
Z A P O VI J E DI  

Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi 
 

 

Cil jevi dnevnog susreta:  

 prepoznati Isusove zapovijedi kao izraz ljubavi i darivanja, plod svjedočenja 

 prepoznati da nas zapovijedi oslobađaju za život u punini radosti 

 koristiti zapovijedi kao putokaz na putu prema kraljevstvu Božjem 

 

Materi jal i:   

 Sveto pismo 

 radni listovi  

 križaljka 

 olovke 

 tri A4 papira 

 

 

Motivacija: križal jka i  razgovor o ri ječi zapovijed i njezinom značenju  

Mladi podijeljeni u tri skupine rješavaju križaljku koja će ih dovesti do riječi koje 

obilježavaju današnje kateheze. 

 

    O B I T E LJ - Crkva u malom 

E U H A R I S T I J A - jedan od sakramenata 

     Ž U P A laici aktivni i još župnik tu na vrhu, svatko ima 

svoju svrhu 

  R A D O S T - osjećaj zadovoljstva 

     M O L I T V A - trenutak sabranosti 

    Ž I V O T - dar s neba 

     P E T A R - Stijena 

      __        

      Z A K O N I - državne regule 

    G L A S - viče iz pustinje 

     S P U T A N O S T  T                     - ograničenje 

  Z A T V O R - prebivalište kriminalaca 

  LJ U B A V I - Isusova prva zapovijed 

     M I R - Dajmo Božiću ... 

P O L I C I J A - plavi anđeli 

    U Č E N I C I - Isusovi frendovi 

 S L O B O D A - dubrovački grb 

  B I B L I J A - knjiga za svaki dan 

 

 

Tko od nas voli da mu se zapovijeda? Kakve osjećaje riječ zapovijed stvara u nama? 

Najčešće su to osjećaji sputanosti, neslobode, ograničavanja našeg ponašanja.  



Primjer:  (radni list 1 s dolje ponuđenim zapovijedima) 

 

Pospremi sobu! Operi suđe! Šuti kad ti govorim! Stišaj muziku! Ne smiješ ulaziti! Piši 

zadaću! Nemoj pušiti! Ustani starijem u tramvaju! Idi u crkvu! 

 

Kako vam zvuče ove zapovijedi? Jesu li vam poticajne ili vas koče? Što želite učiniti 

kad ih čujete ovako izrečene?  

One sve u biti govore dobro, trebali bismo ih se držati, no način na koji su izrečene 

upravo kao da nas tjera da činimo suprotno. Zašto?  

 

(Mogući odgovori: Izrečene su bez objašnjenja, ljubavi, vlastitog primjera ...) 

 

Voditelj odgovara: Riječi nisu dovoljne da u ljudima potaknu djelovanje ili poslušnost. 

Bez djela, riječi su prazne. Mogu se ove zapovijedi i ljepše izreći, no ono što nam 

nedostaje kod njih jest životni primjer, svjedočenje. Roditelji koji šalju djecu nedjeljom 

na misu, a sami ostaju kod kuće; vjeroučitelji i svećenici koji uče da je pušenje grijeh, 

a sami poslije mise pale cigaretu; odrasli koji zahtijevaju poštovanje, a sami ga 

nikome ne daju. Kakav nam daju primjer? Kontradikcije između riječi i djela u ljudima, 

osobito mladima, bude otpor.  

 

Voditelj: Prisjetite se neke svoje situacije kada ste željeli učiniti upravo suprotno od 

onoga što vam se zapovijedilo, a možda samo zbog osobe ili načina na koji se to 

tražilo od vas. Kako ste reagirali? Što vas je spriječilo ili potaknulo da poslušate 

zapovijed? 

 

Sudionici u razgovoru iznose svoje primjere. Poželjno je da svatko iznese vlastiti 

primjer. 

 

Najava teme: Isusove zapovijedi  

 

Voditelj: Tema današnjeg susreta su Isusove zapovijedi. Čemu one služe? Trebamo li 

ih se držati? Zbog čega su važne? Što se događa ako ih odbacimo? Zarobljuju li nas 

one ili oslobađaju? Može li zapovijed oslobađati? 

 

  

Susret s tekstom: (Iv 13, 1–17.34–35) 

 

Voditelj: Isus nam daje svoje zapovijedi. Što on kaže? «Ovo je moja zapovijed: ljubite 

jedni druge kao što sam ja vas ljubio!» (Iv 15, 12) 

 

Zašto nam ta zapovijed zvuči drukčije? Ona jednostavno zvoni. Zašto? Zbog osobe 

koja ju je izrekla. Ta zapovijed je prožeta Isusovim življenjem, njegovom ljubavlju. Ona 



je životna. Isus je najprije svjedočio vlastitim primjerom, svojim djelima, svojim 

životom, on je najprije duboko ljubio ljude, sve ljude, a onda je to izrekao riječima.  

 

Voditelj dijeli sudionicima radni list 2 s tekstom Iv 13, 1–17.34–35 i s pitanjima 

vezanima uz tekst 

 

Tekst:  

 

Iz evanđelja po Ivanu  

«Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s 

ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I 

za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. 

A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k 

Bogu ide pa usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim 

vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio 

opasan. Dođe tako do Šimuna Petra. A on će mu: "Gospodine! Zar ti da meni 

pereš noge?" Odgovori mu Isus: "Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš 

poslije." Reče mu Petar: "Nećeš mi prati nogu nikada!" Isus mu odvrati: "Ako te 

ne operem, nećeš imati dijela sa mnom." Nato će mu Šimun Petar: "Gospodine, 

onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!" Kaže mu Isus: "Tko je okupan, ne treba 

drugo da opere nego noge – i sav je čist! I vi ste čisti, ali ne svi!" Jer znao je tko 

će ga izdati. Stoga je i rekao: "Niste svi čisti." Kad im dakle opra noge, uze svoje 

haljine, opet sjede i reče im: "Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete 

Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! Ako dakle ja – Gospodin i 

Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam 

vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Zaista, zaista, kažem vam: nije 

sluga veći od gospodara niti poslanik od onoga koji ga posla. Ako to znate, blago 

vama budete li tako i činili!" ... Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; 

kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste 

moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge."» 

 

Voditelj ili svećenik objašnjava značenje čina pranja nogu: 

Pranje nogu simbolički izražava ono najbitnije u Isusovu životu i muci, ljubav koja 

prihvaća najponiznije služenje za spasenje ljudi. Isus, koji je Učitelj i Gospodin, koji 

ima svu vlast danu od Oca, ne gospodari ljudima, nego im služi. Učenici koji će po 

Duhu Svetom dobiti vlast otpuštati i zadržati grijehe (Iv 20, 23), koji imaju zadatak 

krstiti i učiniti učenicima sve narode (Mt 28, 19), koji su pastiri svoga stada, (Lk 8, Iv 

21, 15–17) svoju zadaću ne smiju vršiti gospodarenjem, nego služenjem. U takvom 

načinu življenja učenici nalaze snagu i obvezu da nasljeduju Gospodina. 

 

 

 

 



Rad na tekstu: pitanja (radni l ist)  

 

Isus nam u ovom tekstu donosi dvije zapovijedi. Podcrtaj ih!  

(Traženi odgovor: «Ako dakle ja - Gospodin i Učitelj - vama oprah noge, treba da i vi 

jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.» 

«Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi 

ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi 

jedni za druge.») 

 

Na koji su način one izrečene? Kako Isus poziva učenike da slijede njegove 

zapovijedi? 

 

(Traženi odgovor treba biti u smislu: Isus svojim primjerom daje razlog zbog kojeg 

treba izvršavati njegove zapovijedi. Najprije daje vlastiti primjer, a onda traži isto od 

učenika ... ) 

 

Zašto nam Isus daje zapovijedi? Zbog čega su nam važne? 

 

(Traženi odgovor u smislu: Isus nam želi pokazati kako trebamo živjeti da bismo bili 

istinski sretni ... On to čini zbog nas, za naše dobro, zbog našeg duhovnog mira i 

radosti ... ) 

 

Probajmo riječ zapovijed zamijeniti s riječima: blago, ključ, putokaz. 

 

(Sudionici navode svoje odgovore, a nakon toga voditelj navodi ove primjere: Blago 

vam svoje dajem.) Ovime se mlade želi potaknuti da shvate pravo značenje riječi 

zapovijed jer je ta riječ često opterećena negativnim predznakom. 

 

Mijenja li se time značenje rečenice? (Ne mijenja!) 

 

Zaključak:  

Isusove zapovijedi su Isusovo blago dano nama za našu dobrobit ... 

 

 

kateheza: Animatorsko ljeto 2008. 


