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 „Сви народи знају да је религиозна свест она у којој они имају истину, и 
религију су увек сматрали за своје достојанство и за недељу свога живота!“  
                                           Георг Вилхелм Фридрих Хегел                       
 

      Р Е Л И Г И Ј А 
 
 
Појам, настанак и значај религије 
 

Шта је религија? Због чега су и рационални, практични људи свеједно 
спремни да је прихвате? Због чега све религије људског рода, у свим 
временима, међусобно личе? Зашто пореклом повезани митови, ритуали имају 
сличне наративне заплете или ритуалне секвенце? Да ли је уопште могуће 
одговорити на оваква питања? Тврдње многих научника, које се дефинишу као 
„конгнитивни“ историчари, социолози или филозофи, јесте да јединство свега 
менталног мора неизоставно да лежи у јединству људског ума. Међу 
научницима који су одговарали на ова питања запажени су Мирча Елијаде, 
Хјустон Смит, Стивен Браун, а код наших Лазар Милин, Дарко Танасковић, 
Владета Јеротић, Вук Павићевић, Ђуро Шушњић и други.  

Религија је друштвена појава која подлеже одређеним законима 
настајања, развоја и нестајања. Религију можемо дефинисати и као духовну 
повезаност једне групе људи са неким вишим, светим бићем, односно Богом. 
Бог (на Санскритском језику „господар хлеба“) је људска замисао о некој 
надприродној, оностраној сили. И сама реч религија води порекло од латинске 
речи religarе, што значи поново свезати, преповезати. Дакле, религија је облик 
друштвене свести у коме се природне и друштвене силе приказују као 
натприродне, независне од човека , природе и историје. Свака религија 
подразумева више или мање једноставно учење које се односи на суштину, 
сврху и порекло свега постојећег. Такође, свака религија подразумева одређене 
облике верских заједница, као и одређене обреде, ритуалне радње које се 
обављају на посвећеним местима, односно у одређеним институцијама (црква, 
џамија, синагога, храмови...).  
 
 
Дефинисање религије 
 

Разноликост религиозних уверења и организација толико је велика да 
теоретичари наилазе на знатне тешкоће у постизању једне прехватљиве 
дефиниције. На западу већина људи изједначује религију са хришћанством, тј. 
веровањем у једно врховно биће које нам заповеда да се понашамо на овој 
Земљи на моралан начин и обећава загробни живот. Целокупна религија се ипак  
овако не може дефинисати.  
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Шта религија није? 
 
 Да избегнемо замке културно пристрасног мишљења о религији, можда 
је најбоље да установимо шта, у генералним цртама она није. Прво, религију не 
треба поистовећивати са монотеизмом (веровањем у једног Бога). У већини 
религија постоји више божанстава, чак у неким верзијама Хришћанства постоји 
неколико фигура истих светих квалитета: Бог, Исус, Богоридица, Дева Марија, 
анђели, свеци. У неким религијама, пак, нема никако Богова. Друго,  религије не 
треба идентификовати са моралним регулама којима се контролише понашање 
верујућих, као што су нпр. десет заповестих, за које се претпоставља да их је 
Мојсије примио од Бога. Код античких Грка, рецимо, богови су углавном били 
равнодушни на активност човека. Треће, религија не мора увек да се бави 
објашњењем настанка света оваквог какав је. У хришћанству се мит о Адаму и 
Еви  узима као објашњење човековог постанка, а многе друге религије имају 
сличне митове о постанку, а има религије које их уопште немају. Четврто, 
религија се не може изједначити са натприродним, тј. изван области чула. 
 
 
Шта религија јесте? 
 
 Карактеристике које су заједничке свим религијама односе се на следеће 
елементе: религије увек подразумевају постојање једног низа симбола којима се 
изазивају осећања поштовања и страхопоштовања; затим за религију су особени 
обреди или церемоније у којим учествује заједница верника. Ови елементи, 
међутим, захтевају даљу разраду. У неким религијама, нпр., људи верују у „ 
божанску силу “ пре него у персонализиране Богове. У другим постоје фигуре 
које нису богови, али се ипак поштују (Буда и Конфучије). 

Обреди везани за религију су веома разноврсни . Обредни чинови могу се 
састојати из молитви, одговарања на молитве, певање, пробање одређене хране, 
уздржавање од јела (пост) у одређене дане, итд. Редовне церемоније или обреди 
обично се обављају на посебним местима – у црквама, џамијама, синагогама.  

Социолошки приступи религији још увек су под утицајем три „класична“ 
теоретичара социологије: Карл Морис, Емил Диркем, и Марк Вебер. Ни један 
од њих није био религиозан, па су зато мислили да ће се значај религије у 
модерно време смањивати. Сва тројица су веровали да је религије, у сушини, 
илузија.  

Постоје три основне групе теорија религије. Према првој, религије је 
изум једне (обично владајуће, односне привилеговане) групе људи као средство 
заштите привилегија исте те групе људи. Према другој, религија је трајна 
егзистенцијална карактеристика људског бића, најзад према трећој групи 
теорија религија је само људска склоност ка сујеверју произиша из недовољног 
познавања праве природе ствари.  

 
 
Када, где , како и зашто су настале прве религије?  
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 
PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 

 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  

MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD 
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE 

TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE 
NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ 

NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM 
JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN 

SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE 
DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
 
 

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

