1 Schepper.
Een Oneindige
Kracht overal om
ons heen en de
Bron van alles.
1 Menselijk Ras, allen gelijk,
elk met het licht van de Ene
in zich. Het Ene licht
heeft geen geslacht,
religie, ras,
nationaliteit of
seksuele oriëntatie.
Iedereen kan een
Sikh zijn. Ons doel
is ons te verbinden
met de Ene in ons...
Hoe?
Verbind je met de Ene
door je Tiende Poort. Een
verzaligende ervaring
van goddelijke liefde,
gevonden door het
zingen van lofzangen
in de gemeenschap van
heiligen, meditatie, eerlijk
leven en het dienen van
de mensheid.

basicsofsikhi.com

De 3de Goeroe stelde 52 vrouwelijke
predikanten aan en gaf hen
verantwoordelijkheden in het
leiden van de congregatie.
Vrouwen kregen gelijke rechten
en werden als spirituele
partners beschouwd.

De 5de Goeroe bouwde de Gouden Tempel
in Amritsar. Deze heeft vier ingangen om
iedereen te omarmen.
Hoewel hij heiligen uit alle
tradities respecteerde,
werd hij toch gemarteld
en ter dood gebracht
door het Mughal regime.
De Goeroes waren allen voorstanders van
godsdienstvrijheid. De 6de Goeroe bouwde
een moskee voor arme moslims in zijn
stad. In 1675 ging zijn zoon, de
9de Goeroe, nog verder. Hij gaf
zijn eigen leven om de
godsdienstvrijheid van
Hindoes te beschermen.
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LICHT VAN ALLE LICHTEN

Wahegoeroe

De 1ste Goeroe reisde naar religieuze
centra zoals Rome, Tibet, Mekka en
Sri Lanka ter verspreiding van zijn
boodschap van 1 schepper,
gelijkheid, vrijheid van slavernij en
onderdrukking. Hij stichtte zelfs een
ideale egalitaire gemeenschap,
nu een stad in Punjab.

3. INTERESSANTE FEITEN
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2. DE TIEN SIKH GOEROES (1469-1708)
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1. DE BOODSCHAP VAN SIKHI

De 11de Goeroe is de Schrift, de Goeroe
Granth Sahib genaamd. Samengesteld en
bezegeld door de Goeroes zelf kreeg deze het
Goeroeschap in 1708. Ze bevat goddelijke
wijsheid van Heiligen uit verschillende religies en
achtergronden. Ze wordt gezien als Waarheid
rechtstreeks geopenbaard door de Ene.
De Goeroe Granth Sahib bestaat uit gedichten
in een muzikale ordening i.p.v.
hoofdstukken. Deze zijn niet gewoon
maar instructies. De goddelijke woorden
zingen, doet de ziel ontwaken.
De Goeroes waren
meester-muzikanten
en ontwierpen
zelfs instrumenten.
Gratis eten voor allen is
een basisprincipe van Sikh
Gurdwara’s. We zitten
allen als gelijken om een
maaltijd te eten, bereid
door vrijwilligers.

GRATIS

youtube.com/basicsofsikhi

BEKIJK ONS
OP YOUTUBE
Basics of Sikhi

EEN OPEN
UITNODIGING
Kom naar een speciaal
ingerichte Open Dag in
jouw lokale Gurdwara.
Neem deel aan
Engelstalige lezingen,
meditatie en heerlijk
eten. Open voor
iedereen ongeacht de
achtergrond – zonder
enige verwachtingen.

Het Hoe, Wat en Waarom van Sikhi
• Tientallen Engelstalige video’s
• Vragen gesteld door andere geloven
• Gurbani uitgelegd (Japji Sahib)
• Intro cursus in Sikh geschiedenis

www.basicsofsikhi.com
youtube.com/basicsofsikhi
/everythings13.basicsofsikhi

@everythings_13
soundcloud.com/basicsofsikhi

wanneer:
waar:
Volg ons op facebook om op de hoogte te
blijven van onze meest recente open dagen,
lezingen en cursussen bij jou in de buurt.

ON

/everythings13.basicsofsikhi

@everythings_13

FEITEN
OVER
SIKHI
De 5de grootste wereldgodsdienst

