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

Distanční vyučování, metodika
11. Abraham – praotec víry
Milí žáci, pro mnoho lidí na celém světě je
Abraham velkým vzorem. Na zemi jsou tři
náboženství, která se hlásí k jeho víře, tedy k víře
v jednoho Boha: židovství, křesťanství a islám.
Pro židy je Abraham ohlašovatel Božích pravd a spravedlivý, tj. ten, který zachovává
Boží příkazy, a velký prorok. Pro křesťany je Abraham vzorem člověka velké víry a naděje.
Pro muslimy, kteří odvozují svůj původ od Abrahamova syna Izmaela, je Abraham
(Ibrahim) Božím přítelem, velkým prorokem a „prvním z muslimů".
Židé mají jako znamení tzv. „Davidovu hvězdu“ skládá se ze dvou
trojúhelníků. Jeden znázorňuje viditelný svět, druhý neviditelný svět a tím,
jak se pronikají, vyjadřují spojení Boha a člověka.
Mezi křesťanské symboly patří tzv. „Kristův monogram“. Skládá se ze
dvou řeckých písmen X (čti jako chí) a P (čti jako ró), která jsou začátečními
písmeny slova CH R ISTOS – Kristus (spasitel) Tato dvě písmena jsou spojena
do tvaru kříže. Kreslí se spolu s písmeny alfa a omega, prvním a posledním písmenem
řecké abecedy. Znamení můžeme přečíst: Kristus — začátek a konec.
Islám má jako znamení slovo psané arabsky – Allah (tedy Bůh)
Na první straně pracovního listu vidíš strom se třemi větvemi. Každé patří
jednomu z náboženství, které uctívá jednoho Boha. U jeho kořene je Abraham. Do větve
napiš název náboženství podle symbolu. Nahoře najdeš, v čem se tato náboženství liší.
Kde se věřící modlí, jak Boha nazývají, jejich posvátná kniha, který den v týdnu je
nejdůležitější a jaký mají hlavní svátek. Můžeš si 3 listy vedle sebe vybarvit stejnou
barvou. Abys ale mohl(a) doplnit biblický verš dole, musíš si najít 4. kapitolu listu
Římanům a přečíst si konec 16. verše.
Na 2. straně pracovního listu najdeš vyznání víry všech tří náboženství. To křesťanské
je třeba doplnit. Pak tě čeká dopsání listu pomocí prezentace v PowerPointu, která je
pro tebe připravena na webových stránkách farnosti. Odkaz http://farnostodry.cz/wpcontent/uploads/2020/04/Presentace-praotec-víry.pps
Díky ní budeš mít list brzy hotový.
poučení pro zvědavce: Těmto třem náboženstvím se také říká cizím slovem monoteistická.
Řecky se řekne jediný - monos a Bůh - Theos. Dohromady monotheos – jediný Bůh.
Jsou totiž i náboženství polyteistická (polys – mnoho), tato uctívají více bohů. (Řekové, Římané)

