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
– Isus se druži s grješnicima ( 2. dio)
CILJ: Približiti učenicima osobu Isusa Krista i koja je njegova uloga u izgradnji svijeta u
kojem će se prepoznavati vladavina pravde, ljubavi i mira. Također je cilj da prepoznate i
znate objasniti Isusov stav bezuvjetnog prihvaćanja svih ljudi, pa čak i grješnika.

PLAN PLOČE
(prepisati u bilježnicu)
ISUS SE DRUŽI S GRJEŠNICIMA
Farizeji i pismoznanci Isusu su najviše prigovarali što se druži s grješnicima.
Farizeji su bili židovska sekta koja je strogo obdržavala židovske zakone, i bila rigorozna.
Nisu mogli shvatiti kako Isus, koji se proglašava Sinom Božjim može biti u njihovom
društvu, jer su sebe smatrali jedinima koji su pravedni. Međutim Isus im odgovara: Ne treba
zdravima liječnik, nego bolesnima. (MK 2,17)
Zato Isus najviše vremena provodi razgovarajući s poganima, blaguje s grješnicima i
carinicima, druži se s odbačenima...Svima daje priliku za novi početak. Nikoga ne želi
isključiti iz svoga zajeništva bez obzira kakvim je životom živio. Ljudima koji su sagriješili,
oprašta i vraća u svoje okrilje.
Jedni od tih primjera jesu biblijski tekstovi Susret Isusa i grješnika LK 19, 1-10 te
Isus i grješnica LK 7, 36-50.

Tijek sata:
a) Pročitati tekst iz udžbenika 116.-117. str
b) Pročitati ulomak iz Biblije; evanđelje Lk 19, 1-10
c) Pročitati ulomak iz Biblije; evanđelje Lk 7, 36-50

Pitanja za provjeru ishoda:
-

Kako se zvala sekta koja je djelovala u Isusovo vrijeme?

-

Kakav je bio odnos Isusa prema grješnicima, a kakav prema grijehu?

-

Dijeliš li ti možda ljude na dobre i loše, više i manje vrijedne?

Domaća zadaća:
Odgovori na pitanje:
Pokušaj u Bibliji pronaći još poneki susret Isusa i grješnika, te izdvoji ime evanđelista,
poglavlje i retke u svoju bilježnicu.

