Ja en comencem a saber molt, ara un
tema molt important per a l’època:
“LES RELIGIONS”.

“Joiós l’home que
segueix a Crist”.
Leonardo.

La religió és el resultat de l’esforç de l’ésser humà per contactar amb el
“més enllà”. L’experiència religiosa proporciona explicacions globals i
interpretacions al voltant del món. Les religions tradicionals es basen en una
intensa cerimònia d’intercanvi dels vius amb els seus ancestres i alhora amb el
món espiritual que els envolta.
La gran majoria de les religions creuen que el món va ser creat per una
força i un ésser superior. En les religions monoteistes (religions que creuen en
un sol creador), Déu està considerat com el pare conseller i preservador del
món.
L’experiència bàsica i fonamental de totes les religions és la “transcendència”
del món material a l’espiritual.
Un aspecte important en totes les religions és la pràctica comuna de la
religió. Sens dubte existeixen modes privats per resar, però la pràctica
acostuma a ser en conjunt.
Generalment les pràctiques de culte porten cançons, oracions, danses i
rituals que garanteixen la solidaritat entre els creients així com també la
sensació de l’individu de pertànyer a un grup.
A l’Europa medieval hi havia tres grans religions

monoteistes: la

cristiana, la jueva i la musulmana.
La societat medieval era profundament religiosa i la religió es va
convertir en part de la vida diària de la gent, acaparant totes les esferes de la
vida humana.
L’Edat Mitjana és la etapa històrica en la que l’Església cristiana
d’occident va tenir el seu màxim desenvolupament organitzatiu i doctrinari,
així com l’època en la qual es van fundar la majoria dels seus ordres, que
encara de distintes naturaleses, van passar a formar part de la gran
estructura que suposava la institució eclesiàstica.
Les peregrinacions i les Croades suposen la màxima expressió de
l’esperit cristià d’occident.
Pel que fa a la religió islàmica, sota els primers califes i els omeies, el
califat es va estendre ràpidament més enllà de la Península Aràbiga fins a
esdevenir un vast imperi amb una àrea d’influència que abastava el nord de
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l’Índia, l’Àsia Central i l’Orient Mitjà, i l’Àfrica del Nord, el sud d’Itàlia i la
Península Ibèrica fins als Pirineus.
Aquesta civilització va viure un període de gran esplendor al llarg de tota
l’edat mitjana. Gràcies al comerç que s’establí entre diversos territoris
conquerits i a l’ús de l’àrab com a llengua unificada de transmissió cultural, les
coneixences i tècniques d’aquella època van circular per tot el món musulmà
i van influenciar les diverses civilitzacions amb què entraren en contacte.
La tercera religió més important de l’Europa medieval era el judaisme. La
minoria jueva estava establerta arreu d’Europa. Vivien en calls i eren
majoritàriament artesans i dedicats a les finances. Sovint parlaven també àrab
i per aquest motiu feien de mitjancers amb la cultura islàmica. No era estrany
que estiguessin sota la protecció dels monarques.
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Qui són els diferents personatges
de la pintura “El Sant Sopar” de
Leonardo da Vinci?
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Hola, jo sóc Abraham, i tinc
molt a veure amb les tres
religions que hauràs de buscar
a continuació...

Per què no en fas un petit
mural de cada una d’elles a
partir de la resolució de les
preguntes (comunes) que et
fan i d’altres que tu hagis
plantejat?

Què en saps de mi i quina
relació tinc jo amb les tres
religions?
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En quins edificis
preguen els meus
fidels? Busca imatges i
digues les seves parts.

Quina religió
representa cada
símbol?

On i quan va
sorgir
aquesta
religió?

Com anomenen a
Déu?
Diries que és el
mateix?
Quan va
aparèixer
aquesta religió?

Qui és el seu
profeta més
representatiu
o Messies?

Quin és el llibre
Sagrat que
utilitzen?

Què significa
cada un dels
símbols?

Quins són els
principis de la
seva fe?
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Busca imatges
de qui dirigeix el
culte. Com ho
fa?

Qué es lo catarisme?
Qué passèt amb aquel
movement?
Per ont se desvolopèt?
En quin idiòma son escrichas
aquelas questions, perqué?
Ont se parla aquel idiòma?
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