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Raspored

• Nedjelja

• 7.45 jutarnja

• 8.00 doručak

• 9.00 Žrtva i otkupljenje

• 10.00 sv. Misa

• 11.30 plenum

• 12.30 ručak



Moje novo rođenje

Što želim pitati 
Isusa?

Kako ja gledam 
na križ?

Kako primam 
Tijelo Kristovo?



Učitelj kao učenik
 Razgovor s Kristom – molitva 

 “Zaista, zaista kažem ti” 3x

 Farizej – prije Pavla k Isusu

 Glavar Judejaca

 Optužen kao Galilejac (7,52)

 “Učitelj Izraela” (10) –

 “Učitelj od Boga” (3,2)

 Dvostruko pitanje: “kako” (3,4.9)
 Novo rođenje, iz Duha – Kako će to biti (Lk 1,34)

 Rođenje odozgora; Sin Božji – ne samo Učitelj



Svjetlo je došlo
 A) Rođenje iz vode i Duha

 Duh lebdio nad vodama (Post 1,3)

 Živa voda iz nutrine; Duh (Iv 7,38s)

 Vidjeti (Iv 3,3) i ući (5) 
u Kraljevstvo Božje

 B) Mojsije je podigao zmiju (3,14) 

 u Zakonu

 Pogled za izlječenje

 Sin Čovječji bit će podignut

 Žrtva – podizanje, uzvišenje

 Sin Božji Spasitelj svemira (16)



Vjeran Isusu?
 Sluge: Nitko ovako nije 

govorio (7,46)
 Farizejima narod: 

prokleta svjetina 

 Nikodem kolege 
upozorava na Zakon
 Razgovor prije osude

 Isus podrijetlom i rođenjem Judejac

 100 mjera pomasti (više od 30 kg) (Iv 19,39)
 U Betaniji Marija ima 1 mjeru

 S Josipom uzima tijelo, povijaju ga (40), 
pokapaju (42)



Moje novo rođenje

Što želim pitati 
Isusa?

Kako ja gledam 
na križ?

Kako primam 
Tijelo Kristovo?


