
Kiinan uskonnot



Kiinan uskonnot

● Kiinassa on monia uskontoja.

● Kiinan perinteisiä uskontoja ovat:

○ taolaisuus

○ buddhalaisuus

○ kungfutselaisuus

● Kiinassa on myös mm kristittyjä ja muslimeja.



Kungfutselaisuus

● Oli Kiinan pääoppina yli 2000 vuotta.

● On enemmän filosofia kuin uskonto.

● Korostuu auktoriteetti ja esivallan kunnioitus.

● Ei jumalia, vaan uskotaan hyveisiin ja moraaliseen 

maailmankaikkeuteen.



Kungfutse (551 - 479 eaa)

● Kungfutselaisuus perustuu:

○ Kungfutsen ajatuksiin ja kirjoituksiin

● Kungfutse ei halunnut perustaa uskontoa.

● Elämästä ei tiedetä paljoa:

○ oli ylhäistä mutta köyhää sukua

○ sotapäällikön poika

○ toimi opettajana ja ministerinä

○ opetti omaa ajatteluaan kierrellen ympäriinsä

Kuva: CC https://commons.wikimedia.org/wiki/%E5%AD%94%E5%AD%90#/media/File:Konfuzius-1770.jpg



Kungfutsen opit

Etsi tähän diaan tietoa Kungfutsen opetuksista.

Etsi hänen tärkein ohjeensa.

Etsi mikä on ihmisen perushyve. 



Kungfutsen opit

● Kungfutsen tärkein opetus on, että “Älä tee toisille mitä et tahtoisi 

toisten tekevän itsellesi”.

● Ihmisen perushyve on yleinen tottelevaisuus auktoriteetteja kohtaan.



Viisi suhdetta

Etsi tietoa mitkä ovat Kungfutsen mukaan hyvän elämän viisi erilaista 

suhdetta.



Viisi suhdetta

1. Miehen oikeudenmukaisuus ja vaimon kuuliaisuus.

2. Isän rakkaus ja pojan kunnioitus.

3. Vanhemman veljen hyväntahtoisuus ja nuoremman veljen nöyryys.

4. Hallitsijan hyvyys ja alamaisen kuuliaisuus.

5. Ystävän (opettajan) uskollisuus ja ystävän (oppilaan) luottamus.



Taolaisuus

● Perustajana Laotse (n. 500 eaa).

● Keskittyy ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen.

● Harmonian tavoittelu.

● Kuolemattomuuden tavoittelu.

● Yin ja Yang tärkeät.

● Ei jumalia, vaan kaiken yläpuolella on tao.

Kuva: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traditional_yin_and_yang_with_dots.png



Yin ja yang

● Yin ja Yang ovat mystiset alkuvoimat.

● Yin ja Yang ovat vastakkaiset voimat, jotka pyritään saamaan 

tasapainoon.

● Yin (varjo) edustaa feminiinistä ja pimeää puolta.

● Yang (valo) edustaa maskuliinista ja valoisaa puolta. 



Taolainen elämäntapa

● Taolaisuudessa kaiken keskellä on tao.

● Taon tarkoituksena on löytää yinin ja yangin avulla tasapaino elämään.

● Tasapaino saavutetaan yksinkertaisella elämällä ja kunnioittamalla muita.

● Horoskoopit, akupunktio, jooga, taiji ja feng shui ovat osa taolaista 

elämäntapaa.

● Taolaisuudessa pyritään pitkä ikäisyyteen ja kuolemattomuuteen.



Tehtävä

1. Selitä mitä on taiji.

2. Selitä mitä on feng shui.

3. Mitkä voimat taolaisuudessa kuuluu saada tasapainoon?

4. Mihin taolaisuus keskittyy?

5. Katso tästä oma kiinalainen horoskooppisi. Kerro omia ajatuksiasi, 

miksi horoskoopit voivat olla ihmisille tärkeitä.

https://www.is.fi/menaiset/horoskooppi/art-2000007891033.html

