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SMERNICE ZA PODUCAVANJE 

MOLITVA. Provodite mnogo vremena u molitvi za 
decu. Sve dok Bog пе bude delovao u njihovim srcima 
i zivotu, nikakav duhovni rad песе Ьiti uciпjen. Molite 
se da svaku lekciju poducavate u snazi Svetoga Duha. 
Ovo је tајпа uspesne evangelizacije. 

BIВLIJSКI STIH ZA UCENJE NАРАМЕТ. Kada ovu 
lekciju poducavamo u 5 uzastopnih dапа, ucice se 
samo tri stiha koja Ьi trebalo da se upamte. Bolje је da 
deca stvarno zapamte tri, nego delimicno pet stihova. 
Ovo objasnjava zbog cega se stihovi za uсепје 
ponavljaju kod dve lekcije. Predloiena su i dva druga 
stiha iz BiЬlije, ako ovo uCite kao zasebne lekcije. 

PRIPREМA. Ove skripte su pripremljene da po
mogпu uciteljima, ali ne Ьi trebala da budu zamena za 
brizпu pripremu ispunjenu molitvom. ProuCite od
lomak u Bozijoj Reci pre по sto pocnete da proucavate 
skripta. Trudite se da svaku lekciju tako dobro zпate, 
da mozete da је govorite bez belezaka, Ш bar njihovu 
upotrebu svedite na minimum. 

Podsecamo vas, da је gotovo пemoguce koristiti 
beleske kod 5-todnevnog kluba " pod vedrim nebom". 
Takode, praktikujte da koristite kinoprojektor, pre lek
cije. 

BUDIТE DECI NA RASPOLAGANJU. Mozda ima 
dece koja zude da budu spaseпa, ali nisu sigurna kako 
bi mogla da budu. Mozda ima dece sa pitanjima u vezi 
vase lekcije. u toku casa, u пekom trenutku, objasпite 
deci da im stojite па raspolaganju nakoп susreta. Ob
jasпite im gde cete Ьiti. Budite pazljivi, da deca пе 
steknu utisak da moraju da ostanu da Ьi Ьila spasena. 

Опа mogu da se povere Bogu Ьilo gde, u Ьilo koje 
vreme, bez prisustva savetпika. 
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Deci mozete da kazete da ste im па raspolagaпju 
radi savetovaпja: 

-u toku susreta kada to saopstite; 

-пakon objasnjenja stiha koji se uci napamet, а koji 
govori о licпom spaseпju od greha; 

-u toku ЬiЬlijske lekcije, naroCito na pocetku; 

- u neko drugo pogodno vreme u toku programa. 

Primer sta da kaiete: 

" Ako zelis da ti Gospod Isus oprosti greh, а jos 
uvek пе znas sta da ucinis, Ьiсе mi drago da popricam 
sa tobom о tome i pomogпem ti. Kada se susret 
zavrsi, otidi i sedni tamo ispod drveta. Tada cu zпati 
da zelis da samnom govoris. Doci cu, i objasпicu ti 
kako mozes da zamolis Gospoda Isusa Hrista ta bude 
tvoj Spasitelj." 

Posto ima dosta dece koja su se sama pouzdala u 
Gospoda lsusa Hrista kao svog Spasitelja (koja se pre
thodno nisu posavetovala), dobro је da krajem пedelje 
u kojoj se zavrsavava petodnevni klub ka:Zes nesto u 
ovom smislu: "Ako ste se pouzdali u Gospoda Isusa, а 
ја ne znam nista о tome, molim vas da mi karete 
nakon susreta, kako Ьih vam mogao Ьiti od pomoCi. 
Stajacu tamo kod one klupe (Ш nekog drugog mesta). 
Samo dodite i kazite mi: "Zeleo Ьih da vi zпate da sam 
zamolio Isusa da me spase." 

Ovo се vam zatim omoguciti da upisete takvo dete 
u vas stalni program, i budete u mogucnosti da mu po
mogпete u oЬlasti sigurnosti spaseпja i rasta u veri. 

Na pozadini ovog prirucnika, пасi cete kao is
taknuto КОRАКЕ ZA SAVETOVANJE DETETA 
RADI SPASENJA. 



Lekcija 1 

JOVAN KRSTITELJ POКAZUJE PUT 

Centralna istina - Isus Hrist spasava od 
OSUDE 

BiЬlijski stih koji se uci napamet- " Bog је poslao u 
svet svoga jedinorod
nog sina - da mi njime 
zivimo" (1. Jovan. 4:9) 

Sveto Pismo- Jovan1,19-36; Luka3,1-
3, Matej 3,1-6; Izlazak 
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"Opet је tamo," neko је povikao niz ulicu. "Jovan 
Кrstitelj upravo propoveda. Pored reke Jordana је; 
dodimo da ga cujemo!" 

Kako se vest sirila, ljudi su пZurbano izlazili iz svo
jih kuca i radionica, uzbudeno caskajuci, dok su zurili 
ka reci. Ova reka, rekaJordan, nalazi se u Palestini. 
Jovan, ovaj cuveni propovednik, drZao је svoje 
propovedi pre oko dve blljade godina. 

Scena I-1 

Uskoro su ljudi mogli da cujuJovanov snazni glas. 
"Pokajte se!" pozivao ih је. " Odvratite se od svoga 
greha, ako zelite da izbegnete Boziju kaznu." 

Kakav је on Ьiо cudan prizor. Obucen u kamilju 
kozu, sa koznim opasacem. Мnostvo је slusalo dok је 
propovedao. Мnogi su poverovali u ono sto је Jovan 
govorio, i behu krsteni u reci, da pokaZu da su se od
vratili od gresnih stvari koje su ucinili. Raznoliki ljudi 
behu dosli, mladi i stari, bogati i siromasi, videniji i 
oЬicni ljudi. Behu dosli i izЬliza i izdaleka, cak i iz 
gradaJerusalima, da cujuJovanovu propoved. Neki su 
se pitali ko је zapravo Jovan. 

" Da li је Jovan Hristos, Onaj koga је Bog оЬесао da 
се poslati jednoga dana?" razmisljali su. "Hristos" је 
Ьilo ime za Izabranoga koga је Bog оЬесао da се 
poslati kao Spasitelja: "Ne", Jovan је kazao, "Ја nisam 
Hristos; nisam obecani Spasitelj. Dosao је neko ko је 
tako uzvisen da ја nisam dovoljno dobar ni da se sag
nem i pomognem Mu da izuje cipele. On је Hristos, ne 
ја." Jovanu је Ьiо poveren vazan posao: Bog ga је 
poslao da kaze ljudima da se pripreme, zato sto је 
Boziji Sin, Hristos, dolazio. 

Scena I-2 

Jednoga danaJovan se osvrnuo i pokazao na Nek
oga i kazao, " Evo Jagnje Bozije koje uklanja greh 
sveta!" Govan 1,29). Ljudi su gledali gde је Jovan 
pokazivao. Tamo stajase Isus Hrist! 

Jovan је govorio ljudima da је Hrist, obecani 
Spasitelj dosao. U Starozavetnom delи BiЬlije, Bog је 
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kazivao mnoge stvari svome narodu о Odabranome, 
koga је оЬесао da се poslati. Stotinama је godina 
Boziji narod - Izraelci cekao Njegov dolazak. Sada је 

Jovan kazivao da је On dosao! Jovan Ga је nazivao 
" Bozije Jagnje". Ove reci "Jagnje Bozije" mora da su 
podsecale ljиde koji su slиsali Jovana na nesto sto se 
desilo pre mnogo godina. Hajde da cujemo pricu sta 
se u to vreme desilo. То се nam pomoci da shvatimo 
sta је Jovan rekao da се Gospod Isus ucini. 

Scena I-3 

Boziji narod, Izraelci, ziveli su и Egiptи. U pocetkи 
prema njima postиpahu dobro. Ali, kako sи godine 
prolazile, Egipcani pocese da ih se plase. Bese sve vise 
i vise Izraelaca; tako da ih Egipcani nacinise svojim 
robovima. Primoravahu ih da rade, veoma, veoma 
naporno i prema njima postupase sa okrutnoscu. Kor
istili sи ih da sagrade piramide u Egiptu; mnogi su 
Izraelci stradali и teskom poslu koji su morali da rade. 
Ali, i dalje su Egipcani osecali da ima isuvise 
Izraelaca. Cak sи nastojali da pouЬijaju sve izraelske 
bebe-decake. 

Boziji narod је zudeo da bude izbavljen. Bog је 
video njihovu teznju. On је imao plan da ih oslobodi, 
kako Ьi mogli da se vrate u svoju sopstvenu zemlju. 
Izraelcima је dao vodu, Mojsija. Poslao ga је da govori 
faraonu, caru Egipta. Mojsije se zauzimao kod faraona 
da oslobodi njegov narod, ali је faraon odЬijao. Nije 
hteo da izgиЬi svoje robove! 

Ali, Bog је pokazao svoju mocnu silu, saljиCi 
Egiptu velike i strasne nevolje. Tvrdoglavi је faraon i 
dalje odЬijao da dopиsti Bozijem narodu da ide. 
Мnogo su puta Mojsije i njegov brat Aron, odlazili do 
faraona da ga upozore na Bozijи kaznu. 
Ali, nisи mogli da promene ovog tvrdokornog coveka. 
Stalno је govorio, Ne, necu vas pиstiti da odete!" 

Scena I-4 

Tada је Bog poslao Mojsija i Arona faraonu sa 
poslednjim иpozorenjem: " Proci cu zemljom Egipat
skom. Umrece najstariji sin (prvenac) и svakoj egipat
skoj porodici, prvenac faraonov, prvenac и svakoj 
bogatoj i svakoj siromasnoj porodici. Smrt се Ьiti cak i 
medu zivotinjama egipatskim. I Ьiсе glasno naricanje 
ро svoj zemlji, kakvo jos nije Ьilo niti се ga ikad Ьiti." 
(iz Izlaska 11,4-6) 

Mojsije је nastavljao, " Tvoje се sluge doci meni i 
govoriti: idi! Povedi sav tvoj narod sa sobom, а zatim 
cu, faraone, otici i povesti narod sa sobom." (Izlazak 
11,8) 

То rekavsi, Mojsije se okrenuo i dostojanstveno 
izasao iz palate. Podli је faraon i dalje odЬijao da 
Bozijem narodu dopusti da ode. Cuo је smrtno иpo
zorenje, ali nije poslusao. 

MoZda si i ti рориt njega? U BiЬliji postoji ovakvo 
upozorenje za sve nas, takode. Bog kaZe: " Plata za 



greh je smrt (Rimljanima 6,23). Тi znas da kada neko 
ima posao, na kraju nedelje ili meseca doblja novac za 
obavljeni posao. Zato se kaze da doblja nadnicu Ш 

platu. BiЬlija kaie da ako si zgresio, zasluzio (zaradio) 
si platu - smrt. То znaci da се tvoja dusa, deo tebe koji 
zauvek zivi, Ьiti odvojen od Boga. То znaci da ti ne 
mozes da zivis sa Bogom. Ovo је zaista uiasna kazna, 
ali to mora da bude tako zato sto Bog i greh ne mogu 
da budu zajedno. 

Sta si uCinio da zaradis ovu kaznu? Zgresio si! 
Greh је nepokoravati se Bogu. BiЬlija kaze da su svi 
zgresili: "Svi su zgresili, i tako su liseni slave Bozije" 
(Rimljanima 3:23). То znaCi da si ti zgresio. Kada za 
trenutak razmislis о tome, znas da је to istina. Mozes 
da razmislis о nekoj okolnosti, kada si о nekome 
razmisljao sa besom i mdnjom. "Мrzim ga," 
pomisljao si u sebl. Gospod lsus kaie da kada ima8 
ovakve misli о nekome, ti se ne pokoravas Bozijoj 
zapovesti koja kaie: "Ljublte drugoga kao samoga 
sebe." Podla razmisljanja, gnev, reci izgovorene u ljut
nji, greh su i nisu ро volji Boga. On је tako cist, dobar 
i pravican da mora da kazni sav greh. BiЬlija nas upo
zorava da је kazna odvojenje od Boga. Poslusaj Bozija 
upozorenja; ne budi kao faraon. 

Scena 1-5 

Kada su Mojsije i Aron ostavili faraona, trebalo је 
da pripreme Izraelce na ono sta се se desiti. Sakupili 
su sav narod, i objasnili im sta moraju da cine: 
"Poslusajte! Desetoga dana u mesecu odaberite 
jagnje. Mora da bude muijak, ne starije od godinu 
dana. Proverite da nema ni povredu ni ogrebotinu. 
Mora da bude savrseno jagnje " (iz Izlaska 1 2,3-5) 

Ovo jagnje шis navodi da razmisljamo о Gospodu 
Isusu Hristu. Jovan Кrstite]j Ga је nazivao "Jagnjetom 
Bozijim". Isus је Ьiо savrsen. Nije imao gresno srce 
koje Ьi ga navodilo da ne slusa Boga. Bio је roden kao 
Cist i bezgresan, jedina osoba koja је takva Ьila 
rodena. Kada је odrastao, On nikada nije obmanjivao. 
On nikada nije lagao. On nikada nije odgovarao svojoj 
majci, kada ga је molila da nesto uradi. Nikada nije 
Cinio greh. Stoga, jagnje о kome је Mojsije govorio, 
podseca nas na Gospoda Isusa Hrista. 

Mojsije је nastavljao da daje uputstva ljudima: "Za
tim, na 14-ti dan ubljte jegnje. Sakupite krv u zdelu, i 
poskropite sa njom оЬа dovratka i gomji prag na vra
tima vasih kuca" ( iz Izlaska 12,6-7). Jagnje Bozije, 
Isus Hrist takode је umro. Nije postojao drugi naCin 
da Ьi ljudi, koji su zasluzili da zauvek budu odvojeni 
od Boga, mogli da se spasu te stravicne kazne. On Jed
ini, koji nikada nije zgresio, preuzeo је od Boga kaznu 
koju mi zasluzujemo. lsus је dao svoju dragocenu krv, 

tako da ljudi kao sto smo ti i ја moiemo Ьiti bezbedni. 
Za Izraelce је postojao samo jedan nacin da budu 
bezbedni, kada Gospod bude prolazio zemljom i 
donosio smrt, zbog strasnih grehova Egipcana. 
Upravo sada, postoji samo jedan koji moze da te spase 
- Gospod Isus Hrist. 

Cetmaestoga је dana svaka porodica uradila ono 
sto је Mojsije rekao. Jaganjci behu uЬijeni. Као sto im 
је Bog kazao preko Mojsija, svaka porodica је uzela 
krv i poskropila је dovratke i gornji prag vrata. Кrv 

nije trebala samo da se cuva u zdeli, vec da se 
poskrope dovratci. Kada Gospod bude video krv, proci 
се pored te kuce, i svi се ljudi unutra Ьiti bezbedni. 
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Upravo је tako sa Jagnjetom Bozijim. On је umro, 
ali to ne znaci da је svako na svetu siguran da nece 
biti kaznjen zbog svoga greha. Ako ti zeliS da budes 
siguran, ti moras licno da se pouzdas u Gospoda lsusa 
Hrista da te spase. Moras racunati na Njega kao Jedi
noga koji је umro za tebe, koji је dao svoju dragocenи 
krv za tebe. Jagnje је Ьilo kaznjeno, а Izraelci nisu. 

То је ono sto је Isus ucinio za nas kada је umro na 
krstu. Bas kao sto su Izraelci morali da se uvere da se 
jagnjetova krv nalazi na njihovim dovratcima, tako i ti 
moras da se obezbedis oslonivsi se na Gospoda Isusa 
da te spase. 

Unutar svake izraelske kuce, porodica је ispekla 
jagnje i imala је obrok. Svi su se odenuli i bili spremni 
za putovanje. Nisu morali da brinu za Boziju presudu, 
jer је Bog rekao. "Kad vidim krv, proci cu vas" (iz 
Izlaska 1 2,13). 

Scena I-6 

То је vece svaka Izraelska porodica iscekivala ono 
sto је Bog kazao da се se desiti. U ponoc је Gospod 
prosao zemljom. U svakom domu, gde ne bese krvi na 
dovratcima, najstariji sin је umro. 

Uzasan se plac zacuo iz palate; umro је krunski 
princ. Isti se plac zacuo iz drugih egipatskih domova, 
kada behu otkrili smrt najstarijih sinova. Takva tuga! 
Takvo jecanje! 

Nemoj da bиdes takav, kao sto su ovi ljudi. Nemoj 
da budes decak ili devojcica koja ne veruje и Gospoda 
Isusa. On је dao svoju krv i umro је zbog grehova. 
Ako nastavis sa neposlusnoscu, i odbljas da mu 
poverujes, blces odvojen od Boga zauvek. Nemoj da 
budes kao ovi ljudi koji nisu imali jagnjetovu krv na 
svojim dovratnicima. 

Ali, u svakom domu gde bese poprskana jagnjetova 
krv, nije bllo smrti. Svi behu sigumi, bas kao sto Bog 
bese оЬесао. Obezbedi se, da budes рориt ovih ljudi. 
Nemoj da misliS da mozes da se obezbedis time sto 
ces odlaziti u crkvu, izgovarati molitve ili nastojati da 
budes dobar. Ne mozes to postiCi ovim. Dobro је da 
odlazis u crkvu, molis se, ponasas se na najbolji 
mogиci nacin, ali samo Bozije Jagnje, Gospod Isus 
Hrist, moze da te osigura od kaznjavanja. BiЬlija kaze, 
"Stoga sad nema osude za one koji su u Hristи lsиsu" 
(Rimljanima 8,1). То znaci da si, ako se pouzdas и 
lsusa Hrista, Jagnje Bozije, Ьezbedan od Bozije kazne, 
bas kao Izraelci. 

Egipcani su jecali i zapomagali. Faraonovo srce 
bese slomljeno. U toku noCi је pozvao Mojsija i Arona 
i zapovedio im, "Ustajte, idite iz naroda mojega i vi i 
sinovi Izrailjevi, i otidite, posluzite Gospodu, kao sto 



govoriste. Uzmite i ovce svoje i goveda svoja, kao sto 
govoriste, i idite, ра i mene Ьlagoslovite." (Izlazak 
12,31-32). 

Scena I-7 

Mojsiju nije trebalo dvaput reci. On i njegov narod 
behu spremni. Duz cele zemlje, Egipcani su molili 
Izraelce: "Idite, pre no sto svi pomremo!" Izraelci su 
traZili od Egipcana odecu i nakit i oni im sve davahu. 
Davali su zlatne i srebme narukvice, minduse i lance i 
najfiniju odecu. Ovo је Ьiо Boziji nacin da Egipcani is
plate Izraelcima za sve one godine teskoga rada. "Evo, 
uzmite, uzmite sve," molili su. "Samo idite! Ne 
osecamo se bezbedno, sve dok ne odete odavde!" 

Кrenulo је veliko mnostvo Bozijeg naroda. 
Napokon behu slobodni. Bili su bezbedni u najstrasni
joj noCi za koju је Egipat ikada znao. Jagnjetova krv ih 
је sacuvala. 

Scena I-8 

Sada Ьi svakako mogao da uvidis zasto је Jovan 
Кrstitelj kazao, "Evo jagnje Bozije koje uklanja greh 
sveta." Pokazivao је na Isusa Hrista, Bozijeg Sina. On 
је dosao da umre, tako da Ьi svi koji poveruju u Njega 
Ьili bezbedni na veliki dan kada Bog kaznjava greh. 
BiЬlija kaze: "Bog је poslao u svet svoga jedinorodnog 
sina - da mi njime zivimo" Govan 4:9). 

Mozda, ti u svome srcu znas da nisi bezbedan, ali 
zelis da to budes. Jesi li voljan da se odvratis od onoga 
sto nije ро volji Bogu, i pouzdas se u samoga Gospoda 
Isusa da te osigura? Hoces li se pouzdati u Njega 
sada? Kazi Mu: "Gospode Isuse, Jagnje Bozije, hvala ti 
sto si umro i odneo moj greh. Hvala ti sto si dao tvoju 
dragocenu krv za mene. iao mi је sto sam Ьiо tako 
los. Pouzdajem se u ТеЬе, kao Jedinoga koji moze da 
odnese moj greh i spasi me od Bozije osude." Ako se 
pouzdas u Njega, BiЬlija obecava da "nema osude za 
one koji su u Hristu Isusu" (Rimljanima 8,1). 
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Lekcija 2 

NIKODIМ SLUSA PRICU 

Centralna istina - Moras se pouzdati u 
Isusa Hrista da Ьi Ьiо 
spasen 

BiЬlijski stih koji se uci napamet - Za petodnevni klub 
ponovite 1. Jovan 4,9. 
Za jedan susret ucite: 

Sveto Pismo-

"Treba da se rodite 
odozgo" Govan З, 7) 

Jovan 3,1-16; Brojevi 
21,4-9 

Bese tiho i mimo. Senovitim ulicamaJerusalima ho
dao је brzo neki covek. Bese to Nikodim, jedan od ver
skih voda. Kuda је isao? On bese сио za neoЬicne, 
predivne stvari koje su se desile u gradu. Ljudi su go
vorili о Isusu iz Nazareta, koji је mogao da cini ono 
sto niko drugi nije. Nikodim је Ьiо uveren da је Bog 
poslao Isusa i on је zeleo da sazna vise. 

Mozda i ti zelis da vise saznas о Gospodu Isusu i 
kako On moze da ti oprosti grehe. MoZda ti nisi ni
kada zamolio Gospoda Isusa da bude tvoj Spasitelj, i 
sada zaista zelis da ti On oprosti tvoje grehe; ali nisi 
siguran kako. Вiсе mi drago da posle casa razgovaram 
sa tobom i pokazem ti iz BiЬlije sta Gospod Isus zeli 
da ti ucinis i sta moras da uradis. Ako zeliS da sam
nom razgovaras о ovom najvaznijem pitanju, Ьicu 
tamo pod onim drvetom (ili naznacite neko drugo 
mesto) nakon sto se susret zavrsi. Mozes doCi do 
mene, ispod drveta i znacu da zelis da samnom 
razgovaras о tome kako Isus Hrist moze da ti oprosti 
grehe. 

Scena II-1 

On i Nikodim su cele noci nasamo razgovarali. 
Gospod Isus је kazao, "Ako se ko ne rodi odozgo, ne 
moze videti carstvo Bozije." Za Nikodima nije Ьilo do
voljno da zna о Bogu; on је morao da zapocne novi 
zivot. Ali, Nikodim to nije mogao da uCini sam za 
sebe; samo је Bog mogao da ga izmeni, tako da on 
moze da pocne da zivi za Boga; Tada се Bog Ьiti kralj 
u njegovom zivotu. 

Ovaj pametni, religiozni covek, Ьiо је veoma zbun
jen: "Mora li neko da ponovo postane ЬеЬа da Ьi imao 
novi zivot?" Nikodim, upravo nije mogao da sagleda 
kako Ьi to Ьilo moguce. Tako је Gospod Isus upotre
Ьio pricu, koja se odigrala mnogo godina pre i koju је 
Nikodim znao. Ovo се mu sigurno pomoCi da razume. 

Scena II-2 

Мnogo, mnogo pre, Boziji narod, Izraelci, pobegao 
је iz Egipta gde је Ьiо u ropstvu. (Setio si se kako su u 
poslednjoj lekciji Izraelci uЬili jaganjce i kako ih је 



Bog zastitio, tako da su mogli da budu slobodni.) Isli 
su u novu zemlju. (Pokazite mapu na unutrasnjem 
delu zadnje korice i pokazi put koji su Izraelci pre
duzeli iz Egipta u Kanan.) 

Dok su putovali, pricali su о tome kako је Bog Ьiо 
dobar. On је pokazao da је veliki i mocan, time sto ih 
је izbavio iz Egipta. Bilo im је veoma drago sto pri
padaju jedinom istinskom Bogu. Oni se nisu klanjali 
laznim bogovima koji nisu mogli nista da uCine; Nji
hov Bog је Ьiо mocan i dobar. 

Мnogo godina ovo se veliko mnostvo ljudi kretalo 
kroz pustos. Jednoga dana dodose do granice zemlje 
Edomske. Da su mogli da putuju kroz Edom, stigli Ьi 
do svoje nove zemlje mnogo brze. Ali, edomski car је 
odЬio da im dopusti da idu kroz njegovu zemlju. Tako 
su morali da idu dugim okolnim putem. Izgledalo је da 
putu nema kraja! Postali su veoma о beshrabreni i zabo
ravili su sta је Bog Ьiо vec uCinio za njih. "Zasto nas iz
vedoste iz Мisira da izginemo u ovoj pustinji? Jer 
nema ni bleba ni vode, а ovaj se nikaki ЫеЬ vec ogadio 
dusi nasoj" (Vidi Brojeve 21,5). 

Scena II-3 

Ali oni jesu imali i bleb i vodu. Bog bese veoma do
bar prema njima. Svako jutro kada su ustajali, nalazili 
Ьi da im је Bog davao bleb sa neba; tanusne, okrugle 
pahuljice na zemlji nazivali su "mana". Imali su manu 
svaki dan. I ne samo to. Bog је cak mogao da nacini da 
voda izlazi iz stene kada behu zedni. Ali, sada su se 
zalili na Boga. 

Nismo li i mi poput njih? Bog је Ьiо veoma dobar 
prema nama. Imamo hranu, prijatelje i domove. Snazni 
smo i dobro nam је. Bog daje sunce i kisu. Cak i to sto 
smo danas zivi, Boziji је dar. On је veoma dobar i 
ljubazan. Ali, mi smo bas kao oni ljudi iz davnina; bun
imo se protiv Boga. Ovo је Bog zapovedio, da се On 
Ьiti tvoj Bog i prvi u tvom zivotu. BiЬlija ka:Ze: "Treba 
da ljuЬite Gospoda svim srcem svojim i svom dusom 
svojom", ali mi to ne cinimo, zar ne? 

Igras se svaki dan, ides u skolu, jedes i spavas, ali 
ne razmisljas C:esto о Bogu. Tvoji prijatelji, tvoje 
igracke, tvoji ТV programi - teЬi su va:Zniji od Boga. 

BiЬlija ka:Ze da ne treba da zaboravimo na Boziju do
brotu i gundamo i zalimo se. Da li govoris ovakve 
stvari: "Ne volim da mi ucitelj govori sta da radim. Ne 
volim sto moram da perem sudove za mamu. Ne zelim 
da slusam sta Bog u BiЬliji govori da se radi. Hocu da 
radim sta mi se svida. Jesi li gundalo, zalopojka? Kada 
takve stvari radis drugima, ti ne slusas Boga. То је kao 
da si mahao svojom pesnicom prema Bogu i govorio, 
"Ne zelim da ti vladas mojim zivotom. Ne svida mi se 
to sto si mi dao." 

Ali, moZda ti ka:Zes: "Ја to ne Cinim cesto." То је 
kao pukotina na vazni. Cak iako ima samo jedna pukot
ina, cela vazna је pokvarena. Nepokoravanje Bogu u 
jednoj stvari је kao da mu se nepokoravas u svemu. 
Boris se protiv Bozijih zapovesti; ti mu se ne pok
oravas, bas kao oni ljudi iz davnina. 

б 

Scena II-4 

Iznenada је iz logora doprla vika. IzЬila је panika, 
bolni jecaji! Sa svih strana su, smrtonosno se previ
jajuci, medu ljude dopuzavale zmije, i ujedale ih. 
Zezeci bol bese uzasan. Ljudi su umirali. Bog је poslao 
zmije da kazni ljude zbog njihovog jadikovanja i nepok
oravanja. Bog је dobar i ljubazan, ali, On је takode Cist 
i pravedan. Kada Mu se ljudi ne pokoravaju i ustaju 
protiv Njega, On mora da kazni njihovu neposlusnost. 
Sada su ovi ljudi Ьili u smrtnoj opasnosti zbog njiho
vog greha. 

Znas li da se i ti nalazis u istoj takvoj opasnosti? О, 
ne, tebe nece ugristi zmija; ali ti nisi Ьiо pokoran Bogu 
i zaslu:Zujes Njegovu kaznu. Bog nam u BiЬliji ka:Ze 
koja је to kazna. On kaze, "koja dusa zgresi, ona се 
poginuti" Qezekilj 18,4). То ne znaci da umres, i da te 
sahrane. То podrazumeva da uvek i zauvek budes od
veden od Boga; to znaci Ьiti odvojen od Boga. Ovo је 
kazna za nepokoravanje dobrom, cistom, svemocnome 
Bogu, i mi је svi zasluzujemo. 

Ljudi u pustinji su znali da su zasluzili ono sto im 
se desavalo. Shvatili su zbog C:ega su ove ubojite zmije 
Ьile ро celom logoru. U velikoj nevolji su dosli Mo
jsiju, njihovom vodi, i molili: "Zgresismo sto vikasmo 
na Gospoda i na tebe; Moli Boga neka ukloni zmije od 
nas" (Brojevi 21,7). 

Scena II-5 

Njihov pobozni voda, otisao је da govori Gospodu 
Isusu radi naroda. Znao је da cak i kada Ьi Bog svima 
njima dopustio da umru, Ьilo Ьi to ono sto su zasluzili. 
Niko ne Ьi mogao da ka:Ze: "То је nepravedno!" 

Tako је i sa nama. Kada Ьi Bog svakoga od nas 
poslao daleko od Njega da zauvek budemo ka:Znjeni, ni
jedan ne Ьi mogao da kaze, "Nisam to zasluzio." Мi 
smo toliko nepokorni Bogu, da је sve sto mi 
zasluzujemo samo Njegova kazna, bas kao oni ljudi za 
koje је Mojsije molio. 

Bog је poslusao Mojsija. Dao је Mojsiju vrlo cudne 
instrukcije: "Nacini zmiju od bronze i stavi је na 
motku. Podigni је tako da Ьi ljudi mogli da је vide. 
Svako ko zeli da bude spasen, mora da pogleda na 
bronzanu zmiju i drzi svoje oci netremice zagledane u 
nju. Ako pogleda, pouzdajuCi se u Boga da ga izleci, 
zivece" (Pogledajte Brojeve 21,8). Zar nije Bog Ьiо do
bar, kada је ovim ljudima koji su se zalili dao put da 
budu spaseni od smrti? Ali, put koji је On nama dao 
da mi budemo izbavljeni od smrti zbog greha је 
daleko, daleko cudesniji. 

Gospod Isus је kazao Nikodimu, da bas onako kao 
sto је bronzana zmija Ьila podignuta, tako i On 
Gospod Isus mora du bude podignut. On је mislio na 
to kako се Ьiti raspet na krst. On nikada, nikada nije 
cinio greh; tako da On nije zasluzivao nikakvu kaznu. 

Ali, Bog је preuzeo nase sopstvene grehe i stavio ih 
na Gospoda Isusa. "On је na svom telu poneo nase 



grehe na drvo" (1. Petrova 2,24). Bog је kaznio Svog 
sopstvenog dragog sina kao da је On gresio. Seti se da 
smo kazali da је kazna za greh Ьiti odvojen od Boga. 
Kada је Gospod Isus umirao, uZa.sno је patio. Ali naj
gora patnja је Ьila sto је za izvesno vreme trebalo da 
bude odvojen od Svoga Оса Boga. Povikao је "Осе, 
Осе zasto si me ostavio!" U tom је trenutku Bog dode
lio Njemu osudu i kaznu za nas greh. Kako li је velika 
Bozija ljubav prema nama, kada је On trebao da da 
Svoga jedinog Sina da bude raspet i umre. Zatim, 
trecega dana, Bog Ga је podigao iz mrtvih. On је danas 
ziv i zivi na nebu sa Bogom ocem. Eto, zbog cega 
Gospod Isus moze da nam danas kaze: "Pogledajte u 
mene, i spasicete se" (Isaija 45,22). 

Znaci li to da је svako spasen od katnjavanja greha? 
Razmisli ponovo о ljudima u pustinji. 

Scena II-6 

Oni su morali da poveruju da је Bog dao lek, samo 
jedan lek. Trebali su da gledaju u bronzanu zmiju ako 
su zeleli da budu spaseni od smrti. Ako је neko go
vorio: "Ја u to ne verujem," ne Ьi ziveo. Ako ы neko 
drugi kazao, "Ne mislim da Ьi mi samo to sto gledam 
u bronzanu zmiju pomoglo," umirao Ьi. Ali, mnogi su 
se sakupljali okolo, znajuci da su suoceni sa smrcu. 
Oni su zaista verovali u ono sto је Bog govorio. Gledali 
su u bronzanu zmiju, i odjedanput su Ьili isceljeni, bas 
kako је Bog rekao. 

Tako је i sa Gospodom Isusom. On је to objasnio 
Nikodimu: "Tako treba da se podigne Sin coveciji, da 
svaki - ko veruje - ima u njemu zivot vecni." (Ј ovan 
З, 14Ь-15). Ti moras da poverujes da је Gospod Isus 
Ьiо kaznjeп umesto tebe, i zamolis Ga da te spase 
kazпe koju zasluzujes. Ako zaista pogledas па 
Gospoda Isusa svim svojim srcem - to znaci ako se 
Njemu samome poveris - ti песеs Ьiti zauvek izguЬljen. 

Sсепа 11-7 

Nikodim је paZljivo slusao dok mu је Gospod Isus 
objasпjavao kako оп moze da ima пovi zivot. Bio је 
izпenadeп: Nikodim bese veoma роЬоZа.п; zпао је sve 
о Bogu; cesto se molio. Ali, gospod Isus је kazao da 
sve ovo пiје dovoljпo da ga pripremi da zivi sa Bogom. 
Gospod Isus је kazao da оп mora ponovo da se rodi: 
on mora da postane nova osoba. Trebao је da se poveri 
Gospodu Isusu Hristu. 

Da li razumes kako ti mozes da imas ovaj novi 
zivot? Zпas li zasto је Gospod Isus jediпi koji moze da 
te izbavi iz greha? "Bog је poslao u svet svoga jedi
norodпog sina - da mi Njime zivimo" (1. Jovan 4,9) 
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Sсепа II-8 

Sta је sa tobom? Daпas si cuo пеkе predivne stvari 
koje је Gospod Isus kazao. Uvideo si da postoji samo 
jedan пасiп da se izbavi i пе bude odvojen od Boga. 
Poslusaj ove predivne reci iz ВiЬlije: "Pogledajte u 
mепе i spascete se svi krajevi zemaljski; jer sam ја Bog 
i пеmа drugoga" (Isaija 45,22). Poslusaj Boga i okreni 
se Gospodu Isusu danas. Kazi Mu da Mu se poveravas: 
"Gospode Isuse, пisam slusao Tvoje zapovesti. Zпam 
da zasluzujem da budem kaznjeп. Ali, ја uistiпu veru
jem da si ti Ьiо kazпjen za mene. Molim Те spasi me 
sada." Ako mu se poveris, Оп се te spasiti i zпaces da 
te је Bog naciпio novom osobom, osobom koja moze 
da zivi za Njega. 

Lekcija З 

SPASITELJ NALAZI ZAKEJA 

Ceпtralna istiпa - Gospod Isus Hrist је 
dosao da spase gresnike 

BiЬlijski stih koji se uci пapamet - "Stoga i moze sas-

Sveto Pismo -

Sсепа III-1 

vim da spase опе koji 
пjegovim posredstvom 
prilaze Bogu, posto 
svagda zivi-da se moli 
za пjih" (Jevrejima 
7,25). 

Luka 19,1-10 

"Sedamdeset, osamdeset, devedeset, stotiпu .... " 
Zakej је voleo da broji поvас, jer је zпао da се dosta 
zadrzati za sebe samog. Imao је izuzetпo vaznu 
sluzbu, radeci za Rimljane koji behu pokorili Izrael. 
Rimljaпi su primoravali Jevreje da placaju mnoge 
poreze. Zakej је imao nadzor паd svim ljudima koji su 
sakupljali ove poreze u gradu Jerihoпu i пjegovoj ok
olini. Bio је glavni cariпik. Obezbedivao је da rimska 
uprava doblja sav поvас koji zatraii. Ali, takode је 
gledao da dosta toga zadrzi za sebe. 

Ovaj bogati, vatni covek ziveo је u Jerihonu, 
divnom gradu sa visokim palmama i lepim vrtovima. 
Мnogi bogati ljudi su tamo ziveli. Uveren sam da је 
Zakeju Ьilo milo zbog toga, jer su oni trebali da 
placaju mnogo novca Rimskoj upravi, а to је znaCilo 
vise поvса i za пјеgа! 

Zakej bese vataп, imao је puno para i ziveo је u le
pom gradu. Ali, пesto nije Ьilo u redu. Оп је Ьiо 
varalica i lopov. Uzimao је od ljudi vise поvса пеgо sto 
је trebao. Varao је, da Ьi pribavio поvас za sebe. 
Sigumo da је znao za Boziju zapovest, "Ne kradi"; ali 
sve vreme ju је krsio. Kada se ne pokoravas Bogu, to је 
greh. Greh nas odvaja od Boga, tako da smo mi 
udaljeпi od Njega. BiЬlija kaze: "Nego bezakoпja vasa 



rastavise vas s Bogom vasim, i gresi vasi zaklonise lice 
Njegovo od vas, da ne cuje" (Isaija 59,2). 

То је ono sto nije Ьilo u redu sa Zakejom: Ьiо је 
udaljen od Boga; Ьiо је izguЬljen u grehu. MoZda је 
bas tako i sa tobom. Hajde da porazmislimo о toj 
zapovesti "ne kradi". Da li imas olovku, igracku, ili 
knjigu koju si uzeo od nekog drugog? Jesi li ukrao no
vac mami ili tati da kupis sladoled? Razmisli о onom 
testu u skoli, kada si prepisao odgovor od nekog dru
gog. Ukrao si njegov odgovor. Bio si nepokoran Bogu. 
Ti znas о ovim i drugim gresnim stvarima u tvom 
zivotu koje su se isprecile izmedu tebe i Boga. Ti si 
isto tako kao i Zakej izguЬljen u grehu. Tvoji gresi su 
se postavili izmedu tebe i Boga. 

Scena III-2 

Ј ednog је dana Zakej video uzbudeno mnostvo 
kako se okuplja. Na toplom suncu, ljudi su dozivali i 
vikali, neki su krcili seЬi put. "Isus iz Nazareta do
lazi", vest se brzo sirila. Razni ljudi su о Njemu culi 
razlicite stvari. Siguno su pricali sta su culi: "On 
slepima vraca vid." 

"Da, i On cesto dodiruje bolesne i njima је za trenu
tak bolje." 

"On је cak vratio mrtve ljude u zivot!" 
Verovatno је veoma malo ljudi u tom mnostvu 

znalo da је Onaj о kome su oni razgovarali Ьiо jedini 
Boziji Sin. On је oduvek ziveo sa Svojim Ocem na 
nebu. Postao је covek, i dosao је na zemlju. Zbog toga 
sto је Ьiо Bog, On је mogao da Cini ove predivne 
stvari. Cak i da ljudi to nisu razumeli, Ьili su veoma 
uzbudeni zbog Njegovog dolaska u njihov grad. 

Zakej је saznao da On dolazi. "Moram videti toga 
coveka," mislio је. MoZda је on cuo da је Gospod Isus 
Ьiо prijatelj carinika, koje su svi drugi mrzeli. Zakej је 
zurio da se pridruzi gomili, ali on jednostavno nije 
mogao da vidi ljudima iznad glava. Bio је nizak covek. 
Cak i da је stao na vrhove prstiju, ne Ьi mogao da 
ugleda Gospoda Isusa. Naravno da niko nije Ьiо zain
teresovan da mu pomogne. On је Ьiо glavni carinik i 
ljudi su ga mrzeli. 

Scena IIIЗ 

Zakej је morao Ьiti veoma razocaran. On је toliko 
mnogo zeleo da vidi Ovoga Coveka. Uskoro се Ьiti 
isuvise kasno, jer је Isus samo prolazio kroz grad. 
Upravo је tada Zakej doЬio ideju. U trenutku kad se 
setio, pojurio је niz ulicu. Bila је u to vreme veoma 
neuoЬicajena pojava da bogat, vazan covek bude viden 
kako tako juri. Sta li је planirao? 

Zakejeva ideja bese ova: "Drvo smokve se nalazi 
pored puta kojim се proCi Isus. Ako se uspem na 
njega, imacu najbolji pogled od svih." Zamislite samo, 
glavni carinik uJerihonu zeli da se popne na smokvu!" 

Ubrzo је stigao do drveta. Uhvatio se za jednu 
granu i uspuzao. Sklupcao se i smestio na granu medu 
senovitim liScem. Sada је Ьiо siguran da се imati do
bar pogled na Isusa Hrista dok bude prolazio. 

Scena III-4 

Zakej је gledao gomilu kako dolazi sve Ьlize i Ьlize. 
Da, to је Gospod Isus Hrist isao toplim, prasnjavim 
putem. Zasto је On dosao uJerihon? On је isao u 

Jerusalim i morao је da prode krozJerihon da Ьi stigao 
tamo. ISao је uJerusalim sa odredenom svrhom. 

On, Boziji Sin, napustio је nebo da dode u svet da 
ucini nesto cudesno za ljude poput Zakeja, tebe i 
mene, koji smo izguЬljeni u grehu i daleko od Boga. 
On је Ьiо jedina Osoba koja је ikada zivela na svetu, i 
uvek se pokoravala Bogu. BiЬlija ka:Ze "koji nije znao 
greha" (2. Korincanima 5,21). Ipak, On је Sebe dao, 
da umre na krstu i preuzme kaznu koju mi 
zasluzujemo od Boga. On је Ьiо kaznjen, kao da је On 
Ьiо taj koji se nije pokoravao Bogu. Kada је umro na 
krstu, On је Ьiо odvojen od Svoga Оса Boga. Kakvu је 
strasnu kaznu On propatio! Ali, On se podigao iz 
mrtvih i Ј edini је koji moze da te spase da ne budes 
izguЬljen zauvek. On је dosao da umre i spase 
izguЬljene decake i devojCice, ljude i zene. Eto, zbog 
toga је isao u Jerusalim i stoga је prolazio kroz Jeri
hon. 

Postojao је jos jedan razlog sto је Ьiо tamo. Dok је 
isao duz tog puta, tragao је za nekim. On i mnostvo 
pomerali su se sve Ьlize i Ьlize drvetu, medu cijim 
liScem је Zakej sedeo. Zakej је Ьiо srecan sto је 
mogao da posmatra. 

Scena III-5 

Ali, tada se gomila zaustavila, zato sto је Gospod 
Isus stao tacno ispod smokvinog drveta. Pogledao је 
gore ka drvetu i pozvao: "Zakeju, pozuri dole, jer 
danas u tvojoj kuci moram ostati." 

Svi behu iznenadeni! Zakej је zaista Ьiо 
zaprepascen! 

Zakej је Ьiо onaj koga je Gospod Isus trazio uJeri
honu. On је voleo ovog coveka i zeleo је da uCini 
nesto predivno u njegovom zivotu. Znao је sve о 
Zakeju. Znao је njegovo ime. Znao је gde on zivi. 
Znao је da је on na tom drvetu. Znao је о njegovom 
varanju, njegovom lopovluku i kako је on nepopu
laran. Mada је Gospod Isus sada na nebu, On jos uvek 
zove ljude. Da li On zove tebe danas? О, ti neces cuti 
glas, na ovaj nacin na koji cujes moj. Ali, Gospod Isus 
zove tebe, ako znas da si izguЬljen u grehu i da је ono 
sto si danas cuo, upravo za tebe. Duboko и svom srcu, 
ti znas da te On voli. Govori ti da dodes Njemu, tako 
da vise neces Ьiti izguЬljen u grehu. Da li On zove 
tebe danas? 

Toga dana, nekada davno, On је zvao Zakeja. 



Brzo se maleni covek spustio niz drvo. Mogu da ga 
zamislim kako gotovo pada niz grancice. Za trenutak 
је stajao pored Onoga, koga је toliko zudeo da vidi. Da 
li је Zakej imao prava da dode kada ga је Gospod Isus 
pozivao? Da, imao је! Ako Gospod Isus poziva tebe 
danas, poslusaj Ga i ucini sta On kare, bas kao sto је 
ucinio i Zakej. 

Scena III-6 

Zajedno su se Gospod Isus i Zakej uputili ka kuCi 
malenog coveka. Ljudi u gomili Ьili su vrlo nezado
voljni i poceli su da mrmljaju i Zale se: "Zar On ne zna 
kakav је covek Zakej?" 

"Pomislite samo, da boravi u kuCi varalice!" Ali, 

Isus Hrist, Boziji Sin, dosao је na svet da trazi i 
spasava ljude kao sto је Zakej. On nije zeleo da Zakej 
nastavi svojim putem nepokoravanja i bude zauvek 
izguЬljen za Boga. On је i danas isti; On i dalje 
spasava rdave decake i devojcice, ljude i zene. 

Sta ta rec "spasiti" znaci? Zamisli da si na moru i 
odes da plivas. Iznenada te uhvati morska struja; vuce 
te i odvlaci na otvoreno more. Ne mozes da uCinis 
nista da Ьi se spasao; struja је isuvise jaka. Ali, spasi
lac vidi sta se desilo i doplivava. Uskoro si opet na 
pesku. Izbavljen si, i spasen iz vode. 

Zbog greha u tvome zivotu, u opasnosti si da zau
vek budes odvojen od Boga. Tvoj greh te odvaja od 
Boga i ne mozes nista da uCinis da Ьi sebl pomogao. 
Potreban ti је neko da te spase, i izbavi iz greha. Isus 
Hrist, Jedini је koji moze to da uCini. On је jedini 
Spasitelj. Toga dana On, Spasitelj, hodao је putem ka 
carinikovoj kuCi. 

Scena III-7 

Zakej је Ьiо srecan sto mu је Gospod Isus u kuci! 
Verovatno је kazao svojim slugama da pripreme jelo 
za izuzetnog Posetioca. Siguran sam da је Gospod Isus 
razgovarao sa Zakejom i ostalima u kuci, ali nam BiЬ
lija ne kaze sta је On govorio. 

Dok је On Ьiо tamo, nesto cudesno se desilo u 
Zakejevom zivotu. Dok је slusao Gospoda Isusa, znao 
је da је Isus uistinu Boziji Sin. On је uistinu Ьiо 
Spasitelj. Zakej је uvideo kako је Ьiо cist i savrsen, а 

on sam nistavan i gresan. On је zeleo da njegovi gresi 
budu oprosteni. :Zeleo је da njegov zivot bude 
drugaciji, а ne ispunjen seblcnoscu, laganjem, obmanji
vanjem i kradom. Zakej se jednostavno pouzdao u 
Gospoda Isusa da mu oprosti sve njegove grehe. Zbog 
toga Zakej iznenada ustade. Sav је razgovor prestao. 
Svako је cekao. 

"Vidi Gospode, dajem polovinu svoga imanja siro
masima, i ako sam od koga sto iznudio, vracam 
cetverostruko." 

Mora da su neki zinuli od cuda. Kako је to moguce? 
Jeli ovo zaista Zakej, koji govori tako? Sta se desilo? 
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Gospod Isus је odmah nacinio plan. Kazao је 
Zakeju, "Danas је doslo spasenje ovoj kuCi .... jer је sin 
coveciji dosao da potrazi i spase ono sto је propalo" 
(Luka 19,10). 

Gospod Isus је izbavio Zakeja da ne bude zauvek 
kaZnjen zbog svoga greha. Spasao је Zakeja da ne 
bude kaznjen zbog strasnog greha koji ga је zaposedao 
cineci ga kradljivcem i prevarantom. Zakej bese 
izbavljen iz greha. Vise ne bese odvojen od Boga. Nje
gov zivot se promenio preko Gospoda Isusa Hrista. 
Kako је to Ьiо divan dan za Zakeja! 

Scena III-8 

Ovo Ьi mogao da bude divan dan za tebe, ako znas 
da si izguЬljen u grehu i zelis da se odvratis od svega 
sto se ne svida Bogu. Zamoli Gospoda Isusa, sada, da 
uzme tvoj greh i da te od njega spase. Mozes Mu 
kazati: Dragi Gospode Isuse, zgresio sam i Cinio 
gresne stvari. Hvala ti sto si dosao da umres na krstu 
da me spases. Molim Те da uklonis moj greh. Potpuno 
se pouzdajem u ТеЬе kao svoga Spasitelja i Gospoda. 
Ako se zaista pouzdas u Njega da te spase, On се to 
uciniti. BiЬlija kaze: "Stoga i moze sasvim da spase 
one koji Njegovim posredstvom prilaze Bogu, posto 
svagda zivi- da se moli za njih" Oevrejima 7,25). On 
moze da izmeni tvoj zivot. Tada ces ,kao Zakej, poceti 
da zivis tako da ugodis Bogu. 

Lekcija 4 

BLUDNI SIN UCI LEKCIJU 

Centralna istina - Odvrati se od tvog 
greha i okreni ka 
Gospodu Isusu Hristu 

BiЬlijski stih koji se uCi napamet - U okviru petod
nevnog kluba ponovite 

Jevrejima 7,25.Za nas
tavu u okviru jednog 
susreta ucite: "Tako se, 
karem vam, raduju 
Boziji andeli zbog jed
nog gresnika koji se 
kaje" (Luka 15,10). 

Sveto Pismo - Luka 15,1, 10-32 

Кrenuo је ka izlaznim vratima, sa koferom u ruci i 
kaputom preko ramena. Lice mu је poprimilo tvrdo
glav izraz: 

"Nikada se necu vratiti," povikao је svojoj majci; 
"Vise mi se ne svida ovde." Sa tugom ga је Tonijeva 
majka gledala kako odlazi. Gospod Isus је jedanput is
pricao pricu о decaku nalik Toniju ... 



Scena 4-1 

"Осе daj rni novac koji Ьi trebalo da doЬijem kada 
ti umres. Zelim ga sada. Necu da cekam.'' 

Da li је to zaista govorio njegov sopstveni dragi 
sin? Каkо se tuznim morao osecati otac! Svome sinu 
је dao dobar dom sa slugama. Dao mu је dobru hranu 
i odecu. Njegov mladi sin је releo svoj novac sada; 
zeleo је da ode od kuce, da radi sta zeli, da ide svojim 
sopstvenim putem. Otac me navodi da razmisljam о 
Bogu; On је tako dobar prema nama. Mores li da po
razrnislis о nekim stvarima koje ti је dao? (prodiskutu
jte о Bozijim darovima.) Da, sve dobro sto imamo, 
imamo zato sto је Bog tako dobar i ljubazan. 

Zar ne pornisljas da Ьismo trebali da volimo i 
poslusamo tako ljubaznog i dobrog Boga? Ali, mi to 
ne Cinimo. ВiЫiја kaze: "Svaki od nas se okrenu svo
jim putem" (Isaija 5 3,6). То znaci, da mada je Bog Ьiо 
tako dobar prema teЬi, ti i dalje ides svojim sop
stvenim, а ne Bozijim putem. Bog zna sta је najbolje 
za nas i zeli da. mi budemo zaista srecni. On nam u 
BiЬliji nareduje da poslusamo svoje roditelje: On nат 
zapoveda da govorimo istinu. Tvoj otac је kazao, 
"Budi kuCi u pola sedam, ne kasnije." Ali igra fudbala 
је Ьila isuvise dobra da Ьi је napustio, i nisi se vratio 
kuCi do 7:15. 

U koliko sati sam ti rekao da dodes kuci?" pitao је 
tat�. "о, tata, stao mi је sat, zao mi је." Jesi li isao 
Bozijim putem ili svojim sopstvenim? ISao si svojim 
sopstvenim putem; nisi slusao Boga. Zasto? Zato sto 
si roden sa gresnim srcem, koje zeli da cini gresne 
stvari. Niko nije morao da te uci da ne slusas kod kuce 
ili la:Zes: Otkrio si da је lako ziveti ро svome, bas kao i 
ovaj decak. 

Scena 4-2 

Sa tugom mu је otac dao novac, i odmah potom 
mladi sin је napustio dom. 

Otici cu u neku zemlju daleko odavde, mislio је. 
"Dobro cu se provoditi i radicu stagod zelim. Вiсе sja
jno da nemam nikoga da mi prica sta da radim, nikoga 
da rni govori sta је u redu, а sta nije. Moci cu da 
ugodim saшom seЬi. 

U tisini, sa tugom, otac ga је gledao kako odlazi. 
Njegov dragi sin odlazio је sopstvenim putem i otac se 
plasio da mu predstoji tesko vreme. Gledao је sve dok 
vise nije mogao da ga vidi. Ali, sin је razrnisljao о 
drugiш stvarima. Unapred se radovao dobrom pro
vodu - novim iskustvima, novim prijateljima. MoZda 
се postati bogatiji nego ikad! Мislio је da on moze da 
upravlja sopstvenim zivotom. 

Scena 4-3 

U dalekoj zemlji zaista је otkrio nove prijatelje. Ovi 
prijatelji su Ьili veoma srecni da mu pomognu da 
potrosi svoj novac. Uz njih је mnogo јео, mnogo pio, i 
radio mnoge gresne stvari. Bio је daleko od svoga оса 

i radio је stvari koje Ьi njega Ьile veoma rastuzile. Тi si 
bas kao on. Kada ides svojim sopstvenim putem, ti 
radis stvari koje se ne svidaju Bogu. Kada kazes, "Sat 
rni је stao", to је Ьila la:Z! Bog је savrsen i dobar. Оп ni
kada ne la:Ze i On mrzi laganje. Secas li se kada nisi 
dosao kuci u receno vreme? Nisi poslusao Boga, bas 
kao ni tvoje roditelje. Koristis li Bozije ime kada se 
kunes? То је jos nesto sto se ne svida Bogu, jer је On 
zapovedio: "Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga 
svojega." Ti sve ovo cinis, zato sto si otisao sop
stvenim putem. Tvoj greh te odvaja od Boga, bas kao 
sto је ovaj sin Ьiо odvojen od doma. On је mislio da se 
dobro provodi. 
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Ubrzo, veoma brzo skoro nista ne bese ostalo. Sav 
njegov novac Ьеsе otisao; i svi njegovi prijatelji isto 
tako behu otisli! Niko mu nece pomoci. Bese sve gore 
i gore. U zemlji је Ьila glad i ljudi nisu imali dovoljno 
za jelo; hrana postade skupa i nije је Ьilo. Bio је 
gladan. Uskoro se njegova odeca pretvorila u rite, i 
morao је da proda sve sto је imao. Nista mu ne bese 
ostalo "Mozda mogu da nadem posao i zaradim nesto 
novca," mislio је. Ali, jedini posao koji је mogao da 
nade Ьiо је na farrni, da hrani svinje. ZaJevreje је Ьilo 
nezamislivo da imaju Ьilo kakav posao u vezi svinja. 

Scena 4-4 

Kako је posramljen Ьiо! Dan za danom gledao је 
svinje kako jedu. Bio је toliko gladan da је pozeleo da 
jede hranu za svinje. Ako bude nastavio ovako, 
umrece od gladi. Otisao је svojim sopstvenim putem, i 
Ьiо је daleko od оса. Тi si otisao svojim sopstvenim 
putem, ne Bozijim putem. Ucinio si mnoge stvari koje 
se ne svidaju Bogu� Daleko si od Njega. Ovo је vеоша 
ozЬiljno, jer BiЬlija kaze, "Која dusa zgrijesi, ona се 
poginuti" Qezekilj 18,4). То podrazumeva da ces ti, 
ako ides svojim sopstvenim putem, za vecna vremena 
Ьiti odvojen od Boga. Ovo је kazna za tvoj greh. Tvoj 
sopstveni put nije najbolji. Ovaj decak је to takode 
otkrio. 

Smrdljive svinje koje grokcu! Kako ih је sin mrzeo! 
Росео је da misli na dom. Secao se kuce, slugu i svoje 
porodice. Pomisljao је na svu onu hranu koju su imali 
za jelo, dok је on gladovao. Dok је posmatrao svinje, 
stideo se sebe samog, i naCina na koji zivi. Kazao је, 

Oticicu svome ocu. ReCi cu mu da sam zgresio prema 
Bogu. Kazacu mu da mi је zao sto sam ga ostavio i kre
nuo ро svome. Ostavljam svinje i ove ljude zauvek. 
Cak i da budem sluga kod kuce, Ьiсе bolje nego ovo." 

Nije li vreme da i ti pocnes tako da razmisljas? 
Razmisli о svome grehu - tvojim lazima, ne
poslusnosti, zakletvama. То nisu nevazne stvari. Da li 
ih vidis kao greh koji Bog mora da kazni? Da li u svom 
srcu znas da moras Ьiti voljan da iza sebe ostavis tvoj 
greh i odvratis se od njega? Razmisljas li о svojoj 
potreЬi da se odvratis od tvoga greha ka Bogu, kao sto 
је ovaj mladic zeleo da se vrati svome ocu? 



Scena 4-5 

Ali, samo razmisljanje ne Ьi mu pomoglo. Morao је 
da preduzme akciju, i jednoga dana to је i ucinio. Кre
nuo је kuCi, napustajuCi svinje, stocara i daleku zem
lju. Mora da је pomislio, "Vise od Ьilo cega zelim da 
se vratim kuci." Da li ti kazes, "Vise od Ьilo cega 
zelim da moj greh bude odnet i da se pomirim sa Bo
gom?" Bog zeli da ti ucinis ono sto је mladi sin uradio. 
On zeli da se ti u svome srcu okrenes od greha. Od 
cega Bog zeli da se ti odvratis? Od laganja, ne
poslusnosti, krivokletstva, varanja i svega u tvom 
zivotu za sta znas da је greh. Kada zaista Zalis sto si 
zgresio prema Bogu i zelis da se odvratis od greha, to 
se zove pokajanje. Bozija zapovest teЬi је da se 
pokajes. BiЬlija kaZe: "Bog sada nalaZe ljudima da se 
svi svuda pokaju" (Dela 17,30) 

То је ono sto је mladi sin ucinio, kada је napustio 
daleku zemlju i uputio se kuci. Mozda је mislio: "Sta 
се otac reci? Носе li me primiti? Kako Ьi uopste 
mogao da mi oprosti? Вiо sam takva budala!" Је li Ьiо 
uzbuden i nervozan dok se s teskom mukom vukao 
duz puta koji ga је sve Ьlize i Ьlize nosio kuci? 

Kada se u svome srcu odvratis od greha (pokajes 
se), to nije stvami put koji te vraca Bogu. Postoji 
samo jedan put Bogu. То је kroz Osobu, Gospoda 
lsusa Hrista. On је oduvek Ьiо Boziji Sin na nebu, ali 
је On dosao na svet da bude jedini put nazad - Bogu. 
On је dopustio ljudima da ga prikuju na krst; gde је 
umro lijuci Svoju dragocenu krv. On је preuzeo 
uzasnu kaznu za nas greh. Umro је da Ьi gresnici mo
gli doЬiti oprostaj. On nije imao svoj sopstveni greh. 
Nije cinio stvari о kojima smo ranije razgovarali, ali је 
On umro za greh sveta. Zato је mogao da kaze, "Ја 
sam put ... niko ne dolazi Ocu - sem kroz mene" Govan 
14,6). Ali, On је ustao iz mrtvih i zivi vecno, tako da 
skoro 2000 godina nakon Njegove smrti i vaskrsenja 
ove su reci jos uvek istinite: "Stoga i moze sasvim da 
spase one koji Njegovim posredstvom prilaze Bogu, 
posto svagda zivi - da se moli za njih" Gevrejima 
7,25). Zelis li da tvoj greh bude oprosten? Zudis li da 
budes izmiren sa Bogom? Odvrati se od svog greha i 
dodi Gospodu Isusu Hristu. Кazi mu da ti је stvamo 
zao zbog tvog greha i da verujes da је On umro za 
tebe. Zamoli ga da te razresi tvoga greha i preuzme 
brigu za tvoj zivot. Ovo је put povratka Bogu. 

Мladi sin је Ьiо na putu svog povratka ocu. Mada је 
Ьiо dosta udaljen, njegov ga је otac video. Mora da је 
on stalno gledao i zudeo za povratkom svoga sina. 
Daleko, u daljini, video је prljavu priliku, u dronjcima 
kako ide ka njemu. Kada је prilika dosla Ьlize, shvatio 
је da је to njegov sopstveni, dragi sin. 

Scena 4-6 

Sirom rasirenih ruku, potrcao је ka njemu. cvrsto 
ga је zagrlio i ljuЬio, placuci od radosti. "0, осе," 
plakao је sin, "zgresio sam nebu i tebl. Nisam vise dos
tojan da se zovem tvoj sin." Ali, niti је Ьilo prilike, ni 
potrebe da Ьilo sta kaze. Mogao је da vidi, da nikada 
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nece Ьiti sluga; Ьiо је sin! Zgresio је i on је to znao; ali 
njemu se nikada nece prebacivati njegov greh. Sve је 
Ьilo oprosteno i zaboravljeno! On to nije Ьiо zasluzio, 
ali Ьila је istina. Kakva dobrodoslica! 

Da li ti reliS da sav tvoj greh bude oprosten i zabo
ravljen od Boga? Da li Ьi ti Ьilo milo da ti se on vise ni
kada ne prebacuje? То је ono sto се se dogoditi, ako 
se okrenes Gospodu Isusu od tvog greha: Zamoli 
Gospoda Isusa da te spase tvoga greha. Ti ne 
zasluzujes da ti bude oprosteno, ali ovo је ono sto је 
Bog оЬесао svima koji se pokaju i pouzdaju se u 
Gospoda Isusa. О, Njegova ljubav је veoma velika, 
veca od oceve ljubavi iz ove price koju nam је Gospod 
Isus ispricao. 

Scena 4-7 

"Donesite najlepsu haljinu za moga sina." Sluge su 
potrcale da poslusaju. "Idite i donesite prsten mome 
sinu da ga nosi. Мој sin nije rob da ide bosonog: done
site mu cipele da ih nosi!" 

"Dovedite tele, ра ga zakoljite da slavicemo! Jer је 
ovaj тој sin Ьiо mrtav i oziveo је, Ьiо је izguЬljen, ali 
је naden!" Otac је zaista voleo toga mladica! Ako 
dodes Bogu kroz Isusa Hrista, takav kakav jesi, sa 
svim svojim gresima, oni се svi Ьiti oprosteni. Bog te 
voli i zeli da te dovede da zivis sa Njim na nebu kada 
budes umro. Boga veoma veseli kada se gresnik 
pokaje. BiЬlija kaZe da se andeli na nebu vesele, kada 
neko zamoli Gospoda da preuzme njegov greh. 

Scena 4-8 

Носе li Ьiti radosti na nebu danas? ZeliS li da tvoj 
greh bude oprosten? Poslusaj svim svojim srcem Nje
govu zapovest da se okrenes od greha Bogu da Ьi se 
pokajao. Sada dodi Gospodu Isusu Hristu, i kaZi mu 
da ti је ZaO StO si otisao SVOjim sopstvenim, а ne 
Bozijim putem. KaZi mu da verujes da је On umro 
umesto tebe. Zamoli ga da te razresi greha. Ako ovo 
ucinis, i zaista tako misliS, sav tvoj greh се Ьiti 
oprosten. Bog се te primiti. Nebesa се se radovati! BiЬ
lija kaZe, "Tako se, kazem vam, raduju Boziji andeli 
zbog jednog gresnika koji se kaje" (Luka 15:10). 



Lekcija 5 

PAVLE 1 SILA IDU U FILIPE 

Centralna istina - Poveri se Gospodu 
Isusu Hristu i tvoj 
zivot се Ьiti PROМEN

JEN 

BiЬlijski stih koji se uci napamet - "Poveruj u 
Gospoda Isusa, ра ces 
Ьiti spasen i ti i tvoj 
dom" (Dela 16:31). 

Sveto Pismo - Dela 16:11-40 

Kamenovani od besne gomile .... Spasli se podle 
zavere .... Oslobodeni iz zatvora zahvaljujuci 
andelu .... Nasli se u brodolomu! .... Ovo su Ьile neke od 
stvari koje su se desavale prvim hriscanskim mision
arima. (Мisionar је neko ko odlazi u druga mesta da 
govori ljudima о Isusu Hristu.) Pavle i Sila su Ьili 
misionari. :Zivot im је cesto Ьiо uzbudljiv, cak i opasan. 

Scena 5-1 

Pridruzimo im se u njihovom odlasku u jedan grad 
u nekoj novoj zemlji. Grad Filipi bese preplavljen lju
dima, а Pavle i Sila nisu poznavali nikoga od njih. Ali 
Ьili su sigurni da је to bas ono mesto gde Ьi trebali da 
budu. Bog ih је vodio da ovde dodu.(Mozete pokazati 
Filipe na mapi.) 

Dok su promatrali, mogli su da vide da vecina ljudi 
ne zna nista о jedinom istinskom Bogu. Юanjahu se 
laznim bogovima. Kako su Pavle i Sila zudeli da im is
pricaju о Bogu i Njegovom Sinu, Isusu Hristu. Pavle i 
Sila su Ьili misionari, koji su isli od mesta do mesta 
pricajuCi о Isusu Hristu i kako se moze upoznati. Ali 

gde da zapocnu sa ovim radom u gradu? Nije cak ni 
postojala zgrada gde su ljudi koji su znali о Bogu mo
gli da se okupljaju. Napokon su otkrili grupu ljudi 
koja је znala prvi deo BiЬlije i molila se jedinom, istin
skom Bogu. Okupljali su se pored reke. 

Scena 5-2 

Ove zene koje su se sakupile da Ьi se molile, znale 
su za Boga; ali nisu znale da је Bog poslao Svoga Sina 
Isusa Hrista u svet. Pavle i Sila su pomislili da је ovo 
trenutak da im kazu predivnu vest. Sigurno је da su 
misionari pricali kako је jedini Boziji Sin umro na 
krstu i Ьiо kaZnjen zbog greha sveta. Kako to mora da 
је Ьilo uzbudljivo ispricati ovim zenama da Gospod 
Isus nije ostao mrtav, vec se podigao iz mrtvih i vecno 
је ziv. Ро prvi put su ove zene cule da jedino Isus 
Hrist moze da ih izmiri (opravda) sa Bogom 

Ako si cuo ove stvari о Isusu Hristu, mozda ima 
nekih stvari koje nisi razumeo. Mozda zaista zelis da 
zamolis Gospoda Isusa da ti oprosti tvoj greh, ali ne 

znas kako. Bice mi drago da ti pomognem iz BiЬlije. 
Dodi da razgovaras samnom nakon casa. Stajacu tamo 
pored onog postanskog sanduceta (ili nekog drugog 
mesta koje је pogodno). 

Dok su Pavle i Sila ovo objasnjavali desilo se nesto 
cudesno jednoj od zena koje su slusale. То је Ьila 
Lidija, ugledna i bogata gospoda. BiЬlija nam kaze, da 
је, dok је ona slusala, Bog росео da deluje u njenom 
srcu i zivotu, tako da је razumela ono sto su Pavle i 
Sila govorili. Poverovala је u Evandelje i uistinu је 
zelela da spozna Isusa Hrista zbog sebe same. Poverila 
se Gospodu Iusu Hristu, i njen se zivot promenio. 

Zatim је kazala dvojici misionara, "Ako ste dosli do 
ubedenja da sam ја vernik, molim vas da dodete i 
ostanete u mojoj kuCi." Bog је delovao u Lidijinom 
srcu i zivotu. Sada је spoznala Gospoda Isusa Hrista 
kao svog Spasitelja. Bog јој је takode dao i ljubav 
prema drugim hriscanima. Bog menja one koje 
spasava. BiЬlija kaZe: "Ako је ko u Hristu - novo је 
stvorenje" (2. Korincanima 5: 17). То znaci, da ako si 
se poverio Gospodu Isusu kao svome Spasitelju, ti si 
nova osoba. Izgledas spolja isto, ali iznutra ces zaista 
Ьiti drugaciji. Od gresne i nepokorne osobe Ьices 
izmenjen u osobu koja zeli da poslusa Boga. То ne 
znaCi, da vise nikada neces Ьiti nepokoran Bogu, ali 
vise neces Ьiti osoba koja veoma malo mari za Boga. 
Voleces Ga. Bog ti ne govori samo kako da zivis za 
Njega; On dolazi da zivi u tebl, da ti pomogne da to 
uradis. Upravo se to desilo Lidiji. 

Scena 5-3 

Mora da su Pavle i Sila Ьili preplavljeni radoscu 
zbog onoga sto је Bog ucinio. Nastavili su sa svojim 
velikim delom, pricajuci drugima о Isusu Hristu. Jed
noga dana, kada su zajedno isli do mesta gde su se 
ljudi okupljali da se u drustvu mole, sreli su roblnju 
koja bese proroCica sudblne. BiЬlija nam govori da је 
proricanje sudblne nesto sto se ne svida Bogu i da mi 
ne treba da imamo nista u vezi sa tim. (V Mojs. 18,10-
12). Ovu devojku је Ьiо zaposeo zao duh i davao јој 
sposobnost da prorice sudblnu. Kada је ugledala Pavla 
i Silu, pocela је da vice, "Ovi ljudi su sluge svevisnjeg 
Boga, koji nam objavljuju spasonosni put!" Bila је 
istina to sto је rekla, ali zbog onoga sto је radila, i 
nacina na koji је vikala, znali su da Sotona rukovodi 
njenim zivotom. Pavla i Silu је veoma rastuzilo sto su 
culi ovu jadnu devojku da tako vice. Danima је nas-

. tavljala da ih sledi i sve vreme је vikala. 

1?. 

Napokon, Pavle је Ьiо toliko uznemiren, da se zaus
tavio, okrenuo i rekao, "Naredujem ti u ime Isusa 
Hrista da izades iz nje!" U tom trenutku је zli duh 
napustio devojku. Kako mocno је ime Gospoda Isusa! 
On је mocniji od Sotone i zlih duhova. On је promenio 
zivot ove devojke i moze da izmeni tebe. 

MoZda ti znas da tvoj zivot nije ispravan. Govoris 
lazi, imas zle misli, ne slusas mamu i tatu, zaklinjes se 
imenom Bozijim, svida ti se da imas svoj put. 



"Nета pravednoga - bas ni jednoga" (Riтljaniтa 
3:10). Ti treba da postanes nova osoba. Gospod Isиs 
Hrist тоzе to da иcini za tebe. Znaтo da је On 
sveтocan, zato sto је иstao iz mrtvih. On је ziv danas; 
i iта тос da izтeni tvoj zivot. Ма kako da si los, 
Gospod Isиs тоzе da te и potpиnosti proтeni. 

Ako ти se poveris da te spase, oprostice ti greh i 
proтeniti ti zivot. РотоСi се ti da zivis za Njega. 
Mozda iтas svadala&и narav i svi znajи za to. Ali, 
ako dodes Gospodи Isиsи i poveris ти se kao svoтe 
Spasiteljи, dace ti moc i snagи koja ti је potrebna da 
ne bиdes svadalacki raspolozen. Pripadati Gospodи 
Isиsи ne znaCi sато Ьiti spreтan za nebo. То znaci 
Ьiti nacinjen novoт оsоЬот koja zivi za Boga, sada и 
оvоте zivotи. RoЬinja је svakako Ьila drugacija nakon 
sto је Ьila oslobodena zlog dиha. 

Scena 5-4 

Ali nisи svi Ьili srecni zbog onog sto se dogodilo. 
RoЬinja је radila za ljиde koji sи zaradivali mnogo 
novca od njenog proricanja sиdЬine. Bili sи vеота 
besni kada iт је postalo jasno da ona vise nece тосi 
da zaradиje za njih. ZgraЬili sи Pavla i Silи i dovukli 
ih na pijacni trg, gde sи zasedale gradske sиdije. 
Optиzili sи ih, govoreCi. "Ovi sи ljиdi Jevreji i 
narusavajи mir и naseт gradи. Govore stvari koje sи 
protiv zakona." Ovo је Ьila laz, ali nije Ьilo nikoga da 
se zаиzте za Pavla i Silи. Gomila se prikljиcila и 
iznosenjи lazi, vicиci protiv misionara. 

Sиdije sи nalozile da oni treba da Ьиdи sиrovo 
kaznjeni. Dvojici misionara је pocepana odeca, i 
strasno sи ih izbatinali. Nakon toga, bacise ih и zatvor 
i cиvaru је nalozeno da ih brizljivo сиvа. 

Scena 5-5 

Da Ьi Ьiо siguran, da oni nece pobeci, tamnicar ih 
је stavio и celijи dиboko иnиtar zatvora. Takode је sta
vio njihova stopala и drvene Ыokove, zvane klade. 
Тато oni Ьеhи, izbatinani и тodricama, krvareci и 
boloviтa. Rиke i stopala iт Ьеhи cvrsto vezani. Nije 
postojala nada da se oslobode. 

Ali, и toj prljavoj, vlainoj i mracnoj celiji, nije Ьilo 
ni gиndanja, ni jadikovanja. Bese, теdиtiт jedan 
drugi zvuk - zvuk реsте! Pavle i Sila sи pevali hvale 
Воgи. Kako sи to тogli da rade? Oni sи znali da је 
Bog Ьiо zaslиzan za sve sto se desilo. Znali sи da 
zatvorski zidovi ne тоgи da zadrze Boga napoljи; On 
је bio sa njiтa. Iтali sи radost и svojiт srciтa. Kako 
behu razliCiti od ostalih zatvorenika! 

Oni, koji sи se poverili Gospodи Isиsи kao svoтe 
spasiteljи sи drugaCiji, jer ih Bog Cini noviт ljиdiтa. 
Ako si se poverio Gospodи Isиsи, Ьiсе тотеnаtа 
kada се ti Ьiti vеота tesko da zivis za Njega. Ali, 
тozes Ьiti sigиran da је Bog sa tоЬот. On је оЬесао: 
"Nikada te nеси ostaviti, niti си te napиstiti" Qevre
jiтa 13:5) Bog се и tvoтe zivotи Ьiti stvaran. 

Spoznaces Ga, zato sto је Isиs Hrist tvoj licni 
Spasitelj. Upravo sи zbog ovoga Pavle i Sila pevali 
Bozije тolitve. 

Kako iznenadeni, тоrа da sи Ьili drugi zatocenici 
kada sи slиsali njihovo pevanje! Ovo nije Ьiо zvuk koji 
sи bas cesto slиsali иnиtar zatvorskih zidova. 

Scena 5-6 

Ali, iznenada и ponoc, neka druga Ьиkа, razlila se 
zgradoт. Sve је pocelo da se trese. Teтelji zatvora sи 
podrhtavali. Sva se vrata otvorise. Razdvojise se 
drvene klade. Lanci spadose sa zatvorenika. Bog је dej
stvovao. On је poslao zemljotres. 

Tamnicar је izasao sa potresoт. Kada је video 
zatvorska vrata siroт otvorena, иhvatila ga је panika: 
"Sigиrno sи se svi zatvorenici spasili bekstvoт," 
pomislio је. "UЬice те zbog ovoga." Brzo је izvadio 
тас naтeravajиci da se иЬiје. Tada је zасио povik, 
"Ne cini seЬi nikakva zla, jer sто svi ovde". Bio је to 
Pavle. 

Kada је tamnicar сио Pavla, pozvao је da donesи 
svece. Mora da sи ти se ро glavi тotale svakakve 
тisli: "Ovi ljиdi sи sigиmo slиge Gospoda Isиsa, jer 
Ьi inace pobegli kada sи iтali prilikи. Sigиmo је da 
Bog iта velikи тос, kada тоzе da posalje ovakav 
zemljotres." Tamnicar је znao da on nije spreтan da 
se sиoCi sa oviт velikiт Воgот. Kada је иsао и celijи 
taтnicar је postavio vеота vazno pitanje, "Gospodo, 
sta treba da Ciniт da Ьih se spasao?" 

Scena 5-7 

Pavle је odgovorio: "Poveruj и Gospoda Isиsa, ра 
ces Ьiti spasen i ti i tvoj dот" (Dela 16,31). Pavle i 
Sila sи тorali da objasne sta pod oviт podrazи
тevajи. Isиs Hrist, Boziji jedini Sin, иmro је na krstи i 
Ьiо kainjen za greh sveta. Ustao је iz mrtvih i sada је 
na nеЬи sa Воgот. Sато је On tamnicara тоgао da 
izтiri sa Воgот. On је тоrао da se osloni na Isиsa 
Hrista koji се preиzeti njegov greh i izтiriti ga sa Во
gот. МisliS li da је taтnicar sато slиsao sta sи ти 
Pavle i Sila kazivali о Gospodи Isиsи, i nije иcinio 
nista и vezi sa tiт? Da li је sато rekao, "Ра fino sto 
to znaт?" ВiЫiја kaze da је on poverovao. Poиzdao se 
и Gospoda Isиsa Hrista da ga izbavi iz greha. Zaтolio 
је Gospoda Isиsa da ти oprosti greh. I ne sато to; 
ВiЫiја kaze da se njegova porodica poиzdala и lsиsa 
da је takode spase. То nije dovoljno da sато znas о 
lsиsи Hristи; тoras se licno и Njega poиzdati i 
zamoliti Ga da te spase. 

Ako se tamnicar zaista poиzdao и Gospoda Isиsa, 
njegov zivot se tada proтenio, zar ne? Da, on је Ьiо 
drugaCiji. Poveo је Pavla i Silи sa sobom i brizljivo im 
vodom oprao rane na ledima. Uveo ih је и svoj dom. 
Dao im је jelo. Brinиo se za njih. Kakva promena! 
Kada Gospod lsиs Hrist spasava nekoga od njegovog 
greha, nastaje stvarna promena и njegovom zivotи. 



Bog Sveti Duh dolazi da zivi u zivotu te osobe u tre
nutku kada se poverila u Gospoda Isusa. Neposlusne 
decake i devojcice on pretvara u poslusnu decu. Ljude 
nezainteresovane za BiЬliju, menja u ljude koje zele 
vise da saznaju о Bozijoj ReCi. 

Scena 5-8 

Bog moze da ucini da postanes nova, drugacija 
osoba. Moze da ucini da budes ljubazan, kao sto је On 
uCinio za Lidiju. Moze da ti pomogne da se odvratis od 
greha, kao sto је ucinio za prorocicu. Moze da ti po
mogne da zivis da Ьi Mu ugodio, kao sto је uradio za 
tamnicara. 

:Z:eliS li da tvoj zivot bude drugaciji? Ј е li ti zao sto 
znas da ne zivis zivotom koji se Bogu dopada? Zamoli 
Gospoda Isusa da ti oprosti i preuzme brigu nad tvo
jim zivotom! Poveri se Njemu samome da te spase od 
greha! Gospod Isus се tada ziveti u teЬi kroz Svetoga 
Duha, i uvideces da si nova osoba. "Poveruj u 
Gospoda Isusa, ра ces Ьiti spasen ti i tvoj dom" (Dela 
16,31). 
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