
HINDUIZM BUDDYZM JUDAIZM SIKHIZM ISLAM CHRZEŚCIJAŃSTWO

Religie  świata



Hinduizm

Jest to jedna z najstarszych

religii. Powstała w Indii.

Symbolem hinduizmu jest OM

lub AUM, który oznacza to,

czego ludzie nie mogą sobie

wyobrazić, czyli Brahmana.

Posąg jednego z wielu 

bogów hinduizmu.



Buddyzm

To bardzo stara filozofia 

indyjska. 

Filozofia to sposób rozumienia 

świata, nadawania mu sensu. 

Koło o ośmiu szprychach 

stanowi symbol nauczania 

buddyjskiego.



Judaizm

Bardzo starą religią jest wiara 

narodu żydowskiego. Powstała 

ona w części świata zwanej 

dzisiaj Bliskim Wschodem. 

Nazywana jest judaizmem. 

Żydzi wierzą, że dawno temu 

Bóg przeznaczył specjalnie dla 

nich ziemię zwaną Izraelem i 

jej najważniejsze miasto –

Jerozolimę.



Sikhizm

Z Indii pochodzi sikhizm, który 

powstał znacznie później niż 

pozostałe wielkie religie. 

Podwójny miecz zwany „khanda” 

symbolizuje boską troskę o 

prawdę i sprawiedliwość.



Chrześcijaństwo

Dwa tysiące temu narodził się Żyd imieniem 

Jezus. Liczne cuda, jakie czynił przyciągały 

wielu ludzi. Wierzyli oni, że Jezus został 

przysłany przez Boga i nazwali go po grecku 

Chrystus, co znaczy „Pomazaniec”, czyli 

„Namaszczony”. Wyznawców Jezusa 

Chrystusa nazywa się chrześcijanami.

Znak krzyża przypomina męczeńską śmierć 

Jezusa, symbolizując zarazem wiarę w 

zmartwychwstanie



Islam

Ta religia pochodzi ze 
Środkowego Wschodu. 
Powstała ona sześćset lat po 
narodzinach Chrystusa.

Mieszkańcom gorących, 
pustynnych krajów, 
podróżującym zazwyczaj w 
nocy, gwiazdy ułatwiały 
orientację, a światło księżyca 
oświetlało drogę.

Podobnie islam prowadzi swoich 
wyznawców i oświetla im 
drogę przez życie.



Twórcy podstaw wiary

Budda

Abraham i Mojżesz

Jezus

Mahomet

Dziesięciu guru



Budda Twórcą buddyzmu był indyjski książę 

Siddhartha Gautama, później znany jako 

Budda, który żył około pięciuset lat przed 

Chrystusem. Widok cierpienia ludzi starych i 

chorych skłonił go do porzucenia doczesnych 

bogactw. Jak głosi legenda, pewnego dnia 

Budda, wędrując po kraju, siadł pod drzewem 

i oddał się rozmyślaniom, aby poznać, co jest 

naprawdę ważne, czyli co to jest „prawda”. 

Potem wędrował po kraju i dzielił się swoimi 

przemyśleniami z innymi ludźmi.

Ta figurka ukazuje chudego, 

wycieńczonego Buddę. W 

poszukiwaniu prawdy porzucił 

on wszelkie wygody cielesne.



Abraham i Mojżesz
Abraham jest uważany przez Żydów za ojca 

narodu. Blisko cztery tysiąclecia temu Abraham 

zawierzył Boskiej obietnicy obdarzenia go 

licznym potomstwem. Potomkowie Abrahama 

zaludnili państwo Izrael. Mieli oni cieszyć się 

Boską przychylnością i głosić dobroć Boga 

całemu światu.

Mojżesz i prawa

Według żydowskich przekazów 

Bóg dał Izraelowi prawa zwane 

Dekalogiem. Zostały one 

przekazane Mojżeszowi na górze 

Synaj.

Kolejną ważną postacią 

w historii narodu 

żydowskiego jest 

Mojżesz. Był on wielkim 

przywódcą, który 

wyprowadził potomków 

Abrahama z niewoli 

egipskiej do Ziemi 

Obiecanej, gdzie mogli 

żyć w wolności, zgodnie 

z prawem Bożym.



Jezus

W wieku trzydziestu lat, opowiadając ludziom o Bogu i o 

Jego miłości do świata, zgromadził wokół siebie grupę 

wyznawców, których nazywał „uczniami”. Poszli oni za 

Jezusem, kiedy zaczął wędrować po kraju i głosić swoją 

naukę. Gdziekolwiek się pojawił Jezus, dzięki licznym 

cudom i uzdrowieniom przyciągał tłumy ludzi. Nauczając 

słowa Bożego, odwoływał się często do historii z 

codziennego życia, zwanych przypowieściami.

Jednak najważniejszą dla wszystkich chrześcijan rolę 

miał Jezus odegrać poprzez swoją śmierć i zmartwych-

wstanie w Jerozolimie.

Jezus był Żydem urodzonym około 

dwóch tysięcy lat temu w Palestynie, 

regionie obecnego Izraela. Wychował 

się w Nazarecie, w domu ubogiego 

cieśli. 



Mahomet
Dla muzułmanów, czyli wyznawców islamu, najważniejszym 

nauczycielem jest prorok Mahomet. Był on kupcem w 

Mekce. Kiedy chciał być bliżej Boga, zwykł chodzić na 

północ, na wzgórze zwane górą Hira. Szczególnie 

upodobał sobie jaskinię położoną wysoko na wzgórzu, 

gdzie mógł rozmyślać w samotności.

Pewnej nocy, którą spędził w jaskini, usłyszał głos. 

Naprzeciw niego stał anioł, który przekazał mu 

przesłanie. Od tego czasu anioł często ukazywał się 

Mahometowi, za każdym razem pozostawiając 

przesłanie, które miał on powtórzyć ludowi Mekki. 

Zatem Mahomet począł nauczać słuchających go ludzi, 

że jest tylko jeden Bóg, czyli po arabsku „Allah”.

Kiedy muzułmanie wymawiają imię swojego proroka, zwykle 

dodają do niego błogosławieństwo: „Niech pokój będzie 

z nim”.

Grota na górze Hira



Dziesięciu guru
Pierwszym nauczycielem religii zwanej obecnie 

sikhizmem był człowiek imieniem Nanak. 

Urodził się on 15 kwietnia 1469 roku w wiosce 

Talwandi w dzisiejszym Pakistanie.

Obszar ten zamieszkiwali zarówno hindusi, jak i 

muzułmanie. Wskazując na dobro zawarte w 

hinduizmie i islamie, Nanak głosił, że w oczach 

Boga wszyscy ludzie są braćmi. Spędziwszy 

żywot na podróżowaniu i nauczaniu, stał się 

znany jako guru Nanak (guru znaczy 

nauczyciel).

Następcami guru Nanaka zostało kolejno 

dziewięciu sikhijskich guru. Ostatni z nich, 

guru Gobind Singh, był założycielem 

braterstwa wszystkich sikhów znanego dziś 

jako Khalsa.

Guru Nanak i dziewięciu 

innych sikhijskich guru



Święte księgi

Żydowska Biblia

Chrześcijańska Biblia

Święta księga hinduizmu

Księgi buddyjskie

Islamski Koran

Święta księga sikhizmu



Żydowska Biblia

Wśród świętych ksiąg żydowskich znajduje się zbiór 39 ksiąg 

zwanych Tanach lub żydowską „Biblią”. Dzielą się one na 3 

części.

Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżesza. Księgi te opisują 

najwcześniejszą historię ludu żydowskiego (czyli izraelitów) 

do czasów Mojżesza oraz zawierają Prawa – Boskie 

pouczenia, jak postępować w życiu.

Księgi Proroków opisują późniejsze dzieje narodu 

żydowskiego oraz Boże przesłanie przekazane przez 

proroków.

Pisma składają się z różnych innych ksiąg. Jedną z nich jest 

Księga Psalmów, czyli zbiór pieśni i poematów religijnych.

Żydowska Tora spisana jest na takich 

właśnie zwojach. Zwoje przechowywane 

są w synagodze w specjalnej skrzyni 

zwanej arką. Żydowskie dzieci uczą się 

czytać pismo po hebrajsku.



Chrześcijańska Biblia

Chrześcijańska Biblia składa się z dwóch części, zwanych Starym 

Testamentem i Nowym Testamentem. Jest w Biblii 

chrześcijańskiej (katolickiej) 73 księgi: 46 ksiąg Starego 

Testamentu i 27 ksiąg Nowego.

Cztery Ewangelie opowiadające o życiu Jezusa. „Ewangelia” 

oznacza  „dobrą nowinę”.

Dzieje Apostolskie, które mówią o pierwszych wyznawcach 

Jezusa.

„Listy” pisane do pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

„Apokalipsa” opisująca wizję ponownego nadejścia Jezusa 

Chrystusa.

Czytanie Biblii

Fragmenty Biblii czyta się głośno w 

kościołach. Wielu chrześcijan 

studiuje ją samodzielnie w małych 

grupkach.



Święta księga 

hinduizmu
Hindusi wierzą w potęgę ducha zwanego Brahmą, 

który nie ma formy ani kształtu, choć może 

zstąpić na ziemię pod postacią ziemskiego 

bóstwa. Najbardziej znane z tych bóstw to 

Kriszna, Wisznu i Rama.

Jedną z hinduskich świętych ksiąg są 

„Upaniszady”. Słowo „upaniszad” można 

przetłumaczyć jako „spocznij przy swoim 

mistrzu”. „Upaniszady głoszą, że Brahma jest 

wszechobecny i ucieleśniony we wszystkich 

żyjących istotach. 

Inną świętą księgą hinduizmu jest „Ramajana” 

opisująca ziemskie przygody boga Ramy.

Ramajana

To tradycyjne malowidło ukazuje 

scenę z „Ramajany” . Rama i Sita 

wstępują tu na tron. Dzisiaj wiele 

hinduskich dzieci poznaje historię 

Ramy z komiksów



Księgi buddyjskie

Istnieje wiele świętych pism 

buddyzmu.

W rzeczywistości jest ich 

tak dużo, że jeden 

człowiek nie jest w stanie 

przeczytać wszystkich!



Islamski Koran

Mahomet, prorok islamu nie 

potrafił czytać ani pisać. 

Przesłanie anioła z góry Hira 

dyktował on swoim 

towarzyszom, którzy je 

spisywali. 

Powstała w ten sposób księga 

zwana Koranem, a większość 

młodych muzułmanów uczy 

się jej obszernych  

fragmentów na pamięć.



Święta księga sikhizmu

Dziesiąty sikhijski guru, guru Gobind 

Singh, oświadczył, że nie będzie po 

nim więcej ludzkich guru.

W zamian nakazał sikhom zwrócić się 

po bożą naukę do świętej księgi, 

zwanej Guru Granth Sahib i 

otaczanej wielkim szacunkiem. 

Zajmuje ona najważniejsze miejsce 

w sikhijskiej świątyni zwanej 

„gurdwara”. 



Liczba wyznawców



Pomoc Duchowa
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