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Lekcija 4: Jovan 8 
 
 

Plan 
A. Žena uhvaćena u preljubi 
B. Isus, svetlo sveta 

Ciljevi 
1. Diskutovati o Isusovom pogledu na oproštenje 
greha. 
2. Objasniti šta Isus misli kada sebe opisuje kao 
svetlo sveta. 
 
A. ŽENA UHVAĆENA U PRELJUBI 

Cilj 1. Diskutovati o Isusovom pogledu 
na oproštenje greha. 

Pročitaj Jovan 8:1-11. Isus je dao dobro pravilo u 
vezi osuđivanja drugih. Rekao je optužiteljima žene 
koja je uhvaćena u preljubi, ''Koji je među vama bez 
greha neka najpre baci kamen na nju.'' (Jovan 8:7) 
Upošto nisu imali odgovor za Isusa, optužitelji su 
otišli posramljeni i pobeđeni. 
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Isus je bio jedini tamo koji nije zgrešio. Umesto 
da osudi ženu, spasao joj je život i oprostio joj njene 
grehe. Rekao joj je da ide i da više ne greši. Isus čini 
mogućim da se odupremo grehu kroz Njegovu Reč i 
silu Duha Svetog. 
 

Primena 
1 Nauči Jovan 8:7. Kad god želiš da kritikuješ 
nekoga, citiraj sebi ovaj stih. 
 
2 Moli se da oni koji traže Božije oproštenje se 
suzdrže od greha. 

 
 
B. ISUS, SVETLO SVETA 

Cilj 2. Objasniti šta Isus misli kada sebe 
opisuje kao svetlo sveta. 

Pročitaj Jovan 8:12-20. Isus je rekao ljudima da je 
On svetlo sveta. Biblija često govori o grešnim 
stvarima kao o tami. Isus, kao jaka svetlost, pokazuje 
nam naše grehe i put greha. On takođe pokazuje put 
do neba. Ne možemo biti sa Njim u Njegovoj slavi 
ako nam gresi nisu oprošteni. To oproštenje otvara 
vrata da uživamo u novom životu po principima 
Božije Reči.  
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Primena 
3 Pročitaj Jovan 1:1-9. 
 
4 Isus je sebe zvao svetlom sveta zato što je On 
a) istinsko svetlo koje će nam pokazati naše grehe i 
put do neba. 
b) uvek vezan za dan a ne za noć. 
c) dao svima lampu da koriste noću. 

 
 
Ne možete ići gde Ja idem 
 

Pročitaj Jovan 8:21-30. Ponovo Isus govori o 
svojoj smrti kao da ide na mesto gde oni ne mogu. On 
je došao sa neba i vraća se na nebo. Prvo Sin Čovečiji 
morada bude uzdignut na krst da umre za grehe celog 
sveta. Njegova smrt će otvoriti vrata veri u Njega i 
večnom spasenju za svaku osobu u svetu – tada i u 
budućnosti. Na Isusovoj smrti i vaskrsenju mi 
zasnivamo našu veru da je On naš Spasitelj i Spasitelj 
celog sveta. 
 

Primena 
5 Pročitaj Jovan 8:23-24 i 28-29. 
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6 Kome je Isus rekao da Sin Čovečiji mora da se 
uzdigne, kao što je Mojsije podigao bronzanu zmiju u 
pustinji? ……………………………………………… 
 
7 Pročitaj Jovan 3:14-21. 

 
 
Sloboda i ropstvo 
 

Pročitaj Jovan 8:31-47. Greh, iz bilo kojeg izvora, 
je sila sa očiglednim posledicama. Ponekad su 
posledice moralne, finansijske, fizičke, ili odnosne 
(brak ili porodica). Za vreme Isusove službe, On je 
opraštao ljudima njihove grehe i dao im nadu za 
novim sutra. On želi da čini isto danas sa svakim ko 
veruje u Njega kao Gospoda i Spasitelja. Rezultati: 
sila greha je slomljena i srca su očišćena, obnavljaju 
se u Njegovom prisustvu. Isus je rekao, ''Ako vi 
ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji, 
i poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti. Ako vas, 
dakle, Sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni.'' (Jovan 
8:31-32,36) 

 

Primena 
8 Nauči Jovan 8:31-32 i 36. 
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9 Moli se za svakog prijatelja koji je rob grehu da 
nađu slobodu u Isusu. 

 

 
Isus i Abraham 
 

Pročitaj Jovan 8:48-59. Isusova deklaracija je 
izazvala zbunjenost kod slušaoca, ''Zaista, zaista vam 
kažem: ko održi reč moju neće videti smrt doveka.'' 
(stih 51) Deklaracija je trebalo da proklamuje 
Njegovo božanstvo i da su duhovna sloboda i 
spasenje u Njegovom imenu. Masa je čula Njegove 
reči ne u božanskom kontekstu već u prirodnom. Bes 
i sumnja su bili rezultati. Isus je morao da deklariše 
neke snažne realnosti (stihovi 54-55) tražeći 
pokajanje. 

Kada su Jevreji ponovo govorili o Abrahamu, Isus 
im je rekao da je Abrahamu bilo drago da vidi Isusov 
dan. Takođe je rekao, ''Ja sam pre nego se Abraham 
rodio.'' (stih 58) Kada je iskoristio reči ''Ja sam'' u 
sadašnjem vremenu, to su bile iste reči koje je Bog 
rekao u Izlasku 3:14. “A Gospod reče Mojsiju: Ja sam 
Onaj što jeste. I reče: Tako ćeš kazati sinovima 
Izrailjevim: Koji jeste, On me posla k vama.'' 

Ovo je učinilo neke vođe toliko besnim da su 
pokušali da kamenuju Isusa. Ali Isus je bezbedno 



73  

1 

otišao iz hrama jer nije bilo Božije vreme da On 
umre. Istina je da je On došao da umre za naše grehe, 
ali ne pre Božijeg uspostavljenog vremena. 
 

Primena 
10 Šta je Isus rekao u vezi sebe i Abrahama? 
a) ''Abraham je bio i moj otac.'' 
b) ''Nikad nisam video Abrahama.'' 
c) ''Ja sam pre nego se Abraham rodio.'' 

 
 

Proveri odgovore 
  4 a) istinsko svetlo koje će nam pokazati naše grehe 
i put do neba. 
 
10 c) ''Ja sam pre nego se Abraham rodio.'' 
 
  6 Nikodim 
 
 
 
 




