
Världsreligioner (Mänskor i hela världen: 7 miljarder) 

 

1/ Kristendomen (ca 1800 miljoner (1,8 miljarder) 

 2000 år (Efter Jesu liv) 

 Helig bok: Bibeln 

2/ Islam (ca 1600 miljoner (1,6 miljard) 

 Grundades 622 e.Kr av profeten Muhammed från Mecka i Saudi-Arabien 

 Helig bok: Koranen 

o Tunn som ett Nya testamentet 

o Består av uttalanden av Muhammed 

 Inga berättelser 

 Ingen kronologi (Först hände det, sedan det osv) 

 En del bibliska personer finns nämnda (Noa, Abraham, Jesus, 

Maria) 

o En troende muslim tror att Koranen sänktes ner felfri från himlen 

 En troende bör besöka Mecka minst en gång i sitt liv 

 Speciella bönetider (5 gånger om dagen) 

 Fastemånad (Ramadan) Inte äta/dricka under dygnets ljusa 

tid 

 Diet: Inte griskött, inte heller använda alkohol 

 

3/ Hinduismen (Ca 1 miljard) 

 Störst i Indien 

 Äldre än kristendomen och islam 

  

 Heliga böcker (många och långa!!) 

o (Vedaskrifterna m.m.) 

o Som sagor/fantasy 

o Inga lagar (rätt eller fel) 

 

 



 Tror på: 

o Många gudar (miljoner) 

 Shiva, Kali osv 

o Själavandring 

 Föds på nytt som människa eller djur  

 Beroende på om jag levt bra eller dåligt 

o Karma 

 Man får det man förtjänar 

 Gör jag bra saker händer bra saker och gör jag dåliga 

drabbar det mig sen 

 Råkar jag ut för en olycka är det mitt fel 

o Kon är helig (många är vegetarianer – vill inte ät upp sin 

förfader) 

Målet för en hindu är att utplånas (sluta återfödas) (Nirvana) 

Den här världen är bara en illusion (inte viktigt) 

Från hinduismen kommer t.ex. yoga. 

 

4/ Buddhismen (500 miljoner) 

 Störst i sydostasien (t.ex Thailand) 

Grundades av Siddharta Gautama (Buddha)  

 Ca 500 f.kr. 

Tror på gudar, men mer än filosofi 

(Känn igen Buddha-bilden) 

 

5/ Judendomen (Drygt 10 miljoner) 14 miljoner 

Det finns ett judiskt land: Israel. Många judar finns även bl.a. i USA, Ryssland. 7 

miljoner i Israel 

Kristendomen kommer ur judendomen. GT är gemensamt. 



Det finns judar som tror att Jesus är Messias, de kallas messianska. 

Gemensam etik (vad som är rätt och fel) med kristendomen. (Judisk/kristen 

etik) 

Helig bok: GT  

 

 

 

 

 

 


