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IV. MISIJE: ŠIRITI SVOJU VJERU RIJEČIMA  I DJELIMA 
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Rečenica:_________________________________________________________________ 

 

Kad su dvojica Isusovih učenika, Petar i Ivan ozdravili hroma čovjeka kraj hramskih 

vrata i narodu govorili o Isusovu uskrsnuću, bacili su ih u tamnicu. Kad su završili pred 

Velikim vijećem, hrabro su svjedočili istinu o Isusovu uskrsnuću. Članovi Vijeća bili su u 

čudu videći njihovu neustrašivost. Znali su da su to ljudi nepismeni i neuki, viđali su ih s 

Isusom, a pokraj njih je stajao izliječen čovjek. 

Dj 4,18-21 

Pozvaše ih i zapovjediše im da podnipošto ne zbore niti naučavaju u ime Isusovo. Ali 

im Petar i Ivan odgovoriše: »Sudite je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego 

Boga. Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.« Ali oni ne našavši 

kako da ih kazne, opet im zaprijete pa ih otpuste poradi naroda jer su svi slavili Boga 

zbog onoga što se dogodilo.  

 

Svake godine pretposljednje nedjelje u 

mjesecu listopadu obilježava se Svjetski 

dan misija. 

 

Povodom tog dana papa upućuje cijeloj 

Crkvi poruku. Papina poruka za ovogodišnji 

Svjetski dan misija nosi naslov „Ne možemo 

ne govoriti što vidjesmo i čusmo“. 
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Č D E G H I J M N O R S Š T U V Ž 

                  

                 ■ 

ZADATAK 1: Svakom broju pridruži odgovarajuće 

slovo i otkrij rečenicu koju su izgovorili Isusovi učenici. 
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U jednom dijelu te Poruke papa Franjo kaže:  

 

 

 

 

 

 

I ti ćeš od Gospodina u sakramentu potvrde primiti posebnu snagu Duha 

Svetoga kako bi bio/bila njegov svjedok i riječima i djelima širio/la i branio/la 

svoju vjeru. 

 

Katekizam Katoličke Crkve, br. 1285 

Po sakramentu potvrde krštenici se još savršenije vežu uz 

Crkvu, obdaruju se posebnom jakošću Duha Svetoga te su 

tako obvezniji kao pravi Kristovi svjedoci da riječju i djelom 

šire i brane vjeru. 

 

Svi kršćani, prema tome, dužni su širiti svoju vjeru, navješćivati ju drugim 

ljudima jer „Bog hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine!“ (1 Tim 2, 4) i jer je 

Isus ostavio svojim učenicima misijski nalog „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“ (Mt 28, 19-20). 

Neki su pozvani ostvarivati to poslanje na poseban način, ostavljajući svoju 

zemlju i odlazeći u daleke zemlje kako bi ljudima tog mjesta donijeli Krista. 

Te vjernike, koji mogu biti svećenici, redovnici i redovnice te vjernici laici, 

nazivamo MISIONARI. 

 

 

 

 

 

  

  

„Neka se i iz našeg grla, kao u apostola i 

prvih kršćana, iz sve snage zaori ono: 'Ne 

možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.' 

(Dj 4,20) Sve što smo primili, sve što nam je 

Gospodin postupno darivao, dao nam je 

da bismo se mogli time služiti i besplatno 

drugima davati.“ 

 

Na Svjetski dan misija, koji se svake godine slavi 

pretposljednje nedjelje listopada, sjećamo se sa 

zahvalnošću svih onih koji nam, svojim svjedočanstvom 

života, pomažu obnoviti naš krsni zavjet da ćemo biti 

velikodušni i radosni apostoli evanđelja. Posebno se 

spominjemo onih koji su bili kadri krenuti na put, ostaviti 

zemlju i obitelj kako bi evanđelje, bez odlaganja i 

strahova, došlo do narodâ i gradova u kojima je mnogo 

onih koji su žedni blagoslova. 
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Pitanja za promišljanje: 

* Jeste li svjesni da se misijski nalog koji je Isus uputio 

apostolima odnose i na nas? 

* Koliko ste svjesni da smo sakramentom krštenja i 

potvrde i mi postali Isusovi učenici, ali i misionari? 

* Pokazujete li svojim životom da ste Isusovi učenici? 

Na koji način? 

* Kad ste posebno ponosni što ste Isusovi učenici i 

zašto? 

* Zanimaju li vas drugi? Želite li ih istinski susresti, 

podijeliti s njima svoje vrijeme, prijateljstvo? 


