
Четврта лекција

Шта је религија?

 Ријеч религија  потиче од латинске ријечи  religare,  што значи
повезати  или  свезати.  Религија  повезује  једну  заједницу  људи
мисаоно,  емотивно  и  духовно   са  оним  што  се  посматра  као
„свето“.  То „свето“   односи се на издвајање нечега од обичних
ствари,  указивање поштовања  према нечему,  а  посебно  према
божанству. Гдје  год  има  религије,  има  и  доживљаја  „светог“.
Макс Вебер религију одређује као социокултурну институцију за
регулисање социјалног понашања човјека на основу религиозних
образаца  помоћу  којих  се  појединац  оријентише  у  свијету,
одређује  циљеве  свог  дјеловања,  квалификује  своје  и  туђе
активности као смислене или бесмислене активности.
Проучавајући  прве  религије  Емил  Диркем,  један  од  првих
социолога, истакao је да је религија темељ за колективну свијест
- заједничка морална увјерења и вриједност друштва, издвајајући
три основна елемента сваког религијског система:  вјеровање и
култ,  светост  и  религиозна заједница. Нешто  касније  ова
структура  проширила  се  са  још два  елемента,  а  то  су:  норме
(правила)  и  вриједности  свакодневног  понашања и  религиозне
организације (цркве, секте, култови).

Религија је важан дио културног насљеђа сваког друштва и
без обзира на његов напредак можемо рећи да је свакодневни
живот  људи  у  већој  или  мањој  мјери  прожет  религијском
свијешћу.  Религија  има  одређене  функције  како  у  човјековом
личном тако и у његовом друштвеном животу. Важан је сегмент
културе и може се рећи да су темељна културолошка обиљежја
неког  друштва  заснована  на  његовом  религијском  дјеловању.
Религија  има  одређене  функције  у  друштву  које  се  могу
категоризовати на сљедећи начин:
• интеграциона - комуникациона функција религије (функција
спајања истомишљеника у религијском смислу),
• компензацијска (психолошка надокнада),
• нормативна  (функција  усвајања  одређених  образаца
мишљења и понашања),



• легитимизирајућа  (заснивање  и  утврђивање  постојећег
вриједносно-нормативног поретка),
• културна (функција просвјећивања),
• функција погледа на свијет.
Оно  на  основу  чега  би  се  најлакше  могла  одредити  разлика
између Вјеронауке и Културе  религија јесте то што Вјеронаука
представља поуку у некој  од религија  и изводе је  особе за то
одређене од надлежних вјерских органа, а Култура  религија је
поука  о  религијама  (њиховим  учењима,  обичајима  и  моралним
учењима) и међусобним односима њихових сљедбеника у неком
друштву.  Култура  религија  као  предмет  доприноси  бољем
разумијевању и схватању не само једне религије већ и других
религија и њихових припадника. То утиче на развијање свијести о
неопходном  поштовању  и  солидарности  међу  различитим
народима и њиховим вјерским оријентацијама.

Мање познати појмови:
Религија - систем вјеровања, човјеков однос према Богу.
Култ  -  обожавање  бића,  предмета  или  појава  којима  човјек
придаје натприродне моћи.
Норма - правила понашања.
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