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Развој религије током људске историје
Што се тиче положаја религије у античком добу, можемо рећи да су богови у том
периоду сматрани бесмртним бићима. Вјеровање се исказало кроз молитве, приношење
жртви, а придржавање религијским обичајима било је од темељне важности.
Период старе Грчке који је препознатљив по њеним зиданим комплексима, храмовима,
хијероглифима назван је минојска култура. Назив минојска култура установио је
енглески археолог Артур Еванс по легендарном критском краљу, мудром законодавцу и
судији Миноју. Еванс је открио палату у Кнососу на острву Крит и то је била прва
цивилизација на подручју Европе. Минојска цивилизација рађа се око 2600. године прије
нове ере и развијала се и расла све до 1200. године прије нове ере. Минојци су поштовали
бика, што се видјело по цртежима са његовим ликом, али и сјекиру која им је служила
за чин жртвовања саме животиње. Артур Еванс историју Крита подијелио је на три
периода: раноминојски, средњеминојски и касноминојски. Цјелокупан духовни развој
старе Грчке обиљежило је дјеловање три култа: аполонијски, дионизијски и орфејски. У
прецизно одређеним данима у години, у част богова ова три култа, приређиване су
различите свечаности.
У средњем вијеку религија је имала посебно мјесто у духовном и политичком животу,
док са новим вијеком жеља за знањем и просвјетљешћеносту узима примат над
црквеним догмама. Томе су умногоме допринијели нововјековним филозофима попут
Томаса Хобса, Баруха Спинозе, Ренеа Декарта, Вилхема Лајбница, Френсиса Бекона.
У савременом добу имамо периоде Секуларизације и десекуларизације. Секуларизација
је процес који води слабљењу утицаја религије у друштвеном животу и њезино
повлачење у сферу приватности, док десекуларизација представља поновно
оживљавање и ревитализацију религије и њен повећан утицај на друштвенополитички
живот. То је посебно било својствено за земље које су заговарале комунистичку
идеологију. За комунизам можемо (али и не морамо) користити термин атеизација,
односно потпуног искључивања религијског дјеловања из друштвеног живота, а
најчешће примјеном позитивних прописа и правних аката. На примјер, у Албанији
религија је била законски брањрна.

Мање познати појмови:
Теологија – учење о Богу, благословљу.
Просвјетитељство – културни покрет који ставља нагласак на разум.
Социологија – најопштија наука о друштву.
Друштво - група људи на одређеном простору који се налазе у међусобном односу и
релацијама.
Атеизам – безбожје, безбоштво, порицање постојања Бога, скуп различитих начела или
практичних ставова који негирају или не признају Бога.

