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Bevezető
• Nem minden vallás világvallás!
• Világvallás csoportjába öt vallás tartozik.  



Világ népességének vallási, 
felekezeti megoszlása



Világvallások csoportosítása
Istenhez való viszonyulás alapján két csoportba 

tudjuk osztani a világvallásokat. 
• Egyistenhívő (monoteizmus)
ü Kereszténység

ü Iszlám (muszlim)

ü Zsidó (judaizmus)

• Többistenhívő (politeizmus)
ü Buddhizmus

ü Hinduizmus



Kereszténység
• Kr. e. 1. században jött létre, a Szentföldön. 
• Középpontban Názáreti Jézus élete és tanításai 

állnak. 
• Szent könyve a Biblia. 
• Hosszú és rögös út vezetett a keresztények 

szabad vallásgyakorlatához, de a középkortól 
kezdve a mindennapi élet meghatározó 
tényezővé vált. 

• Idők folyamán különböző irányzatokra szakadt 
szét. 
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Kereszténység Ázsiában
A vallás kontinensen való jelenléte két történelmi 

folyamatra vezethető vissza. 
1. Ősi keresztény közösségek
2. Európából érkező hódítók a kora újkortól (16.sz.-tól) 



Kereszténység Ázsiában



Iszlám
• 7. században, az Arab-félszigeten alakult 

ki. 
• A vallás megalapítója Mohamed, aki sokat 

merített a keresztény és a zsidó vallásból. 
• Szent könyve a Korán (isteni tanítások 

gyűjteménye), amely sok helyen a 
törvénykezés alapja.

• Iszlám szent helye és központja Mekka. 
• Híveinek 5 fő kötelessége van, amely 

szerint kell élni életük. (Tk.177. o.) 



Iszlám



Iszlám
• https://www.youtube.com/watch?v=aX9cnpxzw

Fk
• Tekintsük meg a fent látható videót, majd 

válaszoljunk a kérdésekre! Munkátokban az 
alábbi QR-kód is segítségre lesz! 

ü Miről szól a videó? 
ü Melyik fő vallási kötelezettséghez kapcsolódik a videó? 
ü Iszlám hívőknek ilyenkor mit kell tenni? 

https://www.youtube.com/watch?v=aX9cnpxzwFk


Iszlám



Zsidó vallás (judaizmus)
• A legidősebb az öt világvallás közül.
• Kialakulását nehéz pontosan megállapítani. Kb. 

Kr. e. 2900-2800 , a Szentföldön.
• Fő prófétája Mózes.
• Szent könyve a Biblia. ® Ótestamentum első öt 

könyvének Mózes a szerzője. (mózesi könyvek, 
Tóra)

• Mózesi könyvek a zsidóság történetét mesélik el.
• Iszlámhoz hasonló szigorú vallásos szabályok. Pl. 

étkezéshez, társas érintkezéshez, ünnepekhez 
kapcsolódva.
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Zsidó vallás (judaizmus)

• A zsidó vallású embereknek szigorú étkezési szokásoknak 
kell megfelelni. Ezzel kapcsolatba a kóser fogalmat 
tudjuk hozni. 

• Végezzünk kutatómunkát! 
ü Határozzuk meg a kóser fogalmát! 

ü Nevezzünk meg olyan élelmiszereket,ételeket, amelyeket a 

zsidó emberek nem fogyaszthatnak! 

• Állítsunk össze egy menüt! 
ü Zsidó vallású barátod látogatást tesz nálad budapesti 

kirándulása során. Feladatod, hogy egy olyan menüt állíts 
össze, melyet ő is fogyaszthat! Munkádban törekedj arra, 
hogy hagyományos zsidó ételek kerüljenek az asztalra. 



Zsidó vallás (judaizmus)



Buddhizmus
• A buddhizmus a Kr. e. 6. században Indiában jött 

létre. 
• A brahmanizmus (hinduizmus gyökere) által 

szentesített kasztrendszert elveti. 
• A vallás megalapítója a hercegi származású 

Buddha. (Kr. e. 560-480) ® Megvilágosodik, 
lemond vagyonáról és aszkéta életmódba kezd. 

• A vágyakról való lemondással érheti el a hívő 
belső lelki nyugalmát, azaz kerülhet a halála után 
a Nirvána állapotába. 



Buddhizmus





Hinduizmus
• A legfiatalabb világvallás, amely 8-9. század 

fordulóján Indiában alakult ki. 
• Az előző vallásokkal ellentétben nincs központi 

személye. 
• Hinduizmus a brahmanizmusból táplálkozva a 

buddhizmus és az iszlám hatása alatt alakult ki.
• Kasztrendszert elfogadja. ® fennállását 

szentesíti. 
• Fő tan:lélekvándorlás tana
• Három fő istenség: Brahma, Visnu és Siva





Hinduizmus

A fenti térképen a hinduizmus elterjedését láthatjuk a Földön. Vizsgáljuk meg az
alábbi térképet, majd válaszoljuk a kérdésekre!
• Döntően melyik földrajzi térségben terjedt el a vallás? Miért?
•Milyen okai lehetnek ennek az erős földrajzi koncentrációnak?
•Miről híres Varanasi és milyen szerepe van a Gangesz folyónak a hívők életében?
• Böngéssz az Interneten! Dél-Amerika északi részén igen jelenős hindu kisebbség
él. Gyűjtsd információkat ehhez kapcsolódóan!



Házi feladat

• A feltöltött feladatlap, amelyet a honlapon 
mindenki megtalál! 

• Az elküldött feladatok esetében már a 
fájlnév is tartalmazza a készítője nevét. 

• Cím: kristofszabo825@gmail.com
• Határidő: 2020.04.27. 

Mindenkinek kellemes munkavégzést 
kívánok! 

mailto:kristofszabo825@gmail.com


Szabó Kristóf (G5RX6A) 

Források 
„Ázsia a világvallások bölcsője” című bemutatómunkában felhasznált képi források 

hivatkozásai:  

→ https://www.twinkl.co.uk/resource/roi2-re-297-major-world-religions-display-posters 

→ https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gvall%C3%A1s 

→ https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_06_005 

→ https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81brah%C3%A1mi_vall%C3%A1sok 

→ http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_55.htm 

→ https://cultura.hu/aktualis/i-ferenc-papa-80-eves/ 

→ https://elismondom.wordpress.com/2010/06/20/romai-levelek-2009-oktober-10-a-

vatikan/ 

→ https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g#/media/F%C3%A1jl:C

hristian_world_map.png 

→ https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_Church 

→ https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tarrdaniel.com%2Fdoc

uments%2FVallasfilozofia%2Framadan.html&psig=AOvVaw2ULfvJdy-

qHx2_fGajDK1h&ust=1586776046945000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0Qjh

xqFwoTCKjD1dXf4ugCFQAAAAAdAAAAABAL 

→ https://hu.ezo.tv/cikkek/spiritualitas/a-kaba-ko-adam-konnyeitol-lett-fekete.html 

→ https://ujszo.com/panorama/csak-kopenyben-latogathato-a-jovoben-az-isztambuli-kek-

mecset 

→ https://szemlelek.net/2017/10/10/a_vallasi_tolerancia_jelkepeve_valt_a_mecset 

→ https://english.religion.info/2019/06/18/egypt-al-azhar-struggles-to-balance-politics-

and-tradition/ 

→ https://www.travelo.hu/tavol/20190527-uzbegisztan-buhara-perzsa-epiteszet-

turizmus.html 

→ http://pvincze.blogspot.com/2014/01/szamarkand.html 

→ https://zsido.com/a-tora-rejtett-kodjai/ 

→ https://csurtus.blogrepublik.eu/2012/09/10/jeruzsalem-a-nyugati-fal/ 

→ https://honlap.parokia.hu/kozosseg/cikk/724/ 
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