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BOG – Sveobuhvatni temelj, izvor i cilj svega što postoji. Trojedini Bog, koji je sam 

postao čovjekom u svome Sinu Isusu Kristu.  

SVIJET – Sveukupna stvarnost koju je Bog stvorio i pozvao u postojanje. Osim toga 

mjesto u kojem žive ljudi, koji su pozvani izgrađivati ga prema Božjem 

stvoriteljskom i spasenjskom naumu. 

ČOVJEK – Božje stvorenje koje je Bog jedino stvorio na svoju sliku. Središte 

stvorenoga svijeta i Božji odgovorni upravitelj svega stvorenoga. 

ISUS KRIST – Utjelovljeni Sin Božji. Pravi Bog i pravi čovjek. Donositelj Kraljevstva 

Božjega i ostvaritelj spasenja za sve ljude. 

EVANĐELJE – grčki euangelion = dobra ili radosna vijest. Najprije Isusova radosna 

poruka o dolasku Kraljevstva Božjega. Zatim četiri novozavjetna spisa koja 

pripovijedaju o Isusovu zemaljskom životu i djelovanju.  

KRALJEVSTVO BOŽJE – Božja stvarnost koju među ljude donosi Isus Krist. Svi su 

ljudi pozvani to kraljevstvo širiti ljubavlju prema Bogu i prema bližnjemu. 

SPASENJE – Oslobođenje od grijeha i njegovih posljedica te punina života, koje je 

ostvario Isus Krist za sve ljude. Uključuje uskrsnuće i vječni život s Bogom. 

CRKVA – grčki ekklesia. Najprije građevina, potom mjesna i sveopća zajednica 

vjernika. Narod koji Bog okuplja po cijelom svijetu kao sredstvo upristunjenja svoga 

Kraljevstva. 

SAKRAMENTI – „Vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti.“ Ustanovljeni od Krista 

kao sredstva Božje milosti, po kojima imamo udjela u plodovima Kristova djela 

spasenja. 
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GRIJEH – Čovjekov čin odvraćanja od Boga i njegovih zapovijedi te okretanja svojoj 

sebičnosti. Ima posljedice na cjelokupan čovjekov život i njegove odnose. Jedan od 

glavnih uzroka nepravde i nevolja u svijetu. 

MORALNI ŽIVOT – Bog je darovao čovjeku razum, slobodu i odgovornost te ga u 

savjesti poziva na odgovoran život prema njemu, drugim ljudima i svim stvorenjima. 

ZAPOVIJED LJUBAVI – Isusovo pravilo života na koje obvezuje sve svoje 

nasljedovatelje. Jedna zapovijed s dvije dimenzije: ljubav prema Bogu i ljubav 

prema bližnjemu. Sažetak deset Božjih zapovijedi. Mjerilo za vječni život. 

BRAK – Sveta zajednica žene i muškaraca koja je usmjerena na potomstvo, ali i na 

uzajamno pomoganje na putu prema svetosti.  

OBITELJ – Temeljna jedinica Crkve i društva u kojoj se podižu i odgajaju nove 

generacije. Kućna crkva, mjesto u kojem se ostvaruje pouka i potiče život u vjeri. 

VJERONAUK – U užem smislu, predmet u školi, u kojem se poučavaju temeljna 

znanja i vrijednosti važne za život pojedinoga učenika, Crkve i društva. Razlikuje se 

od kateheze u župi ili drugim izvanškolskim mjestima, koja je više usmjerena na 

uvođenje u sakramentalno slavlje i konkretni život u vjeri. 

VJERA I RAZUM – Sposobnosti darovane od Boga. Jedna su od druge neodvojive 

i tek obje zajedno daju puninu spoznaje. Razum produbljuje vjeru, a vjera 

prosvjetljuje i dopunja razum. 

 


