Panteon Trójc pogańskich

W

iększość ilustracji pochodzi z publikacji Świadków Jehowy: „Czy wierzyć w Trójcę?"

Egipt

Amon-Ra, Ramzes II i Mut, II tys. p.n.e.

Triada Horusa, Ozyrysa i Izydy, II tys. p.n.e.

Spółka egipska: Horus, Ozyrys, Izyda; „Człowiek poszukuje Boga", Watch Tract Society
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Hinduizm

Indyjski Absolut trójjedyny; Encyklopedia Gutenberga

Trójjedyny bóg hinduski; ok. VII w. n.e.
Buddyzm

Trójca z Buddą Amidą; „Zarys dziejów religii", Iskry, 1986

Trójjedyny bóg buddyjski; Kampucza, ok. XII w. n.e.
Babilon

Triada: Isztar, Sin, Szamasz, II tys. p.n.e.
Palmira

Triada: bóg księżyc, Pan Niebios, bóg słońce; ok. I w. n.e.

(Publikacja: 17-05-2002 Ostatnia zmiana: 16-07-2002)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,158)
Racjonalista.pl
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