POGODI TKO SAM
ponavljanje gradiva (četvrti razred)
Grijeh sam teški, jedan od sedam glavnih grijeha. Iz mene nastaju brojni drugi grijesi: svađe,
razdori, krađe, mržnje, ogovaranja, laži, podmetanja… Poput zloduha zavladam čovjekom koji mi
se preda. Čovjek pod mojim utjecajem postaje krajnje nesretan kad vidi tuđu sreću. (ZAVIST)
Zapovijedi smo nad zapovijedima. Izrekao nas je sam Krist kad ga je zakonoznanac neki pitao koja
je zapovijed najveća u Zakonu. Govorimo o ljubavi prema Bogu i ljudima.
(DVIJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI)
Veliki grijeh sam protiv peta zapovijedi Božje. Nastajem iz mržnje prema
ljudima i nepoštovanja prema Bogu Stvoritelju života. Ako me tko počini
nehtijući krivnja mu je manja. A mnogi me čine namjerno.
Ukratko, grijeh sam koji oduzima ljudski život. (UBOJSTVO)
Važna sam vrlina u životu svakoga čovjeka. Svi se rado hvale kako me njeguju - i odrasli i djeca.
Žalosno je, ali njihove riječi najčešće ne odgovaraju stvarnosti. Onaj tko se ogriješi o mene
ogriješio se o osmu zapovijed Božju. (ISTINA)
Temelj sam kršćanske i svih većih i manjih religija svijeta. Bez mene ni inače život ne bi bio moguć
jer bi bez povjerenja među ljudima život bio pun strahova i strepnje. U hrvatskom sam jeziku
nastala od glagola koji znači prihvatiti kao istinu nečije svjedočanstvo. (VJERA)
Kršćani me dva dana u godini moraju obdržavati, a pričaju o meni kao da sam bare 50 puta
godišnje. Dan sam kad ne smiju jesti meso toplokrvnih životinja ni prerađevine od mesa, i to jedan
obrok potpuni i dva mala. Kao da je to neki problem? Ja sam… (POST)
Najljepši sam od svih dana u tjednu za one kojima je omogućeno da me
svetkuju. Zahtijevam odmor, molitvu na svetoj Misi i druženje. Ja sam…
(NEDJELJA)
Molitva sam i obrazac vjere iz prvih kršćanskih vremena. Ponavljaju me još
od apostolskih dana. Govorim o vjeri u Boga Oca Svemogućega, Isusa Sina
Njegova Jedinoga, Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku…(APOSTOLSKO VJEROVANJE)
Teški sam grijeh protiv Boga, ali i protiv ljudskog dostojanstva. Čut ćeš me na ulicama, u kafićima,
na stadionima, čak i na radnim mjestima mnogih ljudi. Osobito sam raširen među Hrvatima, što je
čudno jer hrvatski je narod inače Bogu vjeran i pobožan. Ali ja sam se uspio raširiti poput hobotnice
- osobito kad se ljudi naljute ili kad su pod utjecajem alkohola. Dakle, grijeh sam riječima, uvredljiv
govor o Bogu, Kristu, Mariji ili svecima. Ja sam…
(PSOVKA)
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