+Zde začněte psát svůj text.

1.1 Člověk v lidském společenství
1.1 Náboženství
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
Všeobecná deklarace lidských práv, 1948, článek 18
Vážný osobní vztah člověka k tomu co ho přesahuje (např. Bůh - osoba, vyšší princip, ideál, osobnost,
apod.). Vytváří náboženská společenství lidí se společnými názory a postoji.
Náboženská víra – obohacuje život věřícího člověka, přináší mu radost, sílu, naději, pocit
jistoty, může mít i jistý léčebný vliv.
Vznik náboženství - touha člověka pochopit svět v němž žije svůj život i budoucnost
Náboženství má tyto základní podoby:
• polyteismus = víra ve více bohů
• monoteismus = víra v jednoho boha např. judaismu, křesťanství, islám
• panteismus = ztotožňuje boha s přírodou
Proti náboženství stojí ateismus, který neuznává a popírá existenci boha.

1.1.2 Nejvýznamnější světová náboženství
Judaismus
Židovské náboženství, v němž mají své kořeny křesťané i islám.
Judea = starověká vlast Židů, vznik v 6. stol. před Kristem, židovská bible (Talmud) = Starý zákon
(stvoření světa, Adam a Eva, potopa, …)
Hlavní zákonodárce Mojžíš → desatero přikázání. Židé na svého Mesiáše čekají (žid Ježíš Kristus byl jimi
vydán k ukřižování).
Centrem židovského náboženství je domov, velký důraz na rodinu a vztahy v ní.
Sabat – den oddechu od práce (náboženský a rodinný svátek).
Synagoga – centrum veřejné bohoslužby, motlitba 3x denně + pravidla stravování (košer).
Obřízka – u chlapců 8. den po narození.
Cílem Judaismu je dosáhnout spásy na tomto světě.

Křesťanství
Zakladatelem je betlémský Žid Ježíš Kristus, (Christos – Spasitel,Vykupitel = Mesiáš).
Základním spisem je bible = Starý a Nový zákon.
Bůh – nauka o svaté Trojici, je jeden bůh ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý).
Svátosti = znamení zprostředkující setkání s Bohem: Křest, biřmování, svátost oltářní, pokání,
poslední pomazání, kněžský stav, manželství.
Náboženské svátky – události Kristova života:
Advent – příprava na příchod Krista
Vánoce – narození Krista
Velikonoce – Ježíšova smrt a vzkříšení
Půst – období duchovní disciplíny, které vrcholí Velikonocemi
Na nebe vstoupení - 40 dnů po Velikonocích
Svatodušní svátky - 50 dnů po Velikonocích, označují příchod Ducha svatého

Islám
Vzniká v 7. stol. roku 622, kdy Mohamedův útěk z Meky do Mediny je začátkem muslimského kalendáře.
Vyznavači jsou muslimové = mohamedáni (muslim – ten, kdo se podřídil).
Svatou knihou je korán (Ježíš nezemřel na kříži, ale s Jidášem si vyměnil podobu.).
Celé náboženství stojí na pěti sloupech:
1. Není boha kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok.
2. Povinnost pouti do Meky nebo Mediny (alespoň 1x za život).
3. 5x denně se modlit
4. Odevzdat 2,5% svého příjmu potřebným.
5. Ramadán – měsíc postu.
Vyznavači: Irán, Irák, Pákistán a především arabské země.
Další příkazy: Nesmí alkohol, vepřové maso, vdané ženy chodí zahaleny, může mít 4 manželky. Modlení
v mešitě je 27x hodnotnější než modlitba doma. Modlitba je znehodnocena, pokud před modlícím projde
pes, osel nebo žena.

Buddhismus
Vzniká v 7. - 6. stol. před n. l. v Indii. Buddha = probuzený, osvícený (snad historická postava, syn krále).
Je náboženstvím ateistickým jehož cílem je dosažení stavu harmonie, vyrovnání, konec lidského utrpení
→ nirvána (uhašený).
Vyznavači: Indie, Čína, Vietnam, Kambodža.
Řada odnoží: Hinduismus, brahmánismus a taoismus.

Církev
Zvláštní druh organizace sdružující lidi podle náboženského vyznání.
Církev má tyto základní rysy:
a, Rozpracovaný systém článku víry a kultu.
b, Centralizované řízení
c, Dělení stoupenců na duchovenstvo a prosté věřící.
Mezi nejvýznamnější církve a náboženské společnosti registrované v ČR patří (asi 20):
Církev bratrská, Jednota bratrská, Církev řeckokatolická, Církev římskokatolická, Svědci Jehovovi, Církev
adventistů sedmého dne, aj.

1.1.3 Nová náboženská hnutí
Vznikají v nové vlně zájmu o náboženské skutečnosti ve druhé polovině 20. století. Často čerpají podněty
z křesťanství nebo orientálních náboženství. Některá náboženství vykazují znaky sekt a sektářství.
Sekta je organizace, která stojí v opozici k oficiálnímu náboženství.
Znaky sekt:
- autoritářství (poslušnost a oddanost)
- tendence k fanatismu a k davové psychóze
- elitářství ( jen oni mají pravdu)
- pocit nepochopení či pronásledování
- utajování či tajnůstkářství

Fundamentalismus
Nejkonzervativnější křídlo náboženství. Termín se používá pro boj příslušníků některých náboženských
skupin za zájmy své kultury formou násilné expanze a útlaku příslušníků jiných kultur a vyznání
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