
Nejvýznamnější světová náboženství 

Náboženství je chápáno jako vztah člověka k neověřitelné skutečnosti, která je chápána jako 

vznešená, posvátná, dokonalá přesahující náš svět a zkušenost. Víra v něco božského 

nadpřirozeného, co ovlivňuje celý život a svět. Věřící je přesvědčen o pravdivosti 

náboženství(systému dogmat, názorů a kulturních činností). 

První jednoduché představy pravděpodobně vznikly na počátku vývoje člověka. Lidé si 

neuměli vysvětlit přírodní zákony. Setkávali se s krutostí živlů, kterých se báli. Tyto jevy si 

zosobnili do nadpřirozených bytostí, později boha. 

Rozlišujeme různé druhy náboženství podle toho, v co nebo koho lidé věří: 

a) neteistická – nevěří v boha – víra v nadpřirozené síly, bytosti (patří sem i fetišismus) 

b) monoteistická – věří v jednoho boha – křesťanství 

c) polyteistická – věří ve více bohů (staří Řekové) 

Ateismus – neuznává a popírá existenci boha. 

Nauka o bohu se nazývá teologie. 

Religionistika se zabývá vědeckým zkoumáním náboženství. Podle přístupu ke studiu 

náboženství rozlišujeme: 

a) historickou religionistiku – studuje dějiny jednotlivých náboženství 

b) srovnávací religionistiku – porovnává různé náboženské jevy. 

Křesťanství – nejrozšířenější monoteistického náboženství. Učení odvozuje od historické 

postavy Ježíše z Nazareta. Kolem roku 30 n.l. působil jako kazatel a reformátor židovství. Jeho 

působení popudilo Římany, zatkli ho, odsoudili k smrti. Křesťané považují Ježíše za Božího 

syna, jeho příchod byl předpovězen starozákonnými proroky.  

Základním spisem křesťanství je Bible, která se skládá za Starého a Nového zákona. Aby se 

stal člověk křesťanem, musí přijmout křest vodou.  

 
Vrcholem křesťanské bohoslužby je přijímání(eucharistie)- připomínka poslední večeře Ježíše 

– chléb a víno. Křesťané věří v posmrtný život. Tři směry křesťanství – katolictví, protestanství, 

pravoslaví 

313 n. l.  Milánským ediktem uznáno křesťanství jako rovnocenné ostatním náboženstvím 

Pro křesťanství je důležitá reformace – kritika rozporu mezi Biblí a tehdejší církevní prací-

počátek 1517- reformátoři Martin Luther, Jan Kalvín. Důsledkem reformace bylvznik 

protestanských církví. 

 

Judaismus – je monoteistické náboženství Židů, vznikl v 2. pol. 2. tisíciletí př.n.l. Zakladateli 

Abrahám, Izák, Jákob. Vznik pravděpodobně souvisí s odchodem Židů z egyptského zajetí. 



Bůh dal prostřednictvím proroka Mojžíše židovskému národu Zákon (deset přikázání vyrytých 

do dvou kamenných desek. Židé osídlili území Palestiny. Centrem náboženského kultu Chrám 

v Jeruzalémě, ten byl dvakrát zničen (babylonskými vojsky a římskými. Poté se židovský národ 

rozptýlil po celém světě 

Tóra 

 

 

Posvátným spisem je Tóra - = Pět knih Mojžíšových, spolu s Proroky a Spisy tvoří Tanach – 

hebrejskou bibli. K modlitbám se Židé scházejí v synagogách, židovští učitelé se nazývají 

rabíni 

Židé se liší od ostatních i způsobem života. V historii byli často pronásledováni (např. období 

vlády Hitlera).Byla vyvolána rasová a náboženská nenávist k Židům – označení 

antisemitismus – jeho vyvrcholením byl holocaust za 2. světové války. 

Islám monoteistické náboženství, které vzniklo 7. století, je založeno na učení proroka 

Muhammeda, který pocházel z Mekky, kvůli útokům nepřátel přesídlil do Medíny. Tato 

událost se nazývá hidžra a je počátkem islámského letopočtu. Stoupenci islámu jsou 

muslimové, posvátnou knihou je Korán.  Tři místa jsou posvátná – Mekka, Jeruzalém, 

Medina. K modlitbám se schází v mešitách 

Povinností: víra v jediného boha (Alláha), v poslání Muhhameda, modlit se předepsaným 

způsobem, dávat potřebným almužnu, alespoň jednou v životě navštívit Mekku, dodržovat 

ramadán (postní měsíc od rána do večera se musí věřící zdát jídla a pití). 

Současnými problémy jsou radikální islamisté– teroristické organizace např. Islámský stát, 

Al-Káida. 

Hinduismus – indické náboženství se utvářelo od 2. tisíciletí př. n. l. – čerpá ze spisů, které 

jsou označeny jako védy – obsahují chvalozpěvy. Je uctíváno mnoho bohů – nejznámější 

Bráhma – stvořil svět, Višnu a Šiva. Duchovní učitelé se nazývají guru. Vírou sansára – 

koloběh zrození asmrti. 

Jeruzalémský chrám 
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Hinduistický chrám 

 

 

Budhismus – zakladatelem Siddhártha Gautama – 5.-6. století př. n.l. – byl nazýván čestným 

titulem Buddha=Probuzený, po jeho smrti vznikly buddhistické spisy Tripitaka= Tři koše 

rozprav. Vyznavači věří v koloběh životů a snaží se vymanit z něj, dosáhnout nirvány – stavu 

neulpívání a vyvanutí 
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