11. HODINA
ABRAHAM, OTEC VÍRY
Milé děti, v minulé hodině jsme se dozvěděli, že Bůh podrobil Abrahama velmi těžké zkoušce. Chtěl
po něm oběť jeho syna Izáka. Abraham osvědčil svoji víru a Bůh mu to připočetl jako spravedlnost.
Potvrdil a ještě rozšířil požehnání, které Abrahamovi dal.
Abrahamova víra se stala základem tří světových monoteistických náboženství. Abrahama bychom
mohli nazvat mnoha jmény: Otec hlučícího davu, Ten, který se nebojí hledat, Ten, který miluje svého
syna, Ten, který poslouchá nebo Praotec víry.
Víš, co je to monoteistické náboženství?
Monoteistické náboženství je to, které věří v jednoho Boha (na rozdíl od polyteismu, tj. - mnohobožství).
Znáš nějaká náboženství, které věří v jednoho Boha?
Jsou 3 světová náboženství, která věří v jednoho Boha: židovství, křesťanství a islám.
Všichni mají v úctě Abrahama pro jeho velkou víru v Boha.
PRO ŽIDY je Abraham ohlašovatel Božích pravd a spravedlivý, velký prorok.
PRO KŘESŤANY je Abraham člověk velké víry a naděje.
PRO MUSLIMY je Abraham prvním z muslimů, Božím přítelem a prorokem.
Každé z těchto náboženství má svůj symbol. Znáš symboly těchto náboženství?

Židovství 
Symbolem je Davidova hvězda,
složená ze 2 trojúhelníků;
trojúhelník  špičkou nahoru
znamená viditelný svět,
trojúhelník  špičkou dolů
znamená neviditelný svět

hvězda
je
spojení
trojúhelníků, to je spojení
viditelného a neviditelného,
Boha a člověka

Křesťanství

Islám

Symbolem křesťanství je kříž Islám – zachycuje boha slovem,
nebo řecká písmena XP;
ne obrazem.
V řečtině mají tato písmena Napsané slovo znamená Alláh.
význam:
x = Chí, P = Ró – začáteční
slova Christos;
Kolem jsou řecká písmena:
A = alfa, w = omega, tj. první
a poslední písmeno řecké
abecedy, tzn. Kristus je začátek
a konec

Každé z náboženství má své důležité skutečnosti. Prohlédni si obrázek a porovnávej.

Na první stranu svého pracovního listu jednotlivé skutečnosti každého náboženství
vybarvi vždy stejnou barvou.
Vybarvi:
Posvátný spis: Bible Starý zákon(Tóra, Proroci, Spisy), Bible Starý a Nový zákon, Korán
Sváteční den: sobota, neděle, pátek
Nejdůležitější svátky v roce: Pascha, Velikonoce, Ramadán
Místo modlitby: synagoga, křesťanský chrám, mešita
Označení Boha: Jahve, Trojjediný Bůh, Alláh

Doplň si první stranu pracovního listu.
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Která náboženství věří v jednoho Boha?
Židovství, křesťanství, islám.
Koho považují za svého praotce?
Abrahama.
Jak bychom mohli Abrahama nazvat?
Otec hlučícího davu, Ten, který se nebojí
hledat, Ten, který miluje svého syna,
Ten, který poslouchá, Praotec víry.
Co mají společného všechna
náboženství? Abrahama, víru v jednoho
Boha, Boží jméno, posvátný spis,
sváteční den, Boží dům, vyznání víry.
Co mají společného židovství a islám?
Nejedí vepřové maso.
Co mají společného židovství
a křesťanství? Starý zákon.
Co mají společného křesťanství a islám?
Půst.
Za koho považují Abrahama židé?
Za ohlašovatele Božích pravd a velkého
proroka.
Za koho považují Abrahama křesťané?
Za člověka velké víry a naděje.
Za koho považují Abrahama muslimové?
Za prvního z muslimů, Božího přítele
a proroka.

Dopiš společné a rozdílné věci každého náboženství. Doplň vyznání víry.
Každé náboženství
je znázorněno
jedním kruhem.
Něco mají všechna
náboženství
společené – střed,
kde se překrývají
všechny 3 kruhy.
Něco mají společné
jen dvě náboženství
– překrytí dvou kruhů
Něco má každé
náboženství jen své
– nepřekrývající se
části.
Tomu odpovídají
i barvy kruhů
a překrytí.

