Pracovní list pro žáky 5.-6. ročníku předmětu Náboženství Odry.

Distanční vyučování, metodika
Hagar a Izmael
Milý žáku, milá žákyně, Abrahám
praotec naší víry, byl už dlouho mimo
domov v zemi, kterou mu Bůh dal. Tato
země se nazývala Kanaán. Pro
Abraháma to bylo těžké těžké, Bůh už
dlouho nepromluvil a jeho ženě se stále
nenarodilo žádné dítě. Navíc byla Sára již stará a tak se už vytrácela veškerá naděje.
Nakonec ztratila trpělivost
Už dlouho v sobě nosila nápad, jak zajistit svému muži Abrahamovi syna
a dědice. Z 1. strany pracovního listu se dozvíš, co Sára svému muži navrhla a co se dělo
dál. Přečti jen první část nad kresbou. Pak se vrať k těmto pokynům.
Když se stalo za časů Abraháma, že žena patriarchy (vůdce nějakého kmenu) mu
nedokázala dát syna, darovala mu svou otrokyni, aby měl dítě s ní. Pokud se narodil syn,
považoval se za dědice. Tak se otrokyni Hagar narodil syn Izmael. Když se ale stalo, že
přeci jen ta první žena později otěhotněla a porodila vlastní dítě, otrokyně musela i se
svým dítětem odejít. To se skutečně stalo. Bůh dodržel slib a Sára porodila syna Izáka.
O vyhnání Hagar vypráví text pod kresbou. Přečti ho.
Jistě se ti zdá, že to, co se stalo Hagar, není spravedlivé. I s malým dítětem byla vyhnána
do pustiny, ponechána svému osudu. Kdo za to mohl? Kdo za to nese zodpovědnost?
Vinu na tom nese toto nesprávné lidské jednání:
- Sara i Abraham nebyli trpěliví čekat na splnění Božího slibu
- Hagar přestala mít úctu ke své paní Sáře a chovala se k ní povýšeně
Děje se taková nespravedlnost i dnes? Jistě je to pokaždé:
- když někdo chce prosadit své plány a nečeká co si o tom myslí ostatní
- když spolu lidé soupeří a ponižují se, nezajímá je, co druhým působí
Bůh ale vidí každou nespravedlnost a je se slabšími. Proto se o Hagar a Izmaela na poušti
postaral. Izmael se usadil na stepy a stal se lukostřelcem a měl pak mnoho synů a dcer.
Arabské národy, které přijaly jako náboženství islám, se považují za potomky Izmaela.
Židé se považují za potomky Abrahámova syna Izáka. O Něm si ještě povíme.
Na 2. straně pracovního listu si přečti věty lidí v těžké situaci, jako by byli na poušti. Ty
zoufalé věty vybarvi tmavě modrou, ty nadějné světle modrou. Doplň dole větu, co
člověku dává studně uprostřed jeho pouště. (naději, pocit jistoty, pocit…)
Listy si ulož do složky.

Jedno poučení na závěr. Hagar pro svůj zármutek studnu na poušti neviděla. Bůh jí musel otevřít oči.
I my máme často pomoc přímo před sebou a udivíme jí, jen když se nenecháme pohltit smutkem.

