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Gondolkolkodtál-e már azon, miért vagyunk itt a Földön? Mi lesz velünk, 
ha meghalunk? Van-e isten, és ha igen, akkor mi is ő tulajdonképpen? 

Miért viselnek egyesek turbánt, mások miért esznek halat péntekenként, és 
egyáltalán mit jelentenek az olyan szavak, mint a kóser vagy a halal? 

Ez a rengeteg kérdés mind a valláshoz kapcsolódik, amely sok milliárd ember 
számára az egyik legfontosabb dolog az életben – ez a világban működő 

legnagyobb erő.

Könyvünk sorra veszi a világ nagy vallásait – honnan erednek, mik a főbb 
tanításaik –, majd megvizsgálja, hogyan hat a hit az emberek életére. Ezután 
felvet jó pár kérdést magával a vallással kapcsolatban, és olyan területeket is 

érint, mint a törzsi vallások, napjaink modern spiritualitása, vagy az örökös vita 
tudomány és vallás között.

A sok izgalmas ténnyel és kérdéssel arra szeretnénk bátorítani, hogy merj 
kérdezni, fedezz fel a világból amennyit csak lehet, és reméljük, végül választ 

találsz a legeslegfontosabb kérdésre, vagyis arra: te miben hiszel?

ALED JONES

Ez nem 
igazság!
Mit tettem, 
hogy ezt 
érdemeltem?
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7ÍGY kezdődött

Amióta csak ember él a Földön, a vallás 
segít eligazodni a világ dolgaiban.

De melyek voltak az első 
vallások? Hogyan és hol 

születtek?
Kezdetben az emberek a természetben 
találták meg az isteneiket, a Naptól 

és a csillagoktól kezdve egészen 
a tehenekig és macskákig sok mindent 

istenítettek. Úgy gondolták, 
az istenek jóindulatán múlik, ki nyeri 
a háborút, bőséges lesz-e a termés vagy 
éppen sikerül-e vadat ejteni. A hívők 

igyekeztek alkut kötni az isteneikkel, 
valahogy így: „Ha megölöm a 

kecském, megvéded a gabonámat.”

A főbb vallások évszázadokon át 
alakultak, fejlődtek és terjedtek, 

s napjainkban sok millió 
követőjük van. 

De vannak olyanok, akik 
maguk alakították ki hitüket, 

vagy pedig leszámoltak a 
természetfelettivel…



8 9

Miért hisz az ember?Így kezdődött

Miért hisz az ember?

Hinni? De miben?
Ez a könyv olyan vallási és filozófiai 

rendszereket vesz sorra, amelyek 
szerint az emberi életnek valamilyen 

magasabb rendű célja van.

Vannak köztünk 
monoteisták (egyistenhívők) 

és politeisták (többisten
hívők). és olyanok is,  

akik tagadják isten létét,  
ők az ateisták.

A legtöbb 
ateista szerint 

az emberi 
életnek nincs 
semmilyen 
magasabb 
rendű célja 

vagy értelme.

Csakhogy én nem 
hiszek semmiben!

De segít megérteni mások gondolkodásmódját és tetteit. és HA MÁR ÉRTED 
őket, egész biztos, hogy NYITOTTAN, MEGÉRTÉSSEL és TISZTELETTEL 
fordulsz majd feléjük.

NEM kell vallásosnak lenned ahhoz,  
hogy elolvasd ezt a könyvet.

A hit útmutatást adhat, és segíthet 
megérteni az élet értelmét,  

és persze rengeteg kérdést  
is felvet.

Legtöbben beleszületünk 
egy vallási környezetbe, 

de sokan új hitet 
választanak maguknak.

„Mi lesz velem, miután meghalok?” A vallás, a hit vagy a filozófia fogódzó 
lehet számodra, segíthet megtalálni a helyed a világban, de minden ember 
más, így van, akinek a vallás semmit sem jelent.

Minden hitrendszer egy-egy világmagyarázat, amely választ ad az élet 
igazán nagy kérdéseire. Az olyanokra, mint: „Mi dolgom itt a Földön?” 

Miért hisz  
az ember?

… és ismerkedj 
meg a

világvallások
legfontosabb 
tanításaival és 
szokásaival!

Mi a vallás?

Fedezd fel  
a hét dimenziót, 
amellyel a vallások 
jellemezhetők…

Hitrendszernek tekinthetjük 
az ateizmust (hit abban, 

hogy Isten nem létezik) és az 
agnoszticizmust is (miszerint 
az emberi tudás nem alkalmas 
Isten létének vagy nemlétének 

bizonyítására).



10 11

Réges-régenÍgy kezdődött

EZ ISTENI!

AZ ÉLET, AHOGYAN MI 
ISMERJÜK… 

AZ ELSŐ, MAI ÉRTELEMBEN 
VETT EMBEREK MINTEGY 
200 EZER ÉVE JELENTEK 

MEG A FÖLDÖN.

KR. E. 15 000 KR. E. 3000 KR. E. 447KR. E. 1500KR. E. 2500

réges-réGEN
Miben hittek az őskori és ókori emberek? Erről a műalkotásaik 
árulnak el a legtöbbet. Kőfaragványokat, festményeket és 

megdöbbentő építészeti emlékeket hagytak hátra, így képet 
alkothatunk vallási szokásaikról, szertartásaikról.

KR. E. 3100

A franciaországi 
Lascaux-barlang 
rajza nagyjából 
Kr. e. 15 000-
ben született.

Enki, a sumer vízisten

MICSODA ISTENNŐ!
Az ókori görögök rengeteg istent és 

istennőt tiszteltek, köztük Pallasz 
Athénét, Athén védelmezőjét. 
Ugyanakkor a fi lozófusokat is 
becsben tartották. Nagy hatással 
volt rájuk például Platón és 
Szókratész, akik sokat elmél-
kedtek az isteneken, az élet 
értelmén, és azon, hogy van-e 
élet a halál után.

BARLANGMŰVÉSZET
Franciaországban és Spanyolországban több olyan 
barlang is található, amelyek falát ősi állatrajzok 
díszítik. Könnyen lehet, hogy a kőfalakra pingált 
tehenek, szarvasok, lovak, oroszlánok, párducok és 
orrszarvúak egykori rituális szertartások emlékei.

STONEHENGE
Ez az ősi, dél-angliai monumentális építmény körkörösen elrendezett hatalmas 
kőtömbökből és földsáncokból áll. Belsejében történelem előtti sírhalmok 
rejtőz nek. igazából senki sem tudja, miért építették és mire használták. 
A történészek is csak találgatnak: Egy csillagászati megfigyelő lehetett? 
Vagy templom volt, ahol áldozatokat mutattak be? 
Egy biztos, még napjainkban is zarándokolnak 
ide pogányok, hogy megünnepeljék a 
nyári és téli napfordulót.

TORONYTEMPLOMOK
Az egyik legnagyobb hatású korai civilizáció Sumerben 
(a mai irak területén) alakult ki. E régi állam vallási és 
politikai életét egyaránt a papok irányították, akiket 
az egyszerű alattvalók az 
istenek földi képmásának 
tartottak. Minden 
sumer városállamnak 
saját istene volt, 
akinek tiszteletére 
toronytemplomokat 
(zikkurat) emeltek.

AZ ŐSÖK TISZTELETE
A kínai Sang-dinasztia királyai kapcsolatba 
tudtak lépni őseik lelkével, úgynevezett 
jóslócsontok közvetítésével. 
Valahányszor az uralkodó 
döntéshelyzetbe került, 
a királyi jós egy kérdést 
karcolt egy kagylóhéjra 
vagy csontdarabra, 
majd egy felforrósított 
fémrúd segítségével 
megrepesztette. A jós 
a repedés mintázatából olvasta 
ki az ősök válaszát a feltett kérdésre.

A 60 db követ 
Kr. e. 1500 körül 

teljesen átrendezték.

Pallasz Athéné, 
a mesterségek, a 
bölcsesség és 
a háború istennője.

MEG-
VÉDELEK!

AZ EGYIPTOMI ISTENEK
Legyen az a Nap, a szél vagy az eső, az ókori egyiptomiak 
minden természeti jelenségben egy-egy istent láttak, 
amelyeket leggyakrabban valamilyen állat képében temp-
lomaikban és sírkamráikban számtalan festményen és 

faragványon megörö-
kítettek. A napistent 
például sólyom nak, 
az aratás istennőjét 

pedig kobrának 
ábrázolták.

Hórusz, 
az égbolt 
és a háború 
istene. 
Földi meg-
testesítője 
az uralkodó.


