VEROVANJE, VERSTVA, DRŽAVA
Vera – verovanje - religija
1. Ker si naravnih pojavov niso znali razumsko razložiti, so se zatekali k veri. Naravne pojave so si
razlagali z božanskimi silami.
2. Politeistično verovanje – stari Grki so imeli več kot 50 bogov, božanstev, polbogov, junakov itd.
Sveta gora – Olimp, na katerem je živelo 12 najpomembnejših bogov.
3. a) Obkrožijo mošejo – islam in cerkev – krščanstvo
b) islam in krščanstvo
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Velika svetovna verstva
1.
a) Južna Amerika, Evropa, Severna Amerika, Avstralija
b) Islam – muslimanska
c) Afrika, Južna Amerika, Avstralija, severna Azija
č) Azija
2.
a) Krščanstvo, islam in hinduizem
b) Podčrtajo znane vere
c) Amiši, zaratustrska vera, mormonska vera, Jehove priče, šintoizem …
Krščanstvo
1.
a) Ker je delal dobra dela in učil ljudi, naj se imajo radi, si pomagajo in sodelujejo.
b) Ljubezen med ljudmi, spoštovanje, nesebična dejanja, skromnost, odpuščanje, dati drugo
možnost
2.
-

Katoliška vera – Argentina, Francija
Pravoslavna vera – Rusija, Bolgarija, Grčija
Protestantska vera – Nemčija, Velika Britanija, Švedska

3.
Ime države: Vatikan
Velikost : 0,44 km2
Število prebivalcev: 850 (2017)
Glavne znamenitosti: cerkev sv. Petra, Sikstinska kapela, Vatikanski vrtovi, Vatikanski muzeji
Vir: učenec navede
4.
Božič – družinski praznik, družina se zbere pri skupni večerji na predvečer božiča, postavijo
božično drevesce in ga okrasijo, pod drevesce postavijo jaslice, mama običajno speče orehovo
potico, ob polnoči se odpravijo v cerkev k polnočnici, ki oznanja spomin na Jezusovo rojstvo v
Betlehemu v Jeruzalemu. Božič – 25. december je dela prost dan, ki ga družina preživi skupaj.
Velika noč – je drugi največji krščanski praznik. Kristjani z njim obeležijo smrt Jezusa Kristusa in
njegovo vstajenje iz groba. V naših krajih je navada, da pobarvamo in okrasimo kuhana jajca, ki so
simbol življenja (pirhi, pisanice, drsanke itd.), spečemo potico, skuhamo velikonočno šunko. Na
veliko soboto popoldne nesemo vse našteto in še kaj zraven v cerkev na »žegnanje«. Velikonočni
ponedeljek je dela prost dan.
5.
Sveti Jakob iz Compostele – Santiago
Lurd v južni Franciji
Svete Višarje pri Trbižu
Montserrat nad Barcelono
Judovstvo
1.
a) Spoštuj očeta in mater, ne ubijaj, ne nečistuj, ne kradi, ne pričaj po krivem.
b) Prva – veruj v enega Boga.
2.
Notranjost sinagoge je bolj barvita in razgibana, notranjost katoliške cerkve je bolj strogo
urejena, sinagoga ima poleg cerkvenega tudi socialen in združevalen pomen.
3.
10 božjih zapovedi – Mojzes
Abraham – oče Judovstva
Tora – sveta knjiga
Rabin – judovski duhovnik
Jom kipur, pasha, roš hašana – prazniki

Sinagoga – hiša molitve
Sobota – dan počitka
Islam
1.
a) Leta 622 je Mohamed bežal iz Meke v Medino s svojimi somišljeniki.
b) Pet stebrov islama (ali 5 dolžnosti): priznavanje boga Alaha, vsakodnevno klanjanje (5-krat
dnevno), miloščina, postni mesec ramadan, romanje v Meko
2.
Koran je sveta knjiga muslimanov.
Meka, Medina, Jeruzalem so sveti romarski kraji za muslimane.
Stavbe, kjer opravljajo verske obrede, se imenujejo mošeje ali džamije.
Muslimanske skupnosti in obrede vodi imam.
Najpomembnejši dan v tednu za muslimane je petek.
Kurban bajram in ramazanski bajram sta pomembna verska praznika.
Hinduizem
1.
a) Častijo mnogo bogov, najpomembnejši hindujski bogovi so Višnu, Šiva in Brahma
b) Ne laži, ne kradi, bodi vedno čist, ne bodi lakomen
2.
Joga – telesne vaje, ki sproščajo telo in duha
Krišna – eden izmed priljubljenih hindujskih bogov
Ganges – sveta reka
Divali, holi – praznika
Reinkarnacija – sistem prehajanja iz ene oblike življenja v drugo
Vede – svete knjige
3.
Holi je praznik barv in pomladi. Oznanja zmago dobrega nad zlim, zmago toplote nad mrazom,
pomladi nad zimo. Hinduisti se obmetavajo s pisanimi barvami, pojejo in plešejo, se veselijo,
pozabijo na vsakdanje skrbi, na ta dan pripravijo številne dobre jedi in napitke.
Budizem
1
a) Buda pomeni razsvetljen
b) Osmero pot življenja simbolično predstavlja kolo – v njem so izražene vse pravilne dejavnosti
človeka – razsodnost, pridnost, potrpežljivost, poštenost, iskrenost itd.

2.
a) Sidharta Gautama je izhajal iz kraljevske družine.
b) Ker je spoznal, da večina ljudi živi zelo slabo in se je sam odrekel svojemu bogastvu.
c) Naziv Buda je dobil, ker je nekega dne spoznal vse krivice sveta in se odločil. da bo svoje
življenje posvetil ljudem. V tem trenutku se je »razsvetlil« in postal BUDA.
č) Ne
d) Nirvana
3.
Pagoda je budistični tempelj, narejen iz kamna, ki ga prevlečejo z zlatom, v njem je običajno velik
kip Bude. Templji so okrašeni s številnim zlatim okrasjem, osrednji del se dviga v nebo in s tem
privlači pozornost vernikov.

Verske skupnosti v Sloveniji
1.
Izpovedovanje vere je svobodno. Nihče se ni dolžan opredeliti glede vere ali drugih opredelitev.
2.
To pomeni, da se verske skupnosti ne smejo vpletati v delovanje države, pa tudi obratno – država
ne sme nadzorovati verskih skupnosti, ker so svobodne po zakonu.
3.
a) Prepovedano je uveljavljanje kakršnekoli neenakopravnosti na verskem področju ali
razpihovanje verskih problemov.
b) Individualni odgovor
4.
Izpovedovanje vere in drugih opredelitev je v Sloveniji svobodno.
V Sloveniji je protiustavno kakršno koli spodbujanje k verski, narodnostni, rasni ali drugi
neenakosti.
Vse verske skupnosti v Sloveniji so enakopravne.
Katere verske skupnosti imamo v Sloveniji?
1.
Katoliška
Pravoslavna
Protestantska
Islamska
Ateisti
Niso želeli odgovoriti

1991
71,1
2,4
0,9
1,5
4,3
15,4

2002
57,7
2,3
0,85
2,4
10,2
22,8

2.
a) Katoliška vera
b) Islamska vera
c) Protestantska in pravoslavna
č) Vse več vernikov ali ateistov svoje opredelitve ne želi več javno izraziti, to nam omogoča
ustava. Zato se število ljudi, ki ne želijo odgovoriti, veča.
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