RELIGIA KL. I (8 grudnia) – 2 tematy
Temat: Dlaczego Jezus? Religie świata a chrześcijaństwo.
Zapoznaj się z tekstami z części „Poznaję”, „Słucham Boga” i „Rozważam”
(podręcznik s.56-57).
Następnie przeczytaj poniższe wiadomości na temat najważniejszych religii świata
(judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm i buddyzm):
JUDAIZM
Źródła tej religii sięgają około dwóch tysięcy lat przed Chrystusem, kiedy Abraham
otrzymał od Boga obietnicę ziemi i licznego potomstwa. Za jej oficjalny początek
uważa się otrzymanie przez Mojżesza Dekalogu na górze Synaj (ok. 1250 lat przed
Chrystusem), kiedy to Bóg zawarł przymierze z narodem Izraelskim. Jej wyznawcy
wierzą, że Bóg – Jahwe jest jeden, wszechmocny i wieczny. To On stworzył świat i
ludzi, którym pozwala się poznać, i działa nieustannie. Świętą księgą judaizmu jest
Biblia, która opisuje działanie Boga. W jej skład wchodzą: Tora (Pięcioksiąg), księgi
Proroków oraz księgi Pism. Wyznawcy przestrzegają również zasad Talmudu, czyli
kodeksu 613 przykazań i wyjaśnień Prawa Mojżeszowego. Zawarte są w nim m.in.
obowiązki dotyczące modlitwy trzy razy dziennie, przestrzegania postów i
odpoczynku w szabat (sobota), który jest dniem świątecznym, przepisów
pokarmowych czy obchodzenia świąt. W szabat wyznawcy judaizmu modlą się w
synagogach. Dawniej modlili się także w świątyni w Jerozolimie, jednak została ona
zniszczona w 70 roku naszej ery. Pozostała po niej jedynie Ściana Płaczu. Głównym
przesłaniem judaizmu jest oczekiwanie na przyjście Mesjasza.
CHRZEŚCIJAŃSTWO
Chrześcijaństwo. Chrześcijan bardzo wiele łączy z wyznawcami judaizmu, którzy są
ich starszymi braćmi w wierze. Wierzą w Jednego Boga w Trzech Osobach. Świętą
Księgą jest Biblia powiększona o Nowy Testament, gdzie opisane zostało życie Jezusa
Chrystusa oraz początki chrześcijaństwa. Drogowskazem, który wyznacza
chrześcijanom drogę postępowania, jest Dekalog i nowe przykazanie miłości.
Założycielem chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus – obiecany przez Boga Ojca
Mesjasz, który przyniósł ludziom zbawienie. On odkupił ludzi od grzechu i śmierci
wiecznej, dlatego chrześcijanie wierzą w życie wieczne. Założenia wiary są
realizowane we wspólnocie Kościoła przez wypełnianie Dekalogu, realizowanie
nowego przykazania miłości i przyjmowanie sakramentów. Dniem świątecznym
chrześcijan jest niedziela, gdy zbierają się w kościołach na Mszy Świętej. Modlą się
także w domach i czytają Pismo Święte. Starają się też przybliżyć do Boga przez post
i jałmużnę. Najważniejszą prawdą chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie Jezusa i
Jego powtórne przyjście przy końcu czasów.

ISLAM
Muzułmanie wierzą, że Bóg, Allah, swoją wolę objawił ludziom poprzez Koran –
świętą księgę islamu. Jej treść została objawiona na początku VII w. założycielowi tej
religii Mahometowi przez Archanioła Gabriela. W Koranie znajdują się słowa Boga
odnoszące się do wszystkich dziedzin życia. Tam również zapisano, w co muzułmanin
ma wierzyć, i jak żyć. Obowiązkiem każdego wyznawcy jest znać Koran na pamięć,
aby móc się nim posługiwać w każdym momencie życia. Obok Koranu za święte księgi
w islamie uznawane są również Tora i Ewangelie. Podobnie jak Żydzi i chrześcijanie
muzułmanie są duchowymi synami Abrahama, a Jezus jest dla nich jednym z
proroków. Zasady życia zgodnego z prawem Boga polegają na tym, że muzułmanie
modlą się 5 razy dziennie nie tylko w świątyniach – meczetach, ale wszędzie tam, gdzie
zastanie ich godzina przeznaczona na modlitwę. Oprócz tego poszczą, składają
jałmużnę i raz w życiu odbywają pielgrzymkę do Mekki – świętego miasta islamu.
Poza tym ich obowiązkiem jest „święta wojna” – walka o prawa Koranu na całym
świecie. Dniem świątecznym jest piątek. Każdy muzułmanin, który jest do tego zdolny,
ma obowiązek uczestniczyć w ten dzień w południowej modlitwie zgromadzeniowej
w meczecie.
HINDUIZM
Hinduizm nie ma jednego głównego założyciela. Hinduizm to określenie zbiorcze na
grupę wierzeń religijnych, które powstawały w indyjskim kręgu kulturowym od ok.
XV do VII w. p.n.e. Ich łącznikiem jest między innymi szacunek do świętych ksiąg
Wed. Wyznawcy hinduizmu wierzą, że ich głównym bogiem jest Brahma, który ma
do pomocy innych bogów – Wisznu i Sziwę. W ciągu życia dążą do wyzwolenia, czyli
przejścia z życia ziemskiego do duchowego, co można osiągnąć poprzez reinkarnację,
czyli ponowne wcielenia. Ta wędrówka duszy trwa aż do całkowitego oczyszczenia.
Życie religijne toczy się wokół modlitwy, którą wyznawcy hinduizmu odmawiają 5
razy dziennie, składania ofiar oraz ascezy. Praktykują oni różne formy medytacji (m.in.
jogę jako technikę panowania nad własnym ciałem), powtarzanie mantr, śpiewanie
pieśni religijnych. Większość tych praktyk odbywa się w świątyniach – mandirach.
Ważne są też pielgrzymki do świętych miejsc, szczególnie nad świętą rzekę Ganges,
gdzie odbywają rytualną kąpiel. Hinduizm nakazuje szacunek do życia, postawę
życzliwości i współczucia.
BUDDYZM
Buddyzm to system filozoficzny rozwijający się od przełomu VI i V w. p.n.e. Punktem
wyjścia buddyzmu były nauki głoszone przez Buddę na polecenie Brahmy (bóstwa
obecnego w hinduizmie), które zostały spisane w księdze zwanej Tipitaką. Podstawą
życia buddysty są Cztery Szlachetne Prawdy: wszelkie bytowanie to ból i cierpienie,
źródłem tego cierpienia jest niewiedza, cierpienie można zakończyć, a umożliwia to
tzw. Ośmioraka Ścieżka. Celem życia, podobnie jak w hinduizmie, jest wyzwolenie
się z cierpień i osiągnięcie nirwany – całkowitego spokoju. Buddyści wierzą w

reinkarnację. Buddyzm nie wyznaje wiary w konkretnego boga lub bogów. Celem
wyznawców jest podążanie ku wyzwoleniu ogłoszoną przez Buddę Ośmioraką
Ścieżką. Budda nie jest bogiem – jest założycielem, mistrzem duchowym. Założenia
moralne buddyzmu to ćwiczenie się w trzech głównych cnotach: powstrzymywanie
się od wyrządzania cierpienia, dbałość o więź i przyjaźń z wszystkimi istotami oraz
rozwijanie w sobie miłosierdzia. Życie religijne polega na melorecytacji formuł
modlitewnych, odprawianiu rytuałów, składaniu ofiar (np. kwiatów), oddawaniu czci
posągom i relikwiom. Miejscem kultu są pomniki-relikwiarze oraz klasztory, w
których mieszkają mnisi.
Na podstawie tekstu o wybranej religii i uzupełnij tabelę:
(zapisz w zeszycie)
RELIGIA
Zasięg
Bóg
Założyciel
Święte księgi
Dom / miejsce modlitwy
Dzień święty
Cechy charakterystyczne
Temat: Dlaczego Kościół katolicki?
Przeczytaj z części „Poznaję” i pomyśl:
 Kto jest założycielem chrześcijaństwa?
 Kiedy pojawiły się rozłamy w Kościele założonym przez Chrystusa?
Zapisz w zeszycie:
EKUMENIZM jest dialogiem, którego celem jest jedność chrześcijan. Opiera się on
na szukaniu podobieństw i wzajemnym szacunku dla różnic.
Zapoznaj się z fragmentami Ewangelii wg św. Mateusza (w części „Słucham Boga”)
i tekstem z części „Rozważam”. Zastanów się:
 Czego Jezus chciał się dowiedzieć, pytając uczniów, za kogo uważają Go
ludzie?
 Jaką prawdę odkrył św. Piotr?
 Jaką funkcję w Kościele Pan Jezus wyznaczył św. Piotrowi?
 Co mogą oznaczać klucze królestwa niebieskiego?
 Na czym może polegać „związywanie” i „rozwiązywanie” przez św. Piotra?
Na zakończenie przeczytaj słowa św. Jana Pawła II z części „Działam”.
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