo u lzrailju?" 

"Nije va�e", odgovori im, "da znate vremena ili rokove 
koje је Otac odredio svojom vla�cu. То zna samo Otac." 

Gospod Isus nastavi govoriti о Duhu Svetome: "Каd 
Duh Sveti side na vas primieete snagu, ра eete pou�vati i 
propovedati о meni." 

То је naan kako ее on uvek da bude s njima - kroz Duha 
Svetoga. Ti ga ne moz� vidjeti, ali је on s tobom i u teЬi, 
naravno, ako ljub� Gospoda Isusa. Кroz Duha Svetoga ti 
Gospod pomaze da bud� poslШan njegovoj zapovedi da 
drugima govori� о njemu. Ovde imam knjizicu koja 
obj�njava jevandelje. Ako ljuЬi� Gospoda Isusa h� li 
је dati nekome tako da i on moze �uti Dobru vest? Ako 
� uzeti jednu knjizicu, tada na brzinu promisli о ovim 
pitanjima: Kome � је dati? - im� li vee nekoga u vidu? 

Каdа � је dati? - u utorak za vreme velikog �kolskogf 
odmora, ili u suЬotu na bazenu? 

Sta � da kaz�? - npr: "Od kad sam hr�eanin moj se 
zivot tako izmenio. Bilo Ьi mi drago da pro�i� ovu 
knjificu." 



RazmШjaj о ovim pitanjima. Moli kako da da� knjificu 
о svom Gospodu koji је svemoguc i uvek s toЬom. On ее 
ti pomoCi da to uan�. bu kao �to је pomogao i svojim 
urenicima. 

Seena S 

(Skloпi lik 4с -260, итеtпi lik Hrista, 4с -267. ) 
Dok im је Gospod govorio te stvari, urenici su ga gledali 

i paZljivo slШali. Каd zavdi s govorom noge mu se odignu 
od zemlje i pore se podizati u vazduh. Urenici ga zaёudeno 
gl�. 

(Umetni оЫаk; pomili ga tako da prekrije lik Hrista.) 
Tada ugled� kako s neba silazi oЬiak. Каkо se oЬlak 

spusti nire, Isus se ote njihovim pogledima i nestade u 
njemu. Urenici ј� uvek zaCudeno gleda�e ali ne vidde 
n�ta osim nebal (Skloпi oЬlak i Hristov lik) 

Gospod Isus se vratio u nebo. BiЬlija kare da је " ... seo s 
desne strane veliCanstva na visinama" (Jevrejima 1,3). 
Naravno da Bog nema ni desne ni leve ruke, jer је duh. Те 
roo znare da је Isus ot�ao k svome Ocu, da zauzme 
neЬeski presto. On је Gospodar nad svom zemljom i 
ljudima na njoj. On је Gospodar svim zvezdama. On је 
Gospodar nad andelima. Hri�eani, deCare, devojCice, 
nikada nemoj da zaboram ko је tvoj Spasitelj. Budi mu 
poslШan kao svome Gospodaru. Каdа to uCin� uvidetd 
da on ima svu vlast ра ti stoga more pomoCi da budd 
poslШan njegovim zapovestima. Posebna zapovest о kojoj 
danas razmi�ljamo је zapovest da drugima govorimo 
njemu. I urenici ее da se pokore toj zapovesti. Ali ovog 
trenutka su gledali u nеЬо. 

Seena 6 

(Umetni dvojicи и belom, 4с-268 i 269.) 
Odjednom se pred njima pojave dva ooveka u Ьelini. 

(Mora da to behu andeli.) Oni reko�e uCenicima: 
"Galilejci, za�to stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji 
је vaznesen na nеЬо opet ее da se vrati isto onako kako ste 
ga videli da odlazi na nеЬо." 

Vratiti? Da, vratiee se. Mnogi ljudi ne veruju da је on 
Gospod. Ali onog veliCanstvenog dana kad se Isus vrati na 
ovaj svet svi koji su ikada fiveli videt ее da је Isus Hristos 
Gospod. Biee to predivan dan za tеЬе, ako је tvoj Spasitelj 
i Car. А Ьiее tutan i struan dan za tеЬе ako nije tvoj 
Spasitelj i Car. Tada ее da bude prekasno za pouzdavanje 
u njega. н� li danas, sada, doCi k njemu, pouzdati se u 
njega kao u Jedinog koji more da izbme tvoje grehe, i 
prihvatiti ga kao Gospodara svojega fivota? Reci mu: 
"Gospode Isuse, ti si Gospod i Spasitelj. Molim te, ukloni 
moje grehe i vladaj odsada mojim fivotom." 

РПАNЈА 
1. Kojeg uoonika nije Ьilo kad se uskrsli Gospod sreo s 

ostalima? (Nije bUo Тоте.) 
2 Sta је Isus rekao Tomi kad ga је sreo? (Nek dotakne 

пjegove rапе. ) 
3. Sta је Toma odgovorio? ("Gospod тој i Bog тој. ) 
4. Up�i roc koje nedostaje. 
Isus rere: "Dana mi је __ vlast ... " (sva) 
5. Up�i roc koja nedostaje. Каd se pouzdU u Isusa 

Hrista kao svog Spasitelj a ,  on postaje i tvoj 
____ • (Gospod) 

6. Koji је posebni zadatak dao Isus svojim urenicima? 
(Da svetu пaveste jevandelje.) 
7. Каkо ее oni to moCi da uane? (Оп се иvek blti s пjima. ) 
8. Odakle је Isus oti�ao na nеЬо? (S Maslinske gore. ) 
9. Na koji је naCin napustio urenike? (Uzdigao se sa 

zemlje i nestao. ) 
10. Sta su andeli rekli urenicima? (Da се se vratiti па isti 

naCin.) 
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11. ZЬog rega ее onima koji ga ljuЬe Ьiti prekrasan dan 
njegova povratka? (Svi се videti da је оп Gospod. ) 

12. ZЬog ooga ее taj dan Ьiti tul.an onima koji ga ne 
ljuЬe? (BiCe prekasпo da poverujи и пјеgа. ) 
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