NAŠI MISIONARI
(kateheza za niže razrede osnovne škole)

(prir. s. M. Tea Ana Juratović)

Ciljevi:
• upoznati tko su misionari i koja je njihova zadaća
• otkriti kako i ja mogu u svojoj sredini biti misionar
• upoznati jednog misionara i tako si još više približiti njegovu ulogu u ovome
svijetu

Oblici rada: frontalni, individualni

Mediji komuniciranja:
• stolice složene u krug
• u sredini upaljena svijeća i globus ili prostrta veća karta svijeta
• instrumentalna glazba, ako je moguće s misijskih područja
• papiri s tekstovima pjesama „Glasnik nebeskoga Kralja“ i „Tamo gdje palme
cvatu“
• papirići s imenima hrvatskih misionara (prema izboru vjeroučitelja)
• papir, olovka, omotnica

Molitveno-meditativni početak:
• pjesma „Glasnik velikoga Kralja“
• Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu

Motivacija:
Porazgovarati o tekstu pjesme koju smo upravo pjevali (o čemu ona govori, koji zadatak
nam ona daje).

Najava teme:
Danas ćemo razgovarati o onima koji odlaze drugima govoriti o Isusu i tako ih dovoditi
vječnoj gozbi koja se spominje u ovoj pjesmi. No najprije da vidimo što to Isus govori
svojim učenicima, a onda i svima nama.
Interpretativno čitanje evanđeoskog teksta
Pročitati tekst iz NZ-a Mt 28, 16-20

Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše
ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na
nebu i na zemlji! Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i
Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s vama u
sve dane – do svršetka svijeta."
Emocionalno intelektualna stanka:

Napraviti kratku stanku kako bi u vjeroučenici mogli promisliti o upravo pročitanom
tekstu.

Izražavanje prvih dojmova:
Razgovarati što se vjeroučenicima svidjelo u tekstu ili možda nije. Protumačiti nejasne
pojmove.

Interpretacija u užem smislu:
Otkrivati na što je to Isus pozvao svoje učenike prije nego je otišao na nebo. Poslao ih je
da svim narodima govore o njemu.
Što to znači? (Da svi ne znaju za Njega!)
Ima li i danas onih koji ne znaju za Isusa? (Ima!)
Znači i mi danas smo pozvani da idemo onima koji još nisu čuli za Isusa i da im o Njemu
govorimo. Jeste kada čuli za one koji odlaze u daleke zemlje govoriti o Isusu? Ako jeste,
znate li kako ih zovemo? (Misionari!)
Kad vam netko spomene misionare koji idu siromašnim narodima koji nisu kršteni, koji
dio svijeta vam prvi padne na pamet? (Afrika!) – tražimo na globusu/karti mjesta koja
vjeroučenici navedu i gledamo koliko je to udaljeno od mjesta u kojem se mi nalazimo ili od
Hrvatske
Zna li netko tko su zapravo misionari i što oni rade tamo daleko sa siromašnim ljudima,
djecom koja nemaju novaca da bi išla u školu, koja su gladna? Što mislite sjede li oni
cijelo vrijeme i samo pričaju kako je Isus dobar i kako će im On svima pomoći? (Ne!)
Isus je njih poslao da pomognu tim ljudima i na taj način im govore o Isusu. Što bi oni
onda mogli raditi s tim ljudima, djecom? (Učiti ih moliti, proizvoditi hranu, držati nastavu,
pomagati starijima...!)
A možemo li i mi biti mali misionari ovdje gdje jesmo, u svojoj župi, školi, u svome
mjestu, obitelji? (Možemo!)
Kako? Što mi možemo činiti i kako pomagati drugima? (Pomoći prijatelju oko gradiva
koje mu je teško naučiti, pomoći mami i tati kod kuće, otići u trgovinu nekome tko si ne
može sam otići, posjetiti nekoga tko je bolestan...)
A možemo li i mi kako pomoći onim misionarima koji su daleko u Africi ili gdje drugdje u
svijetu? Kako? (Sakupljanjem novaca, igračaka, odjeće...)
Sinteza s aktualizacijom:
Danas smo govorili o misionarima i o tome kako i mi možemo biti mali misionari u svom
mjestu. Vidjeli smo da misionari odlaze govoriti o Isusu onima koji za njega još nisu čuli,
pomagati im i tako svojim primjerom dobrote svjedočiti kako je Isus dobar. To znači da
misionari odlaze iz onih zemalja gdje se za Isusa zna i gdje se u Isusa vjeruje i Njemu se
ljudi mole.
Što mislite, ima li i iz naše zemlje onih koji su postali misionari i otišli u daleki svijet
drugima govoriti o Isusu? Poznajete li kojeg misionara iz Hrvatske?
Ako i ne poznajete, vaš sljedeći zadatak će vam pomoći da upoznate!

Sada ćete izvući papirić s imenom jednog hrvatskog misionara i zemljom u kojoj se
trenutno nalazi. Zatim ćemo na globusu/karti pronaći gdje je to i vidjeti koliko je to
daleko od nas.
Vaš zadatak će biti napisati mu pismo. U tom pismu pokušajte saznati sve što vas zanima
o tome kako je to biti misionar negdje tamo daleko. Znači, možete ga pitati što to znači
biti misionar, kako izgleda njegov dan, što sve radi, kako mu ti možeš pomoći da bi on
mogao još više pomoći ljudima kojima je poslan i još mnogo drugih pitanja. Naravno,
pismo koje ćete poslati svom misionaru putovat će jako dugo i morat ćete dugo čekati na
njegov odgovor. No nemojte se obeshrabriti.

Molitveno-meditativni završetak:
• Pjesma „Tamo gdje palme cvatu“
• Gospodine, Ti si svoje učenike poslao po svem svijetu da Te po njima svi
upoznaju. Pozovi i danas među nama one koji će tvoje ime pronositi svim
svijetom i svima naviještati Tvoju ljubav. Amen!

