
ŠKOLA: OŠ Ivana Brlić – Mažuranić 

NASTAVNI PREDMET: Katolički vjeronauk 

RAZRED: IX. 

NADNEVAK: 23.-27. ožujka 

NASTAVNA CJELINA: (V.) U Isusu Kristu upoznajemo pravoga Boga 

NASTAVNA JEDINICA: Prošao je zemljom čineći dobro  

(prvi dio do podnaslova: Isus se druži s grješnicima) 

CILJ: Približiti učenicima osobu Isusa Krista i koja je njegova uloga u izgradnji svijeta u 

kojem će se prepoznavati vladavina pravde, ljubavi i mira. 

 

PLAN PLOČE 

(prepisati u bilježnicu) 

ISUS PRIHVAĆA SVE LJUDE 

Osim riječima, Isus je i djelima i čudesima propovijedao Kraljevstvo Božje. Prihvaćao je 

svakog čovjeka bez obzira kakav bio. Posebnu ljubav je iskazivao prema onima koji su bili 

odbačeni, prezreni u ljudskim očima, manje vrijedni, itd... LJUBAV PREMA ČOVJEKU 

glavni je preduvjet  da se žive dobrota, istina, mir, pravda... 

ISUS VOLI DJECU 

Mnogi su voljeli Isusa i hrlili su za njim, divili mu se i željeli što više vremena provoditi uz 

njega. Poseno su to činila djeca, jer poznata je činjenica da se dijete najbolje osjeća uz onoga 

tko ga voli i tko mu iskazuje ljubav. Tako nam pripovjeda Markovo evanđelje o jednom 

susretu Isusa s djecom. (MK 10, 13-16) 

 Isus uzima dijete kao primjer kakvi trebamo biti u odnosu prema Bogu, jer udjel u Božjem 

Kraljevstvu stječe se dječjom malenošću, iskrenošću, ljepotom osmijeha, iskrenim srcem... 

 



ISUS UVAŽAVA ŽENE 

Isus je oko sebe okupljao jednako muškaraca i žena. Nije pravio razliku izmedju ljudskog 

roda. To je za njegove suvremenike bilo sablažnjivo jer su smatrali da žene nisu ravnopravne 

s muškarcima. Evanđelist Luka opisuje jednu zgodu u kući sestara Marije i Marte, inače sestre 

od njegova prijatelja Lazara. ( LK 10, 38-39) 

Mnoge su žene duboko doživjele susret s Isusom, ustrajno ga slijedile sve do križa, kada su ga 

svi napustili. 

Tijek sata: 

a) Pročitati tekstove iz udžbenika 114.-116. str 

b) Isus voli djecu- pročitati ulomak iz Markova evanđelja 10, 13-16 

c) Isus uvažava žene-pročitati ulomak iz Lukina evanđelja 10, 38-39 

 

Pitanja za provjeru ishoda: 

- Koji je središnji sadržaj Isusova nauka? 

- Osim riječima čime još Isus navješta Božje Kraljevstvo? 

- Zašto Isus posebno voli djecu? 

- Kakav je bio stav Isusa prema ženama za razliku od njegovih suvremenika? 

 

Domaća zadaća: 

Odgovori na pitanje: 

Poznaješ li neke osobe iz evanđelja koje su se u susretu s Isusom obratile i postale njegovim 

učenicima? Navedi imena. 

 

 

 


