Predmet: Náboženstvo
Téma: Monoteistické náboženstvá - islam
Cieľová skupina: študenti gymnázia - 3. ročník
Kognitívny cieľ: získať poznatky o islamskom náboženstve a poznať rozdiely medzi islamom a
kresťanstvom
Afektívny cieľ: uvedomiť si nezlučiteľnosť islamu ako monoteistického náboženstva s kresťanstvom a
katolíckou vieroukou v živote kresťana; uvedomiť si, že aj týchto ľudí boh miluje
Psychomotorický cieľ: Formovať povedomie a názory na islam; povzbudiť k modlitbe za moslimov, aby
spoznali živého Krista
Metódy: rozhovor, brainstorming, výklad,
Formy: hromadná, skupinová
Pomôcky: tabuľa, krieda, študijný materiál
Postup
Brainstorming - žiakov rozdeliť do skupín; zadať úlohu - čo ich napadne, keď počujú slovo islam, príp.
moslim. Žiaci si zaznamenajú svoje nápady na papier. Potom prvá skupina zapíše všetko na tabuľu a
ďalšie doplnia tento zoznam.
Rozhovor - Učiteľ zaznamenané poznámky rozdelí na negatívne a pozitívne + zistí, čo sa najčastejšie
opakovalo, spoločná analýza.
Výklad - vychádzajúc z predchádzajúcej analýzy najprv oboznámime žiakov s islamom ako kultúrnym,
vojenským, sociálnym a náboženským systémom, ponúkneme krátky historický prierez; predstavíme jeho
vierouku. Na osobe Ježiša Krista poukážeme na podobnosti medzi kresťanstvom a islamom a následne na
rozdiely, vysvetlíme žiakom nezlučiteľnosť takéhoto náboženstva s kresťanstvom, (žiakom sa rozdá
študijný materiál k danej téme)
(Podobnosti - Ježiš je Bohom poslaný k izraelskému národu; obdržal evanjelium; narodenie z Panny;
jediný muž v koráne, ktorý zostal bez hriechu; vykonané zázraky (slepí vidia, mŕtvy sú vzkriesení...);
vstúpil na nebesia (Kristus žije, Mohamed je mŕtvy); na konci časov sa vráti; je nositeľom najvyšších
titulov, ktôré človek môže mať)
(Rozdiely - po svojom opätovnom príchode obráti všetkých kresťanov na islam; nezomrel a nebol ani
ukrižovaný (súra 4, 157), skôr židia zabili niekoho, kto vyzeral ako on: 1. Preto Kristus nezomrel za naše
hriechy = popretie základného učenia evanjeliá., 2. Kristus nevstal z mŕtvych = popretie nádeje na večnú
spásu., 3. Kristus nie je náš spasiteľ a vykupiteľ = preto sa nevolá Ježiš ale Isa. / Kristus nieje Alahov syn:
1. Nech je prekliaty, kto hovorí, Kristus je Alahov syn (súra 9, 30); preto nieje Alah otec., 2. Alah
neporodil a ani nie je porodený. (súra 112)., 3. Moslimovia nemajú Svätého Ducha. Nijaké "Abba, otče "
(Rim 8, 15) nijaké "Ježiš je Pán"., 3. Alah nieje trojjediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý.
Záver - zhrnutie- pomocou otázok vyučujúceho; výzva modliť sa za moslimov a ich obrátenie
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