Vajegurú

1 Skapare
En Oändlig Kraft
Överallt omkring oss
Ursprung till allt
Jämställd mänsklighet
Ljuset av 1 i allt och alla
Oberoende av kön, ras,
nationalitet eller sexuell
läggning.
Alla kan vara sikher.
Vårt mål är att knyta
an till detta 1 inom
oss…
Hur?
Anknyta till 1 genom den
Tionde Porten. En upplevelse
av salighet infinner sig när
vi sjunger lovsånger i
heligt sällskap, genom
meditation, ett ärligt
levnadssätt och genom
att tjäna mänskligheten.
basicsofsikhi.com

(1469-1708)

Den 1a Gurun reste till religiösa centra så
som Rom, Tibet, Mekka och Sri Lanka
och spred budkapet om 1 Skapare,
jämlikhet, frihet från slaveri och
förtryck. Han grundade även ett
föredömligt jämställt samhälle,
som nu är en stad i Punjab.
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2. Sikhernas tio Guruer
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1. Vad vill sikhi förmedla?

Den 5e Gurun byggde det Gyllene Templet i
Amritsar. Det har fyra ingångar för att välkomna
alla människor. Trots att han
blev förföljd och avrättad
av muslimska
fundamentalister,
respekterade han
ändå helgon från
alla andliga traditioner.

Den 11e Gurun är en skrift som kallas Guru
Granth Sahib. Den är sammanställd och
förseglad av själva Guruerna. Guru Granth
Sahib fick Guruskapet år 1708. Den innehåller
gudomlig visdom från helgon av olika religioner
och bakgrund. Den betraktas som Sanning som
förmedlas direkt från 1.

Hans son, den 6e Gurun, höll en försvarsarmé
som kämpande mot de muslimska
makthavarna. Trots detta byggde
han en moské åt de fattiga
muslimerna som var bosatta
i hans stad.

Guru Granth Sahib är poesi indelad
enligt musik, inte kapitel. Den handlar
inte bara om lärdom. Att sjunga
dessa Gudomliga ord väcker vår
själ. Guruerna var mäster-musiker
och uppfann även
instrument.

Den 9e Gurun ombads av hinduerna att befria
dem från det islamiska förtrycket.
Hans försök att försvara
’religionsfriheten’
räddade hinduerna
men ledde till hans
halshuggning i Delhi1675.
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Gratis mat för alla är en grundpelare i de
sikhiska Gurdwarorna.
Vi sitter alla tillsammans som
GRATIS
jämlikar för att äta mat som
är tillagad av frivilliga.
youtube.com/basicsofsikhi

KOLLA IN OSS
PÅ YOUTUBE
Basics of Sikhi

EN ÖPPEN
INBJUDAN
Kom med för en Öppna
Dörrars Dag på vår lokala
Gurdwara. Kom och njut
av föredrag på engelska,
lite meditation och utsökt
mat. Öppen för alla
oberoende bakgrund –
utan förväntningar.

Varför, Vad och Hur om Sikhi
• Dussintals av videon på engelska
• F rågor som ställs av medlemmar av
andra religioner
• Förklaringar till Gurbani (Japji Sahib)
• Introduktionskurs till sikhernas historia

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

@everythings_13
soundcloud.com/basicsofsikhi

När:
Var:
Följ oss på Facebook för att ta del av flödet med våra
senaste Öppna Dörrar, föredrag och kurser som ordnas
nära dig.
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FAKTA
OM
SIKHI
Femte största världsreligionen

