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III. ŠTO JE TO CRKVA?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Naša župna zajednica sprema se 

proslaviti svetkovinu svetice 

zaštitnice župe, a to je sv. Terezija 

Avilska.  

 

Dobra je to prilika da promišljamo 

zajedno o tome da smo dio 

zajednice, a to znači da svoj 

kršćanski život ne možemo živjeti 

kao pojedinci, izolirani od drugih. 

Po krštenju dio smo jednog naroda 

– Božjeg naroda, udovi jednog tijela 

– Kristova tijela i hramovi Duha 

Svetoga, a sve to je CRKVA.  

 

 

ZADATAK 1: Kad netko kaže riječ „Crkva“ što ti 

prvo pada na pamet? 

 

Pogledaj ovaj kratki video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_E

6Lw09z2Y 
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Važno je prije svega pojasniti da je 

Crkva tu kako bi nas privela Bogu jer 

ona nema vlastite mudrosti i ne 

donosi neki drugačiji nauk od onog 

koji je Bog dao u svojoj objavi.  

Može nam pomoći usporedba s 

mjesecom: „Crkva nema drugoga 

svjetla osim onog Kristova; prema slici 

dragoj crkvenim ocima, Crkva je 

poput mjeseca kojemu je sva svjetlost 

odsjev sunca.“ (KKC, br. 748)  

Na licu Crkve svijetli Krist koji je svjetlost svijeta. Ona je, prema tome, mjesto 

našeg susreta s Njim. 

 

 

 

Crkva: Božji narod 

 

1 Pt 2,9-10 

A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate 

silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; vi, nekoć Ne-

narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.  

 

Katekizam Katoličke Crkve – Kompendij, br. 153 

Zašto je Crkva Božji narod? 

Crkva je Božji narod jer se njemu svidjelo posvetiti i spasiti ljude 

ne pojedinačno, bez ikakve veze među njima, nego učinivši ih 

jednim narodom sabranim jedinstvom Oca i Sina i Duha 

Svetoga. 

Taj Božji narod:  

 naviješta riječ Božju 

 dijeli sakramente  i slavi bogoslužje 

 služi s ljubavlju ljudima 

… ali svatko u svom staležu i na sebi svojstven način. 

 

Nitko ne može imati Boga za Oca, ako nema Crkvu za majku. 

sv. Ciprijan 
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Crkva: Tijelo Kristovo 

 

1 Kor 12, 12-14. 18-20 

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, 

jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo 

Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Ta ni 

tijelo nije jedan ud, nego mnogi. A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u 

tijelu, kako je htio. Kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? A ovako, mnogi udovi 

– jedno tijelo!  

 

Krist je Glava Crkve. Crkva živi od njega, u njemu i za njega. 

Kao što u tijelu svaki ud ima svoju ulogu, tako je i u Crkvi.  

Vjernici se tako dijele na:  

 HIJERARHIJU: biskupi, svećenici i đakoni; među njima ističe se papa koji 

je rimski biskup i nasljednik svetog Petra  

 LAIKE: vjernici koji nisu primili sakrament svetog reda i imaju kao poslanje 

izgrađivati kraljevstvo Božje u obitelji i u zvanju u svijetu   

 OSOBE POSVEĆENOG ŽIVOTA: redovnici koji se zavjetuju na tri 

evanđeoska savjeta – siromaštvo, čistoća i poslušnost 

 

Crkva: hram Duha Svetoga 

 

Katekizam Katoličke Crkve – Kompendij, br. 159 

Zašto se Crkvu naziva hramom Duha Svetoga? 

Zato što Duh Sveti boravi u tijelu koje je Crkva: u njezinoj Glavi i 

udovima; nadalje, on Božjom riječju, sakramentima, krjepostima 

i karizmama Crkvu izgrađuje u ljubavi. 

 

„Ono što je našim udovima duh, tj. naša duša, to je Duh Sveti Kristovim 

udovima, Kristovu Tijelu, tj. Crkvi.“ 

sv. Augustin 

 

 

 

ZADATAK 2: Prouči stranice 78-85 svog Priručnika. 


