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TEMA

SESSIONS

7

Abraham i Sara

La finalitat d’aquest quadern és que l’alumnat conegui la història d’Abraham i Sara i com
Abraham és capaç de confiar totalment en Déu. També aprendran com Déu, per respondre
a aquesta confiança, els dona un fill malgrat la seva avançada edat.

METODOLOGIA


Treballarem l’ètica de la història amb les targetes de valors.



En funció de l’activitat treballarem en petits grups (PG), en gran grup (GG) o individualment
(IND).

OBJECTIUS DIDÀCTICS
En acabar la unitat didàctica, els alumnes han de ser capaços de:


Argumentar el que volen dir els mots: escoltar, confiar, acollir, creure.



Identificar situacions de la vida de cada alumne que tinguin a veure amb la confiança.



Descobrir els valors que ens aporta el relat.



Recordar el nom de les tres religions que tenen Abraham en el seu origen.



Identificar Abraham com un immigrant i comparar la seva situació amb la dels migrants actuals.
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CONTINGUTS
FASES SD

DESCRIPCIÓ

Inicial

sessió 1

AGRUP.

MATERIAL

Presentació del tema.
Per iniciar la unitat demanarem als alumnes que es posin per PG
parelles i facin uns moments d’interioritat.
Drets, amb els peus una mica separats en línia amb els malucs,
farem que se sentin ben arrelats a terra i segurs.
Després els farem tancar els ulls i els guiarem perquè facin
unes respiracions profundes.
L’objectiu és aconseguir un clima de tranquil·litat i serenor.
En acabat, els farem fer un parell d’activitats:
Un membre de la parella es tapa els ulls amb un mocador, Parelles  Mocador
i l’altre el fa caminar fins a un punt concret únicament do(cada alumne
nant-li indicacions verbals.
ha de portar el
seu mocador)
 Un dels membres de la parella tanca els ulls i es deixa caure enrere, on hi haurà el seu company que l’agafarà sense
que caigui a terra.
Un cop feta l’activitat es canviaran els rols dins la parella perquè tothom pugui experimentar què vol dir confiar en l’altre.




Activitat 1. Relat de la història d’Abraham. Preparem els IND
alumnes per a una escolta atenta. Els expliquem que ara
sentiran una història de fa molts i molts anys, que va passar en un lloc llunyà i que moltes persones se l’han explicat de pares a fills al llarg del temps, fins que es va posar
per escrit.
Oralment, com si fos un conte a la vora del foc, els explicarem la història adaptada d’Abraham, Sara, Isaac i Ismael.
Us recomanem mirar l’Annex 1 que us ajudarà a situar el
relat en el seu context.
Tot seguit, llegim la història, i els demanem que comentin: GG
• Què és el que els ha agradat més.
• Què els ha sorprès.
• Si hi ha res que no hagin entès.
• Si s’identifiquen amb cap personatge i per què?
Per ajudar a acabar de comprendre millor la història d’Abraham ens pot ajudar el vídeo de Youtube Abraham (Historia
bíblica para niños):
https://www.youtube.com/watch?v=qfdD3JrO7CA
L’Annex 2 és una activitat imprimible sobre la lectura.



Quadern



Annex 1
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FASES SD

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament

sessió 2

AGRUP.



Activitat 2. Després d’haver treballat i entès la història IND
d’Abraham i Sara, demanarem que cadascú la representi
amb vinyetes en el seu quadern, i que a sota hi posi una
breu descripció del passatge dibuixat.



Activitat 3. Les actituds d’Abraham. Hem pogut observar PG
que en Abraham especialment es donen una sèrie d’actituds molt concretes com són les d’escoltar, confiar, acollir
i creure.
Abans de fer l’activitat els demanarem que cerquin el significat de cadascuna d’aquestes paraules per poder fer
millor l’activitat.
Els alumnes hauran de trobar a la història les paraules o IND
frases que fan referència aquestes actituds (activitat 3a).
Després hauran d’escriure al quadern, amb les seves paraules, els significat de cadascuna d’elles.
A continuació, els farem pensar en situacions de la seva IND
vida quotidiana on es posin de manifest aquestes actituds
i les hauran d’escriure als globus de l’activitat 3b).



MATERIAL



Quadern



Quadern



Quadern

PG
IND



Premsa
escrita o
Internet.
Cartolina,
cola i
retoladors.

PG
IND



Quadern

Activitat 4. Les actituds de Sara. Un cop ja hem treballat
les actituds d’Abraham, ens centrarem en les de Sara.
Primer hauran de llegir la història de la pàgina 2 per trobar
i assenyalar les actituds de Sara.
En parelles, comentaran les que ha trobat un i l’altre, i s’ex- PG
plicaran perquè creuen que les frases escollides reflecteixen aquestes actituds. En el cas que hagi alguna discrepància entre els membres de la parella, s’hauran de posar
d’acord argumentant les respostes.
Un cop fet això passaran a completar la graella de l’activitat.

sessió 3
En petits grups hauran de fer cerca de notícies que continguin actituds com les de Sara. Podran fer servir diaris en paper, revistes, accedir també a la notícia per Internet, etc.
Un cop trobades aquestes notícies faran un mural que hauran de presentar a la classe i que després penjarem a l’aula.
Un cop fet el mural, els demanarem que, en petit grup, debatin quines actituds haurien de tenir els protagonistes de les
notícies trobades, perquè la situació fos positiva. Quan ho
hagin consensuat, els demanarem que ho anoti cadascú al
seu quadern, al requadre inferior de la pàgina 5.
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FASES SD

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament

sessió 4

AGRUP.

En aquesta sessió veurem com n’és d’important la confiança.
GG
Durant el que hem vist fins ara, ha quedat palès que una de les
actituds fonamentals d’Abraham vers Déu va ser la confiança
absoluta en Ell.
També hem vist que els alumnes saben confiar i en quines persones poden fer-ho.
Ara es tracta de saber si els altres poden confiar en ells.


Activitat 5. Per fer l’activitat ens ajudarà una adaptació de
la tècnica de la diana.
En l’Annex 3 hi trobareu un full amb una diana dibuixada PG
amb unes separacions. Feu-ne una còpia per a cada petit
grup de 4 persones.
Els apartats numerats és perquè cada alumne hi posi el
seu nom i per tant cada cercle corresponent serà sempre
per a aquella persona.
A partir d’aquí hauran d’anar responent la pregunta que
apareix a cada apartat. Primer respondrà un alumne, després passarà el full al company, i així successivament als
altres dos membres de grup i el mateix procediment per
la resta de preguntes.
Quan hagin acabat tindrem reflectida una radiografia de
les respostes del grup. A partir d’aquí el mestre els ajudarà perquè entre el petit grup comentin i argumentin les
respostes entre ells.
Després es farà una posada en comú a la classe i aprofitarem per crear una mica de debat. Quan acabem, penjarem les dianes a l’aula perquè la resta de companys puguin llegir-les.
Les respostes que hagin sortit de cadascú les hauran d’escriure al quadern (activitat 5a).
Un cop ho haguem fet, demanarem que cada alumne escrigui un missatge per als seus progenitors, en què els
expliquin per què poden confiar en ells.
Quan l’hagin escrit, els demanarem que el decorin ben bonic i el deixin sobre la tauleta de nit dels pares (activitat 5b).
Després faran el mateix, però ara amb un missatge adreçat
a un amic o amiga. Ho escriuran i decoraran al requadre
de l’activitat 5c). Després faran una foto d’aquest missatge i l’hi enviaran per correu electrònic o per WhatsApp.

MATERIAL



Quadern



Annex
diana
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FASES SD

DESCRIPCIÓ

Desenvolupament

sessió 6


Activitat 6. Segons llegim en el llibre del Deuteronomi,
«Abraham era un Arameu errant» i va viure com a immigrant molts anys de la seva vida. Amb aquesta activitat
ens centrarem en veure què suposa ser un migrant a l’actualitat, fent un paral·lelisme amb la vida d’Abraham.
En primer lloc llegirem el text del Deuteronomi 26, 5-9 que
hi ha al començar l’activitat. El comentarem en veu alta de
tal manera que sigui fàcil d’entendre per a tothom. També
els farem veure que avui en dia hi ha moltes persones que
també són errants i que han d’emigrar dels seus països.
En petits grups hauran d’investigar quin són els motius
pels quals les persones emigren dels seus països. A través
de l’estructura del llapis al mig comentaran les preguntes
d’aquesta activitat i després escriuran les respostes en el
seu quadern.
• Per què les persones han d’emigrar dels seus països?
• Com arriben, els immigrants?
• Quin camí fan per arribar a casa nostra?
• Per què consideren la nostra terra com a terra promesa?
• Les persones migrades tenen els mateixos drets que els
que viuen a la seva terra?

AGRUP.

MATERIAL

IND



Quadern

GG



Quadern

PG
IND



Quadern



Ordinador



Quadern

sessió 7


Activitat 7. Com a síntesi de la unitat els alumnes hauran
de comprendre perquè a Abraham se l’anomena el Pare
de les tres religions monoteistes. En trobareu una breu explicació a l’Annex 4.
Cal que busquin informació i que en petit grup, arribin a PG
la conclusió.
Després cadascú haurà de representar gràficament aques- IND
ta afirmació de manera que quedi el més clara possible.
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ICONES DE LES DIMENSIONS
DIMENSIÓ CULTURAL (DC)

Adquirir coneixements sobre el fet religiós en les diferents cultures i tradicions.

DIMENSIÓ ESPIRITUAL (DE)

Ser sensible al propi món interior. Es pot associar amb la creativitat, el joc, l’amor,
el perdó, la compassió, la confiança, la saviesa…

DIMENSIÓ SOCIAL (DS)

Orientar l’actitud ètica personal. És una reflexió sobre problemes que ens afecten com a individus que compartim la condició humana i ens fa sensibles a les
condicions i circumstàncies dels altres.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
OBJECTIUS

DC

DE



Conèixer la història d’Abraham i Sara.



Argumentar el que volen dir els mots: escoltar, confiar,
acollir, creure.

✘



Identificar situacions de la vida de cada alumne en relació
a la confiança.

✘



Descobrir els valors que ens aporta el relat.

✘



Recordar el nom de les tres religions que tenen el seu
origen en Abraham.

✘



Identificar Abraham com un migrant i comparar la seva
situació amb la dels migrants actuals.

✘

DS

ACTIVITATS

1, 2

✘

3

✘

3, 5

4
7

✘

6
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SOLUCIONARI
Personatges i històries • Abraham i Sara

1. CONEIX LA HISTÒRIA D’ABRAHAM I SARA

ACTIVITAT SOBRE LA LECTURA
I SOLUCIÓ EN L’ANNEX 1

Abraham va néixer a Ur de Caldea, a Mesopotàmia. Allà es casa amb Sara. Ell té el
costum d’escoltar, en silenci, i de rumiar les coses que sent per dins.
Un dia li sembla que Déu li diu:
— Què hi fas, aquí? Vés-te’n del teu país, que jo et conduiré a un de millor.
Ell té tanta confiança que se’n sortirà, que la seva esposa Sara i ell se’n van tot seguit.
Els problemes del camí no el fan tirar enrere.
Com que la seva dona, Sara, no té fills, Abraham pren com a segona esposa una criada
que es diu Agar, i li neix un fill que es diu Ismael.
Un dia, Abram té una visió, com un somni. Sent que Déu li diu:
— Jo soc el teu escut, que et protegeix. T’espera un gran futur. Tu confia. Mira les estrelles del cel i compta-les, si pots. Doncs la teva família encara serà més nombrosa.
Abram, tot i no veure-ho gens clar, confia en aquesta veu interior i no perd la confiança. Déu li diu: «Des d’ara ja no et diràs Abram, sinó Abraham» (que significa ‘pare
d’una multitud’).
En el campament de Mambré veu tres personatges misteriosos que arriben i ell els
acull. Comprèn que Déu el visita a través d’aquells personatges i tenen una conversa
ben curiosa:
— On és Sara, la teva esposa?
— És dins la tenda.
— Doncs d’aquí a un any tornarem a passar i ella haurà tingut un fill.
A Sara, que ho sent des de la tenda, se li escapa el riure, perquè tots dos ja són massa
grans per tenir fills. Però els visitants diuen:
— Com és que Sara se’n riu? No s’ho creu? D’aquí a un any veuràs el teu fill. Per a Déu
no hi ha res impossible.
Abraham es fia d’aquella paraula i espera. Al cap d’un any neix un fill i rep el nom
d’Isaac.
Quan Isaac creix, el seu mig germà Ismael ja és més gran i hi ha problemes entre tots
dos, i també entre les seves mares, Sara i Agar, geloses l’una de l’altra. Abraham fa
marxar Agar i el seu fill.
Més endavant, Abraham pensa si no ha d’oferir a Déu el seu fill Isaac, ja que és la cosa
de més valor que té... Dubta. Ell vol fer les coses ben fetes, el que calgui. Però... que dur!
Un fill tan esperat i estimat! L’únic!
Quan Abraham es prepara per sacrificar Isaac, finalment el cor li diu que no ho ha de
fer, que és millor sacrificar un animal, un xai.
Déu fa entendre a Abraham que ha obrat molt bé.
Adaptació de la història d’Abraham (Gènesi 12,1-25,18)
2
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SOLUCIONARI
Personatges i històries • Abraham i Sara

2. REPRESENTA LA HISTÒRIA EN VINYETES I POSA UNA BREU
DESCRIPCIÓ A CADASCUNA

RESPOSTA OBERTA

Cultura religiosa • CICLE SUPERIOR
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SOLUCIONARI
Personatges i històries • Abraham i Sara

3. LES ACTITUDS D’ABRAHAM
Abraham mostra unes actituds molt concretes durant la seva vida. Assenyala amb algun
color, en la història que hem llegit abans, una paraula o alguna frase que representi les actituds que trobaràs tot seguit.

a)

Després defineix amb les teves paraules què significa:

• Escoltar:

PARAR L’ORELLA. FER ATENCIÓ (A ALLÒ QUE DIU ALGÚ).

• Confiar:

REFIAR-SE D’ALGÚ. TENIR FE. TENIR ESPERANÇA EN ALGÚ
O ALGUNA COSA.

• Acollir:

REBRE. ADMETRE ALGÚ AL SI D’UN GRUP, D’UNA FAMÍLIA, D’UNA
ORGANITZACIÓ, ETC.

• Creure: OBEIR. CONSIDERAR UNA COSA COM A VERITABLE.
b)

Ara posa algun exemple dʼaquestes actituds de la teva vida quotidiana:
RESPOSTES MODEL

Quan es
c

En
4

QUAN UN AVI O
UNA ÀVIA EXPLICA
ALGUNA COSA ALS
SEUS NETS.

confio?
i
u
q

En què crec?

A qu
ia

QUAN VEIEM UN NEN
O UNA NENA QUE
ESTÀ SOL AL PATI I EL
CONVIDEM A JUGAR
AMB NOSALTRES.

lo?
cul

?
olto

QUAN FAIG CAS DE
LES NORMES DE LA
CLASSE PERQUÈ SÉ
QUE SÓN PER AL BÉ
COMÚ.

PER EXEMPLE,
CONFIEM QUAN
JUGUEM A TRENCAR
L’OLLA.
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4. QUINES CREUS QUE SÓN LES ACTITUDS DE SARA?
Fixaʼt ara en el personatge de Sara llegint la història de lʼactivitat 1 per trobar quines són les
seves actituds.
Completa la graella: posa al costat de cada fet de la història lʼactitud que creus que li correspondria.

Fet

Actitud de Sara





CONFIANÇA

  
   
  

GELOSIA. POR.
GENEROSITAT.
SORPRESA, INCREDULITAT.

 
 

 


ENVEJA, RÀBIA.

Totes aquestes actituds són molt humanes i segur que tu també les has sentit en algun moment…
Amb el teu grup de treball, feu un mural buscant a Internet, revistes, etc. notícies de personatges que tenen les actituds de Sara.

Després de llegir-les i analitzar-les, digueu quines actituds
haurien de tenir els personatges perquè la situació fos positiva.

RESPOSTA LLIURE

Cultura religiosa • CICLE SUPERIOR
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EXPERT

Si han triat 3 o 4 actituds i les saben justificar recordant alguna escena de la història.

AVANÇAT

Si han triat 2 o 3 actituds i les saben justificar recordant alguna escena de la història.

APRENENT

Si han triat alguna actitud i la saben justificar recordant alguna escena de la història.

NOVELL

Si no han estat capaços de trobar cap actitud.

Personatges i històries • Abraham i Sara
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5. QUE N’ÉS D’IMPORTANT, LA CONFIANÇA!
a)

Amb el vostre petit grup comenteu les preguntes que trobareu a continuació
a través de la tècnica de la Diana.

1 Creieu que podeu confiar en vosaltres mateixos? Justifiqueu la resposta.
2 Quan feu alguna promesa, acostumeu a complir-la?
3 Espereu rebre alguna cosa a canvi quan compliu les vostres promeses?

Mirem quines respostes ha escrit
a la diana cada grup i les aprofitem per ajudar a fer una reflexió.
A l’Annex 2 hi trobareu un model
de diana imprimible.

4 Quina promesa us agradaria complir?

b) Escriu un missatge per als teus pares en què els diguis per què han de confiar en tu. Fes-ho
en un full ben bonic i deixaʼl a la seva tauleta de nit.

Per què
podeu
confiar en
mi.

c)

6

Escriu un missatge per a algun amic o amiga en què els expliquis per què hi confies i decoraʼl
com més tʼagradi. Després fes-li una foto al i envia-lʼhi per WhatsApp o per correu electrònic.

Cultura religiosa • CICLE SUPERIOR

EXPERT

Han estat capaços de respondre amb coherència a tots els apartats.

AVANÇAT

Han estat capaços de respondre amb coherència 3 de les preguntes.

APRENENT

Han estat capaços de respondre amb coherència 2 de les preguntes

NOVELL

Els ha costat respondre tots els apartats, només han escrit alguna resposta.

Personatges i històries • Abraham i Sara
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RESPOSTES LLIURES PERÒ ALGUNES POSSIBLES RESPOSTES SÓN:

6. ABRAHAM, UN ARAMEU ERRANT!
El meu pare era un arameu errant, que va baixar a Egipte i va viure-hi com a immigrant amb les poques persones que l’acompanyaven. Allà es van convertir en una
gran nació, forta i nombrosa. Els egipcis ens van maltractar, ens van oprimir i ens
van imposar treballs pesats. Llavors vam implorar l’ajut del Senyor, Déu dels nostres
pares, i ell va escoltar el nostre clam: va veure la nostra dissort, les nostres penes i la
nostra opressió. El Senyor ens va fer sortir d’Egipte amb mà forta i amb braç poderós,
enmig de gestes esglaiadores i entre senyals i prodigis; ens va fer entrar en aquest lloc
i ens va donar aquest país, un país que regalima llet i mel. Per això porto aquestes
primícies dels fruits de la terra que tu, Senyor, m’has donat.
Deuteronomi 26,5-9

a)

AbrahamemigraperquèsentlacridadeDéu.Per què creus que les persones han de
migrar? Escriu quatre motius.
LES PERSONES HAN DE MIGRAR PER QUÈ PATEIXEN GUERRES AL SEU PAÍS,
PASSEN GANA, SÓN PERSEGUITS PER GUERRILLES, NO TENEN CONDICIONS
DE VIDA SALUDABLE…

b)

 brahamcreuenDéuise’nvaaunaltrepaís.Explica com arriben els immigrants:
A
quin camí fan per arribar a casa nostra?
ELS MIGRANTS BUSQUEN VIES PER ARRIBAR A ALTRES PAÏSOS, MOLTES
VEGADES JUGANT-SE LA VIDA, PER MITJANS COM: CREUAR EL MAR EN
UNA PASTERA; AMAGATS EN CAMIONS O CONTENIDORS; CAMINANT MOLTS
QUILÒMETRES, I TAMBÉ PER AVIÓ I TREN COM A TURISTES (EN PAÏSOS ON NO
NECESSITEN PRESENTAR VISAT).

c)

 brahamfaunllargcamífinsaarribaralaterrapromesa.Per què en certa manera
A
els immigrants consideren Europa com ?
PERQUÈ HAN IDEALITZAT QUE ELS PAÏSOS ON ES VOLEN TRASLLADAR NO ELS
MANCARÀ DE RES I TINDRAN UNA VIDA PLENA. PER AIXÒ ES FA LA SEMBLANÇA
AMB ABRAHAM QUAN ES VA TRASLLADAR A LA TERRA PROMESA QUE DÉU LI
DEMANA. ALLÀ, DÉU LI PROMET QUE NO LI MANCARÀ RES.
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d)

 brahamnosemprehotéfàcil.AEgiptes’hovapassarmoltmalament.Creus que
A
les persones migrants tenen els mateixos drets que els que viuen a la seva terra? Explica
per què.

Les persones migrades no tenen els mateixos drets.
L’article 14 de la Constitució espanyola diu que tots els ciutadans són iguals en
drets i deures, independentment del seu «naixement, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social».
Malgrat això, les persones immigrades tenen menys drets que la resta de la població, ja que la seva situació legal està regulada per la Llei d’Estrangeria, que
marca les obligacions de les persones immigrades per residir i treballar a Espanya
i que s’ha reformat en nombroses ocasions generant incertesa entre el col·lectiu
afectat.
EL COMPROMÍS D’ABRAHAM AMB DÉU DONA ORIGEN A LES
Aquesta norma és molt restrictiva pel que fa a drets i llibertats dels immigrants.
TRES RELIGIONS MONOTEISTES
Per exemple:
 Fes
Hanunad’acomplir
molts
requisits
queafirmació.
les persones nascudes a Espanya per
representació
gràficamés
per explicar
aquesta
aconseguir la documentació d’identitat (NIE).
 Pel que fa al pagament de tributs, són equiparats a les persones autòctones,
tant si disposen de residència de llarga durada o no.
 El dret a l’habitatge està limitat a les persones que disposen del permís de
residència de llarga durada ( Reial Decret 557/2011) el qual s’obté a partir de 5
anys de residència legal.
 L’incompliment de la Llei d’Estrangeria pot comportar sanció o multa, així com
el tancament en un Centre d’Internament d’Estrangers (CIE). Fins i tot, es pot
arribar a l’expulsió al país d’origen ( Reial Decret 557/2011).
 Les persones immigrades no poden votar ni a les eleccions europees ni als
comicis del Congrés dels Diputats, ni tampoc als del Parlament de Catalunya.
Només poden participar en les eleccions municipals les persones immigrades
comunitàries i aquelles que pertanyen a països que tenen signat un acord de
bilateralitat amb Espanya.

7.

8
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d)

 brahamnosemprehotéfàcil.AEgiptes’hovapassarmoltmalament.Creus que
A
les persones migrants tenen els mateixos drets que els que viuen a la seva terra? Explica
per què.

Resposta lliure però una possible representació gràfica podria ser la d’un
arbre amb tres branques. El tronc central seria Abraham i cada branca
una religió monoteista (judaisme, cristianisme, islam).
També ho podem representar així:

7. EL COMPROMÍS D’ABRAHAM AMB DÉU DONA ORIGEN A LES
TRES RELIGIONS MONOTEISTES

Fes una representació gràfica per explicar aquesta afirmació.

ABRAHAM (ABRAM)

SARA (SARAY)

AGAR (esclava de Sara)

ISAAC

ISMAEL

JACOB

ISLAM

JUDAISME

CRISTIANISME

8
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ANNEXOS
ANNEX 1 – IDEES PER AL DOCENT

Cal tenir present que els relats expliquen fets històrics molt antics (uns 1800 anys abans de
Crist). Les tradicions més importants sobre els avantpassats es passaven oralment de pares
a fills. Només es van començar a posar per escrit a partir del regnat de David i del seu fill
Salomó (al voltant de l’any 1000 fins al 950 abans de Crist) però el procés d’escriptura va
durar més de dos-cents anys.
A aquesta antiguitat dels textos li correspon també una mentalitat molt diferent de la nostra.
Els relats expliquen fets d’una cultura nòmada, amb ramats, tendes de campanya i famílies
amb lleis i costums ben diferents dels nostres.
En l’època d’Abraham ja passava el mateix que passa ara. Els immigrants troben els nostres
costums estranys, i nosaltres trobem estranys els dels d’ells. També Abraham, en el seu camí,
troba costums que el sorprenen, formes de religió ben diferents de les que ell té. Quin batibull...
Déus que exigeixen sacrificis humans... Coses terribles! Abraham dubta si els ha d’acceptar
o no. Aquest dubte està molt ben explicat, en forma d’un breu relat, quan li sembla que Déu
li demana la vida del seu fill. Finalment arriba a la conclusió que no, però ell està disposat a
fer el que calgui, i això és el que el text valora, dient que Abraham és obedient.
Per cert, obedient és una paraula que prové del llatí (ob audire) i vol dir ‘l’actitud d’una persona que escolta amb atenció’, per descobrir què cal fer. Els textos fan ressaltar les grans qualitats humanes d’Abraham: sap escoltar, pensa i raona les coses, dubta, busca, confia, acull, és
fidel quan dona la paraula, etc. Tot un personatge meravellós, digne de ser conegut... i imitat!
Les narracions que us presentem en aquest material mostren aspectes importants del camí
religiós (igualment acceptades per jueus, cristians i musulmans, amb matisos diferents).
El camí religiós no es fa per fora, sinó per dins de la persona, escoltant i fent cas a allò que
sentim. El camí interior s’assembla als camins de muntanya: pugen i baixen, fan revolts, a vegades es perden... Així passa també amb el camí del creient. Per això és tan important confiar,
escoltar i fer cas; unes qualitats que Abraham tenia. Per això el prenem com a model i diem
d’ell que és el pare de tots els creients.
Enmig dels dubtes i revolts del camí, Déu ens acompanya, com a Abraham: ens crida, ens
promet un futur millor, conversa amb nosaltres si el sabem acollir, ens mostra la seva força,
especialment quan tenim problemes... Val la pena confiar del tot en ell, com Abraham!
A Déu li agraden les persones que fan camí amb serietat i generositat, siguin del poble, cultura o religió que sigui.
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EXPLICACIÓ D’ALGUNS PASSATGES CONCRETS

Què hi fas, aquí? Vés-te’n del teu país, que jo et conduiré a un de millor.
És una cosa semblant al que senten moltes persones, que deixen el seu país i emigren a una
altra terra, per viure millor. Senten una veu interior que els fa veure què han de fer, i els dona
ànims per a fer-ho.
Ell té tanta confiança que se’n sortirà, que se’n va tot seguit.
Per això es diu que Abraham és “el pare o model dels creients, dels qui confien”. Tant els
jueus, com els cristians i els musulmans el tenen per pare o, com es diu també, patriarca.
Els problemes del camí no el fan tirar enrere. Es parteix generosament el territori amb el
seu nebot Lot, i el defensa en tot moment.
Abraham és una persona valenta i decidida, capaç d’escoltar i confiar, d’acollir el seu nebot,
de creure.
Veu tres personatges misteriosos que arriben i ell els acull d’acord amb les regles d’hospitalitat pròpies del desert: rentar-los els peus, preparar-los menjar, donar conversa…
Si ho està somniant o no, no té gaire importància, perquè el relat només vol retratar quines
són les actituds normals d’Abraham. Veu uns hostes, tant se val si és en somnis o realment, i
el primer que se li acut és acollir-los.
Quan Abraham es prepara per sacrificar Isaac, finalment el cor li diu que no ho ha de fer,
que és millor sacrificar un animal, un xai.
Per als pobles ramaders, un xai és un bé molt important, gairebé com un fill. Encara avui dia,
els musulmans celebren cada any la festa del xai, en record del xai d’Abraham.
Déu fa entendre a Abraham que ha obrat molt bé, que és molt obedient, o sigui capaç
d’escoltar i de fer cas.
Així comprèn que Déu no vol la mort de ningú, ni cap mena de víctimes, sinó que tinguem
les orelles i el cor oberts per escoltar. Jueus, cristians i musulmans procurem escoltar el que
Déu ens dóna a entendre per dins... per posar-ho en pràctica. Per això es diu a vegades que
som la gent del llibre: llegim, en els llibres sagrats, per veure si entenem què ens diu Déu...
per fer-li cas. Els que fan això són els autèntics creients.
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ACTIVITAT SOBRE LA LECTURA
Assenyala amb algun color, en la història que hem llegit abans, una paraula o alguna
frase que representi les actituds que trobaràs tot seguit.
Escoltar: verd  Confiar: vermell  Acollir: blau  Creure: groc
Abraham va néixer a Ur de Caldea, a Mesopotàmia. Allà es casa amb Sara. Ell té el
costum d’escoltar, en silenci, i de rumiar les coses que sent per dins.
Un dia li sembla que Déu li diu:
— Què hi fas, aquí? Vés-te’n del teu país, que jo et conduiré a un de millor.
Ell té tanta confiança que se’n sortirà, que la seva esposa Sara i ell se’n van tot seguit.
Els problemes del camí no el fan tirar enrere.
Com que la seva dona, Sara, no té fills, Abraham pren com a segona esposa una criada que es diu Agar, i li neix un fill que es diu Ismael.
Un dia, Abram té una visió, com un somni. Sent que Déu li diu:
— Jo soc el teu escut, que et protegeix. T’espera un gran futur. Tu confia. Mira les estrelles del cel i compta-les, si pots. Doncs la teva família encara serà més nombrosa.
Abram, tot i no veure-ho gens clar, confia en aquesta veu interior i no perd la confiança. Déu li diu: «Des d’ara ja no et diràs Abram, sinó Abraham» (que significa ‘pare
d’una multitud’).
En el campament de Mambré veu tres personatges misteriosos que arriben i ell els
acull. Comprèn que Déu el visita a través d’aquells personatges i tenen una conversa
ben curiosa:
— On és Sara, la teva esposa?
— És dins la tenda.
— Doncs d’aquí a un any tornarem a passar i ella haurà tingut un fill.
A Sara, que ho sent des de la tenda, se li escapa el riure, perquè tots dos ja són massa
grans per tenir fills. Però els visitants diuen:
— Com és que Sara se’n riu? No s’ho creu? D’aquí a un any veuràs el teu fill. Per a Déu
no hi ha res impossible.
Abraham es fia d’aquella paraula i espera. Al cap d’un any neix un fill i rep el nom
d’Isaac.
Quan Isaac creix, el seu mig germà Ismael ja és més gran i hi ha problemes entre tots
dos, i també entre les seves mares, Sara i Agar, geloses l’una de l’altra. Abraham fa
marxar Agar i el seu fill.
Més endavant, Abraham pensa si no ha d’oferir a Déu el seu fill Isaac, ja que és la
cosa de més valor que té... Dubta. Ell vol fer les coses ben fetes, el que calgui. Però...
que dur! Un fill tan esperat i estimat! L’únic!
Quan Abraham es prepara per sacrificar Isaac, finalment el cor li diu que no ho ha
de fer, que és millor sacrificar un animal, un xai.
Déu fa entendre a Abraham que ha obrat molt bé.
Adaptació de la història d’Abraham (Gènesi 12,1-25,18)
Cultura religiosa • CICLE SUPERIOR
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ACTIVITAT SOBRE LA LECTURA
Assenyala amb algun color, en la història que hem llegit abans, una paraula o alguna
frase que representi les actituds que trobaràs tot seguit.
Escoltar: verd

Confiar: vermell

Acollir: blau

Creure: groc

Abraham va néixer a Ur de Caldea, a Mesopotàmia. Allà es casa amb Sara. Ell té el
costum d’escoltar, en silenci, i de rumiar les coses que sent per dins.
Un dia li sembla que Déu li diu:
— Què hi fas, aquí? Vés-te’n del teu país, que jo et conduiré a un de millor.
Ell té tanta confiança que se’n sortirà, que la seva esposa Sara i ell se’n van tot seguit.
Els problemes del camí no el fan tirar enrere.
Com que la seva dona, Sara, no té fills, Abraham pren com a segona esposa una criada que es diu Agar, i li neix un fill que es diu Ismael.
Un dia, Abram té una visió, com un somni. Sent que Déu li diu:
— Jo soc el teu escut, que et protegeix. T’espera un gran futur. Tu confia. Mira les estrelles del cel i compta-les, si pots. Doncs la teva família encara serà més nombrosa.
Abram, tot i no veure-ho gens clar, confia en aquesta veu interior i no perd la confiança. Déu li diu: «Des d’ara ja no et diràs Abram, sinó Abraham» (que significa ‘pare
d’una multitud’).
En el campament de Mambré veu tres personatges misteriosos que arriben i ell els
acull. Comprèn que Déu el visita a través d’aquells personatges i tenen una conversa
ben curiosa:
— On és Sara, la teva esposa?
— És dins la tenda.
— Doncs d’aquí a un any tornarem a passar i ella haurà tingut un fill.
A Sara, que ho sent des de la tenda, se li escapa el riure, perquè tots dos ja són massa
grans per tenir fills. Però els visitants diuen:
— Com és que Sara se’n riu? No s’ho creu? D’aquí a un any veuràs el teu fill. Per a Déu
no hi ha res impossible.
Abraham es fia d’aquella paraula i espera. Al cap d’un any neix un fill i rep el nom
d’Isaac.
Quan Isaac creix, el seu mig germà Ismael ja és més gran i hi ha problemes entre tots
dos, i també entre les seves mares, Sara i Agar, geloses l’una de l’altra. Abraham fa
marxar Agar i el seu fill.
Més endavant, Abraham pensa si no ha d’oferir a Déu el seu fill Isaac, ja que és la
cosa de més valor que té... Dubta. Ell vol fer les coses ben fetes, el que calgui. Però...
que dur! Un fill tan esperat i estimat! L’únic!
Quan Abraham es prepara per sacrificar Isaac, finalment el cor li diu que no ho ha
de fer, que és millor sacrificar un animal, un xai.
Déu fa entendre a Abraham que ha obrat molt bé.
Adaptació de la història d’Abraham (Gènesi 12,1-25,18)
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ANNEX 3 – ADAPTACIÓ DE LA TÈCNICA DE LA DIANA

1 2

3

6

4

5

1. A cada casella poseu el nom dels membres del grup.
2. Creieu que podeu confiar en vosaltres mateixos?
3. Quan us feu alguna promesa acostumeu a complir-la?
4. Espereu rebre alguna cosa a canvi quan compliu les vostres promeses?
5. Quina promesa us agradaria complir?
6. Quines són les persones en qui sempre confieu perquè sabeu que no us fallaran?
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ANNEX 4

ABRAHAM, PARE DE LES TRES RELIGIONS MONOTEISTES
Judaisme, cristianisme i islam (o islamisme) són les anomenades religions monoteistes,
perquè donen culte a un únic Déu. Totes tres religions parlen d’un Déu creador del
món, que estima la humanitat i intervé en la història. A més d’aquest fet, totes tres comparteixen altres característiques, per exemple:


Són originàries de l’Orient Mitjà. Per tant, els seus orígens són semítics ja que venen
de pobles situats entre Àsia i Europa.



Són religions anomenades abrahàmiques, perquè tenen a Abraham com a personatge comú i com a figura important en la seva història i teologia sagrada.



Totes tenen una tradició profètica perquè reconeixen personatges anomenats profetes, i en comparteixen alguns. Per aquest motiu també se les coneix com a religions profètiques.



Parteixen i es basen en la revelació divina als homes. Es fonamenten en la Revelació.



Insisteixen en el compromís ètic. Totes defineixen l’elecció entre el bé i el mal.
* * *

Dels personatges i figures que comparteixen les tres religions, Abraham té un paper
important per a les tres grans religions abrahàmiques:


Per al judaisme, Abraham es considera l’avantpassat dels israelites o jueus, a partir
de la línia del seu fill Isaac.



Per al cristianisme, Abraham és l’avantpassat dels jueus, poble del qual va sorgir el
Messies, Jesucrist, i a més, es considera el «pare de la fe», ja que el seu exemple de fe
en Déu i l’obediència d’Abraham en voler oferir Isaac, es considera també la imatge
de l’oferiment del fill de Déu per la humanitat.



per a l’islam, Abraham és l’avantpassat dels musulmans a partir de la línia del seu fill
Ismael (Ismaïl), de la qual descendeix Mahoma.
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