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KATEHEZA 
»Gospodine daj da progledam!« 

(pripremili: vlč. Siniša Dudašek, vlč. Domagoj Matošević i s. Damjana Barbarić, OSU) 

 
TRAJANJE KATEHEZE – 60 minuta 
CILJ KATEHEZE 
         –   razmisliti što je vjere i zašto je ona važna 

- shvatiti kako po vjeri možemo vidjeti Isusa i slijediti Ga 
 
MOLITVA ( zatvorimo oči i primimo se za ruke)  
Isuse, hvala ti na ovome danu, na ovome susretu. Hvala ti na svim starim i novim 
prijateljima. Hvala Ti što si ovdje prisutan i bdiješ nad mojim životom. Hvala Ti za 
sve lijepe i teške trenutke kroz koje se izgrađujem i rastem. Molim Te, umnoži mi 
vjeru da Te prepoznajem. Otvori mi oči vjere da te vidim u svojem životu.  Primi me 
za ruku da s Tobom hodim kroz život. Znam da sam tada na dobrom putu, i ako 
padnem, s Tobom ću lakše ustati i krenuti uvijek iznova. Amen.  
Slava Ocu… 
 
IGRA UPOZNAVANJA 
Mladi stanu u krug. Svaki drugi istupi jedan korak prema unutra i tako načine 
unutarnji krug. Svi koji su u unutarnjem krugu, na papiriće moraju napisati tri stvari:  
1.svoje ime 
2.boju svojih očiju 
3.dio odjeće koju na sebi trenutno nose i njihovu boju 
 
Papiriće staviti u vrećicu, a zatim druga polovica djece (iz vanjskog kruga) izvlači po 
jedan papirić. Moraju pronaći osobu koja odgovara opisu na papirići i međusobno se 
moraju predstaviti i upoznati pred svima reknuvši tri stvari o sebi. Kada završe 
predstavljanje oboje se povlače u vanjski krug. 
 
MOTIVACIJA 
Kad smo trebali tražiti osobu prema opisu, nije bilo problem, jer manje-više svi 
raspoznajemo boje i svim imao oči… a što da je netko među nama slijep… kako bi ta 
igra upoznavanja trebala onda teći? (mogu glumiti slijepca, da zatvore oči i pokušaju 
naći svoje stvari….) 
U Isusovo vrijeme bilo je i takvih ljudi i oni su čuli za Isusa i tražili su ga… naravno, 
ne po boji očiju ili odjeći koju nosi, nego po glasu… a morali su imati i veliko 
povjerenje u ljude oko sebe da ga ne budu prevarili… poslušajmo jedan takav susret, 
makar vjerojatno nije da prvi put čujete ovaj tekst, ali svejedno pažljivo ga slušajmo… 
 
NAVJEŠTAJ EVANĐELJA 

Jerihonski slijepac Bartimej (Mk 10, 46‐52) 
Dođu tako u Jerihon. Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz 
Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to 
Isus Nazarećanin, stane vikati: "Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!" Mnogi ga 
ušutkivahu, ali on još jače vikaše: "Sine Davidov, smiluj mi se!" Isus se zaustavi i 
reče: "Pozovite ga!" I pozovu slijepca sokoleći ga: "Ustani! Zove te!" On baci sa sebe 
ogrtač, skoči i dođe Isusu.  
Isus ga upita: "Što hoćeš da ti učinim?" Slijepac mu reče: "Učitelju moj, da 
progledam." Isus će mu: "Idi, vjera te tvoja spasila!" I on odmah progleda i uputi se 
za njim. 
 
TUMAČENJE TEKSTA 
(animator može postavljati pitanja kojima se prepričava evanđelje ili ga sam 
objasniti) 
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Koje osobe susrećemo u pročitanom evanđelju? 
U kojemu gradu se dogodio ovaj događaj? 
Koje probleme ima slijepi čovjek, kako on živi? 
Što je najveća želja svakog slijepca? 
Kako slijepac postupa kad čuje da je Isus u blizini? 
Kako mnoštvo ljudi reagira na njegov postupak? 
Zašto želi doći do Isusa? 
Kako Isus postupa kada čuje da ga slijepac zove? 
Što mu je Isus rekao i učinio? 
 
Današnje evanđelje govori o slijepcu Bartimeju. On je prosio pored puta na ulazu u 
Jerihon. Jerihon je bio gradić uređen u helenističkom stilu udaljen od Jeruzalema 
oko 30 km. 
Kao takav bio je omiljeno mjesto za odmor hodočasnika koji su išli u Jeruzalem. Isus 
je sa svojim apostolima na putu u Jeruzalem i to je njegovo zadnje putovanje jer će u 
Jeruzalemu biti sramotno osuđen i ubijen. Vjerojatno je slijepac Bartimej doznao da 
je Isus u gradu i da će uskoro krenuti put Jeruzalema. Proseći na mjestu koje je bilo 
iznimno prometno, svašta je mogao čuti i doznati. Tako je i on sigurno mnogo toga 
čuo o novom učitelju koji je svoje učenje potvrđivao čudesima. Iz svega rečenog jasno 
je da reakcija Bartimeja u vrijeme Isusova prolaska nije bila slučajna. Unatoč tome 
što nije mogao vidjeti Isusa, on je o njemu toliko toga čuo i svim srcem je nastojao da 
se sa njim susretne. Zbog svoje sljepoće Bartimej nije mogao točno odrediti gdje se 
Isus nalazi, inače bi mu sigurno pohitio u susret. Zato viče da bi privukao Isusovu 
pažnju:“Isus, sine Davidov, smiluj mi se!” Evanđelje nam govori kako su ga mnogi 
nastojali ušutkati.  Ne znamo koji je razlog bio posrijedi da su ga željeli pod svaku 
cijenu ušutkati. Možda su u sebi govorili: “Bijednik će uvijek ostati bijednik, takvome 
nema pomoći.!” No, Isus nije tako mislio. On prepoznaje glas vapijućeg i zove ga k 
sebi. Isus uvijek čuje glas onih koji vapiju k njemu. Tako je bilo za njegova zemaljskog 
života, tako je i danas.  
Treba nas zadiviti reakcija Bartimeja nakon što je čuo da ga Isus zove. „On baci sa 
sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu.“ kaže nam evanđelje. Zanimljivo je da on trči, ali ne 
vidi. Jedine njegove oči u tom trenutku jesu njegova vjera u Isusa Krista. „Hodimo u 
vjeri, ne u gledanju.“ govori sv. Pavao. Što se više približava Isusu, njegova vjera biva 
većom. Kada mu je Isus konačno postavio pitanje: “Što hoćeš da ti učinim?”, njegova 
vjera je tada bila već toliko velika da je odgovorio: “Da progledam!” Isus mu je 
uslišao molbu i on je po svojoj vjeri progledao. 
 
SADA SE MOŽE I ODGLUMITI EVANĐELJE KAKO BI GA SUDIONICI 
MOGLI VIZUALIZIRATI I JOŠ BOLJE SHVATITI  
 
 
 
 
 
 
RAZGOVOR 
Što i mi možemo naučiti iz ovoga evanđelja? Koja bi bila poruka ovoga evanđelja? 
Što je Isus posebno pohvalio kod slijepca Bartimeja? 
Svatko od nas ime različito ime, ali imamo i jedno zajedničko ime u crkvi, koje? 
(vjernici) 
Gdje je na najljepši način napisan sadržaj naše vjere? U što mi vjerujemo? 
( apostolsko i nicejsko-carigradsko vjerovanje) 
Što bi bila vjera za nas?   
 
VJERA JE… 
Vjera je uvijek Božji dar.  
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Vjera je put 
Vjera je naš odnos s Bogom.  

Vjera je traženje, nastojanje da se upozna Bog.  

Vjera je odgovor Bogu.  

Vjera je proces.  

Vjera je rizik.  

Vjera je življenje dara života što nam ga je Bog dao.  

Vjera znači redi "da" na Božji poziv.  

Vjera znači imati povjerenja.  

Vjera znači prepustiti se.  

Vjera je djelovanje.  

Vjera znači biti voljan postavljati pitanja.  

Vjera znači shvatiti da se ne može imati odgovor na sve.  

Vjera znači osvrnuti se na vlastite slabosti.  

Vjera je putovanje……  

 

Vjerovati najprije znači da Bog postoji i da u njega trebamo imati potpuno 
povjerenje, jer vjerovati znači da je Bog; dobar, jedan, vječan, svet, ljubav, stvoritelj….   
Na čemu se temelji naša vjera u Boga? Da Bog postoji znademo iz Biblije ili 
Svetoga Pisma u kojemu nam se je sam Bog objavio (otkrio). Ali da Bog postoji 
možemo otkriti i svojim razumom ako promatramo svijet koji je on stvorio i koji u 
sebi nosi pečat njegove savršene stvoriteljske snage. 
Tko nam je najviše rekao o Bogu? Najviše nam je o Bogu rekao sam Isus Krist 
kojega nam je Boga poslao. On nam je objavio da je naš Bog dobri Otac. 
Tko je Isus Krist? Isus je Sin Božji, druga Božanska osoba. 
Zašto je važno da vjerujemo u Isusa? On je naš Spasitelj, naš prijatelj, on nas 
vodi kroz život, uči nas kako trebamo živjeti, ali i po njemu dobivamo vječni život. 
Ako želimo imati vječni život u Nebu, važno je već sada biti sa Isusom i ići za njim 
tako da vršimo njegove zapovijedi.  
Kako mi možemo danas naći Isusa, čuti Ga, vidjeti i slijediti? 
Slijepac Bartimej i nama danas pokazuje kako se dolazi k Isusu i kako ga i mi možemo 
vidjeti, iako On više ne hoda zemljom kao čovjek i takva ga ne možemo vidjeti.  
 
Kako onda upoznati Isusa, vidjeti Ga i slijediti Ga? (slušati i tako ga 
upoznati/odbaciti što nam prijeći doći k njemu/vidjeti ga očima 
vjere/slijediti ga po vjeri). 
 

1. Prvo treba slušati o Isusu (čitati evanđelja, slušati Božje riječi, pohađati 
vjeronauk, slušati propovijedi na misi, čitati i slušati o svjedočanstvu drugih 
vjernika, osobito svetaca). I slijepac Bartimej je puno čuo o Isusu i zato je svom 
silom htio doći do njega. Slušati je prvi korak do Isusa. 

2. Zatim treba odbaciti sve što bi nas moglo sputavati i spriječiti nas da 
dođemo do Isusa. Slijepac je odbacio ogrtač (koji mu je sigurno bio jako 
dragocjen, jer je bio siromašan i on mu je bio jedina vrijednost koju je imao). I 
mi nastojimo odbaciti naše „dragocjenosti“ koje nas udaljuju od Isusa. Što bi 
mi trebali odbaciti da možemo doći k Isusu? ( nevjeru, sebičnost, grijeh, 
materijala bogatstva, praznovjerje, mobitel, Internet, tv…) To je drugi korak do 
Isusa. 

 
3. Kada smo upoznali Isusa i odbacili sve što nas udaljuje od Isusa, mi ga 

možemo i vidjeti. Mi danas ne vidimo Isusa u tjelesnom obliku kao čovjeka. Ali 
ga ipak možemo vidjeti na drugačiji način. Kako mi danas možemo vidjeti 
Isusa? (Euharistija, molitva, dobra djela, drugi ljudi…) Znači da mi Isusa 
vidimo vjerom, očima vjere a ne tjelesnim očima( Svetu Pričest ako gledamo 
našim očima vidimo samo kao kruh, ali očima vjere vidimo Isusa). Slijepac nije 
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vidio Isusa zemaljskim očima, ali ga je vidio i prema njemu potrčao očima 
vjere. Vjera ga je spasila i postao je novi čovjek.  

 
4. Snažna vjera nije nešto što se postiže preko noći, nego upornim hodom prema 

Isusu. I mi u životu rastemo u svojoj vjeri. Kako? (sakramenti, odgoj, 
vjeronauk).  Kada je Bartimej ozdravio, Isus  nagrađuje njegovu vjeru: “Idi, 
vjera te tvoja spasila!”  Ne samo da su se Bartimeju otvorile tjelesne oči, nego 
su mu se otvorile i duhovne oči. U evanđelju piše da slijepac nije otišao od 
Isusa, nego kreće za njim. Od sada će ići putem Isusa iz Nazareta. On je postao 
i ostao vjernik koji slijedi Isusa. Po vjeri slijedimo Isusa. Vjera je naš put 
kroz život sa Isusom koja nas vodi do samoga Isusa u Nebu. 

 
ZAKLJUČAK 
Sada vidimo koliko je vjera važna ako želimo doći k Isusu, vidjeti ga i slijediti ga. Bez 
vjere se ne može naći Isus i ostvariti ono što nam Isus obećava, a to je život vječni – 
Raj.  
I mi možemo lako izgubiti svoju vjeru, biti slijepi za nju.  
Kako možemo izgubiti vjeru? ( ako ne molimo, ne idemo na Svetu misu, 
vjeronauk, sakramente….) 
Za vjeru moramo moliti i uvijek u njoj rasti. 
 
 
ZADATAK 
Svatko neka sada u svoj mali blok koji ste dobili, napiše kratku molitvu za vjeru ili da 
bude bolji vjernik…, i svoja obećanja koja će nastojati ostvariti u Godini vjere. Na 
kraju će animatori uzeti sve molitve i odabrati jednu ili dvije molitve koje će se 
pročitati na kraju sastanka u zavjetnoj kapeli, a sve ostale molitve i obećanja ćemo 
pokloniti našem biskupu kao naš dar u godini vjere. Svatko neka se potpiše na svoj 
papir.  
 
IGRA (vidi u nastavku, ako će animator imati dovoljno vremena za igru može 
izabrati jednu od predloženih igri ili izabrati neku svoju)  
 
 
ZAVRŠETAK 
Pročitati nekoliko napisanih molitvi…Oče naš…. Može i neka pjesma po izboru 
animatora….Povratak u Zavjetnu kapelu. 
 
Neka animator izabere jednu molitvu iz svoje skupine da se pročita na završnoj 
molitvi u Zavjetnoj kapeli. Sve ostale molitve predati vlč. Siniši.  
 
MOGUČNOST DA SE UBACI I IGRA: 
 
VOĐENJE SLIJEPCA 
Podijeliti skupinu na dvije grupe. U svakoj grupi podijeliti mlade u parove. U paru će 
jedan biti „slijepac“, a drugi će ga navoditi (usmjeravati) riječima. 
Pripremiti dvije iste paralelne „slalom“ staze. Za zapreke mogu poslužiti torbe, 
jakne….  
Obje grupe počinju zajedno. Slijepac se kreće natraške (i ne smije se okretati. Ako se 
okrene ili dotakne zapreku, mora krenuti ispočetka), a voditelj ostaje na startu i 
riječima usmjerava „slijepca“ (ne rukama). Stazom se kreće kao u slalom vožnji. Kada 
prvi par završi „slalom“, nastavlja drugi par i tako dok svi „slijepci“ ne prođu na drugu 
stranu. Pobjednik je ona skupina čiji „slijepci“ prvi pređu stazu i dođu na cilj.  
 
 


