
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

ISLÁM 

Islám patrí medzi najmladšie veľké svetové náboženstvá. Vznikol v 6. storočí 
v oblasti Saudskej Arábie. Tu ležia aj najsvätejšie miesta Mekka a Medina. 
Posledný a najväčší z radu prorokov bol Muhammad, no uctievajú iba Alláha, 
svoriteľa a vladca vesmíru. Posvätnou knihou muslimov je Korán. Mešita 
funguje u muslimov ako centrum spoločenstva, ako škola a súdny dvor a je aj 
miestom na modlenie. Mešita má kupolu a štyri minarety, z ktorých muezín 
päťkrát za deň zvoláva na modlitbu. Toto zvolávanie sa nazýva azán. Pred 
vstup do mešity sa musí každý muslim umyť. 

Päť pilierov islámu: 1. Šaháda – vyhlásenie, že existuje jedna najvyššia bytosť 
Boh, Muhammad je jeho posol. 2. Salát – modlitba. 3. Zakát – almužna 

chudobným. 4. Sawn – pôst počas mesiaca ramadánu. 5. Hadždž – púť na 

sväté miesta islámu v Mekke, ktorú treba vykonať raz za život. 

JUDAIZMUS 

Židovská história má asi 4000 rokov, je najstarším monoteistickým 

náboženstvom. V roku 1948 sa vytvoril Izraelský štát, vrátilo sa doň len 

25percent svetovej populácie židov. V USA žije až 30 percent všetkých židov 

zo židovskej populácie. Židia veria, že sú vyvoleným Božím národom. 

Kľúčovou súčasťou židovstva je dodržiavanie istého spôsobu života. 

Judaizmus považuje Abraháma za otca národa a Mojžiša za toho, kto dal 

podobu a formu viere. Dôraz židovskej viery sa preniesol z obetovania 

zvierat v chráme na Tóru – zákon (1.časť Tenaku - posvätná kniha), na 

rabínov, ktorí strážia židovskú tradíciu, a na synagógu ako miesto 

vzdelávania a bohoslužby.                                                                                                         

Holokaust (zápalná obeť) - v 20.storočí nacisti zavraždili 6 miliónov 

židovských mužov, žien a detí.                                                                   Sabat - 

deň odpočinku (západ slnka v piatok do zotmenia v sobotu). 

HINDUIZMUS 

Hinduizmus siaha tisícky rokov do 

minulosti a je najstarším svetovým 

náboženstvom. Existujú v ňom milióny 

bohov a bohýň a všetci sú odrazom 

jediného najvyššieho ducha, brahma. 

Najpopulárnejšími bohmi sú Šiva-Ničiteľ 

a Višnu–Udržiavateľ. Ich základnou 

vierou je viera v nekonečný cyklus zrodení 

– v život na zemi, smrť a znovuzrodenie, 

pri ktorom sa každý človek reinkarnuje na 

úrovni určenej tým, ako žil 

BUDHIZMUS 

Ľudia vyznávajú Buddhovo učenie už vyše 2500 rokov. Budha bol učiteľ 
nie boh. Budhisti veria, že ľudia sú spätí s kolobehom zrodenia, života 
a smrti prostredníctvom túžby a môžu sa narodiť nespočetne veľa ráz 
na rozličných úrovniach existencie. Veria tiež, že zo sústavného 

znovuzrodzovania sa môžu vymaniť a dosiahnúť nivánu. Buddhovo 

učenie je návodom pre všetkých budhistov, ktorí túžia rozvinúľ si 
vlastnosti nenásilia, múdrosti a súcitu. Buddhisti veria v absolútnu 
realitu, ale nenazývajú ju „bohom“. Veľa budhistov radšej hovorí o 
„životnej filozofii“ než o náboženstve. Štyri vznešené pravdy: 1. Celý 
život je utrpenie. 2. Príľinou utrpenia je túžba po živote, potešení 
a peniazoch. 3. Odstránením túžby sa odstráni utrpenie. 4. Stredná cesta 
medzi asketizmom a hedonizmom je jedinou cestou na prekonanie 
túžby.   
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