Jämförelse av världsreligionerna åk 6 2017 elevsammanfattning

1. Gud,
gudar

Viktiga
personer

2. Länder,
anhängare

3. Heliga
lokaler/
byggnader
och
heliga
platser

Kristendomen
En gud, kallas Gud.

Judendomen
En gud, namnet sägs
inte av respekt
(vördnad) för gud.

Islam
En gud, kallas Allah.

Buddhismen
Egentligen ingen gud
inom buddhismen.

Hinduismen
Tusentals gudar och
gudinnor. De viktigaste
Tror på Gud som visar
Abraham är stamfader.
är Brahma
sig som tre personer:
Buddha är upplyst
(skaparguden), Vishnu
Fadern, Sonen och den Abraham är stamfader. Mohammed är
person, men ingen gud. (bevarar ordningen),
Helige Anden (en
viktigaste profeten (en
Shiva (bygger upp och
gudomlig kraft). Detta
Jesus är inte Guds son. som förutspår vad som
förstör), Se karta.
kallas treenigheten.
Judarna väntar
ska hända).
(ger rikedom och
fortfarande på Messias, Jesus är också profet
lycka), Ganesha
Abraham är stamfader. den utvalde.
inom islam, men inte
(elefantguden som
alls lika viktig som
beskyddar de som
Jesus, Guds son.
Mohammed.
studerar)
2 miljarder kristna,
Cirka 15 miljoner judar, 1,5 miljarder muslimer, 400 miljoner
900 miljoner hinduer,
varav 7 miljoner i
varav 20 000 i Sverige. varav 200 000 i
buddhister, varav
varav 8 000 i Sverige.
Sverige. Den största
Den minsta religionen.
Sverige.
45 000 i Sverige.
religionen.
Finns i nästan hela
världen, men mest i
Europa och Amerika.

Finns i Israel och USA
och spridda över
världen.

Finns i norra Afrika och
Asien.

Finns i Sydostasien
(Thailand, Kambodja),
Tibet och Kina.

Finns i Indien, Nepal.

Kyrka

Synagoga

Moské

Tempel, men även
altare hemma med en
buddhastaty.

Tempel, men även
altare hemma. Familjen
har en favoritgud.

Platser som hör ihop
med Jesus:

Jerusalem där
judarnas tempel
byggdes och alla
Betlehem (födelsestad) viktiga högtider firades.
Nasaret (växte upp)
Jerusalem (dömdes,
Västra muren, som
korsfästes, dog och
finns kvar idag, är viktig
återuppstod)
att besöka för judar.

Mecka (Mohammeds
födelsestad). Där finns
heliga byggnaden
Kaba, som byggdes för
att dyrka Allah.
Medina (Mohammed
begravd)
Jerusalem
(Mohammed reste dit
med Allahs hjälp)

Staden Bodh-Gaya i
norra Indien där
Buddha sägs ha
mediterat och nådde
upplysningen.

Staden Varanasi, som
är ursprungsstaden för
hinduismen. Floden
Ganges är helig
(många begravningar
där.) Templet i
Pushkar och den
heliga sjön dit guden
Brahma kom i en
lotusblomma.

