POGODI TKO SAM – VJERONAUK SEDMI RAZRED
Glas sam Božji u svakom čovjeku. Potičem ga da čini dobro, a izbjegava zlo.

Ja sam... (SAVJEST)

Vrijeme sam dubokih duševnih i tjelesnih promjena. Granice mi nisu strogo određene. Ja sam u stvari
prijelazno razdoblje između djetinjstva i odrasle dobi.
(PUBERTET)
Hotimično sam usmrćivanje neizlječivih bolesnika. Nazivaju me ubojstvom iz samilosti. Uz abortus,
samoubojstvo, ugrožavanje zdravlja… grijeh sam protiv pete zapovijedi Božje.
Ja
sam….
(EUTANAZIJA)

Sin sam svećenika Zaharije. Posljednji starozavjetni prorok. Moje poslanje je pripraviti
put Mesiji. Pozivao sam ljude na obraćenje i pokoru. Rekao sam im i tko je Jaganjac
Božji. Ja sam… (IVAN KRSTITELJ)
Ja sam uzor, najviše savršenstvo, konačni cilj ljudske težnje.

(IDEAL)

Važne smo smjernice u ljudskom životu. Drevni smo zakon star više tisuća godina. Ima nas 10.
Govorimo kako ljubiti Boga i ljude. (DESET ZAPOVIJEDI)
Napisao me je sveti Pavao Govorim o velikoj krjeposti. Započinjem riječima: „Kad bih sve jezike ljudske
i anđeoske govorio…“ (HVALOSPJEV LJUBAVI)
Grijeh sam govorom. Zazivajući Božje ime izgovaram želje da se drugima događaju razna zla. Grijeh sam
protiv druge Božje zapovijedi. (KLETVA)
Izaija me naziva mladicom iz panja Jišajeva. Ljudi su mislili da sam Ivan Krstitelj, Ilija, Jeremija ili neki
drugi prorok. Ali ja sam veći od proroka. Došao sam ispuniti starozavjetno proročanstvo – otkupiti svijet.
(ISUS KRIST)

Najstarija sam od tri monoteističke religije. Nastala u doba praoca Abrahama. Moji pripadnici vjeruju
kako su izabrani Božji narod. Simbol im je kraljevska zvijezda, najpoznatiji blagdan Pasha, najpoznatija
molitva Šema Jisrael, sveti dan subota a knjiga Biblija.
(ŽIDOVSTVO)
Svi koji vrijeđaju Boga iz mržnje u mojim su kandžama. Grijeh sam koji se zove….
(BOGOHULJENJE)

Mi smo pomirenje s Bogom; otpuštenje vječne kazne zaslužene smrtnim grijesima;
duhovna snaga i milost u borbi protiv grijeha; duhovna utjeha i mir savjesti.
(PLODOVI SAKRAMENTA ISPOVIJEDI)

Bogomolja sam u kojoj se na molitvu okupljaju pobožni Židovi, a osobito subotom.
Potječem iz vremena progonstva u Babilonu.
(SINAGOGA)
Čovjek sam koji govori u Božje ime. Bog me poslao da ljudima prenesem Njegovu poruku. Moje riječi i
djelovanje zapisani su u starozavjetnim knjigama. (PROROK)
Mi smo međucrkveno vijeće osnovano 1948. Sjedište nam je u Ženevi a obuhvaćamo oko 330 kršćanski
crkvenih zajednica. (EKUMENSKO VIJEĆE CRKAVA)
Kraj sam zemaljskog života; rastanak duše i tijela.

(SMRT)

Živio sam u krajnjoj bijedi i oskudici ali nikome nisam ni želio ni činio zlo. Bio bih sretan da sam mogao
jesti barem mrvice s nečijeg stola. Ni to mi nisu dali, ali Bog me je nagradio vječnom nagradom. (LAZAR)
Ja sam jedna velika žalost koju čovjek osjeća kad uoči da je drugomu dobro, da je u nečemu uspješan.
Jedan sam od sedam glavnih grijeha. Trudim se opteretiti i zatrovati ljudsko srce.
(ZAVIST)
Jedan sam od najvećih starozavjetnih proroka. Rođen sam u okolici Jeruzalema. Djelovao sam u doba
progonstva u Babilonu. Progonili su me, mučili i zatvarali. Patnik sam zbog istine, ali i prorok nade.
Navještao sam Savez između Boga i njegova naroda. (JEREMIJA)
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