
ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ



Релігія — це набір культурних систем, систем

цінностей і світоглядів, які встановлюють

відношення людства до духовності, а іноді й до

моральних цінностей.



Священні місця для поклоніння

Стоунхендж Фудзіяма



Комунікативна функція дозволяє вірянам тієї чи тієї конфесії 

об’єднуватися в окремі групи, так звані групи за інтересами. Вони існують 

на базі певних релігійно-світоглядних систем релігії, яку сповідує ця група.



Функція морального вдосконалення – одна з найголовніших функції релігії. 

Кожна людина, яка сповідує ту чи ту релігію, має на меті постійно 

вдосконалюватися та дотримуватися її правил і законів. Духовне вдосконалення 

дозволяє вірянину досягти ідеалів засновника своєї релігії чи наблизитися до 

розуміння Абсолюта.



Функція соціально-релігійної ідентифікації дозволяє 

релігійній людині адаптуватися до суспільних правил та законів 

і знайти своє місце та роль у сучасному світі.



Регулятивна функція пояснює вірянину, як потрібно правильно 

дотримуватися релігійних догм та правил. Вона також регулює 

правильність дотримання норм гігієни, сексуального життя, життя 

в світському суспільстві тощо.



Виховна функція має на меті сформувати головні цінності та пріоритети людини в 

соціумі. Вона дозволяє адепту певної релігійної групи на власному прикладі 

демонструвати людям іншої релігії моральні цінності своєї, а також «правильно» 

виховувати своїх дітей у своїй вірі.



Світоглядна функція дає змогу людині осягати навколишній світ, 

звісно, за допомогою своєї релігії та її розумінням світу. Вона 

дозволяє людині зрозуміти, як влаштований світ і яке місце в 

ньому посідає особа.



Терапевтична функція Відображає психологічні можливості 

релігії у знятті негативних наслідків життєвих стресових ситуацій, 

збереженні внутрішнього спокою, душевної рівноваги та ін.











ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ БУДДИЗМУ



Доктрина спасіння:

 1) в особистому житті неухильно виконувати чотири “святих 

істини”; 

 2) мати благородні прагнення і наміри; 

 3) не обманювати, у словах і діях дотримуватися правди; 

 4) не вбивати, не красти, бути людяними; 

 5) вести правильний спосіб життя, який відповідає людським 

чеснотам; 

 6) постійно долати будь-які перешкоди на шляху до спасіння; 

 7) кожен раз аналізувати своє життя (бути самокритичним); 

 8) глибоко роздумувати над життям в стані медитації (від лат. –

самоспоглядання під впливом самозаглиблення), не 

захоплюватися (аж до самозречення) земними принадами.



 Визначений Буддою шлях

спасіння разом із моральними

заборонами покликаний

забезпечити ідеальний стан

людини, коли вона може

заглибитись у нірвану, що

звільняє її від страждань,

бажань і смертної (тілесної)

оболонки та можливість стати

святою (архатом). Досягнення

вічного спокою в нірвані – ніщо

інше, як почуття вічного

блаженства у необмеженому

злитті з божеством.



Світоглядні засади буддизму

 В буддизмі відсутня віра в Бога-Творця, чим буддизм
відрізняється від інших релігій світу.

 Навколишній світ і людина в ньому – не що інше, як потік
ідеальних частинок – дхарм, з яких комбінується дійсність.

 Душа теж утворена з дхарм, тому після смерті людини вона
переходить в іншу істоту.

 Все залежить від карми – закону, що визначає комбінацію дхарм
– сукупність гріхів і добродіянь у попередньому житті.

 Лише досягнувши нірвани, душа людини звільняється від
нових перевтілень та відповідальності за всі попередні вчинки,
що зумовлювали переселення в інші істоти.











Цікавий факт

 Статуй Будди

незліченна кількість по

всьому світу, наприклад

тільки в країні М'янмаі

їх аж понад 580 тисяч.

Крім того всі три

найвищі статуї у всьому

світі це статуї Будди.



Христия́нство — віровчення про єдиного Всезнаючого,

Всюдисущого та вічного Бога, Творця неба і землі у 3-х його

найважливіших проявах (іпостасях) — Господа Вседержителя (Бога-

Отця), єдинородного несотворенного Сина — Господа Ісусу

Христа (Бога-Сина, святу Істину, святе Боже Слово), та Животворчу

Божу Благодать (Бога-Духа Святого), що говорив через пророків, Їх

Єдину Волю та Сутність у Святій Трійці.



Чому християнство стало панівною релігією 

народів світу?

 християнство проголосило рівність усіх людей перед Богом та

особисту відповідальність кожного за моральні вчинки в умовах

земного життя;

 християнство не знало державних культів, проголошувало

вшанування Бога і наслідування Христа як вияв святості та

духовної сутності людини;

 християнство давало відповідь на невідкладні питання, що

тривожили людську свідомість, про Бога, безсмертя душі,

спасіння, мету життя, справедливість, милосердя, гріх,

покаяння тощо, чого не знали політеїстичні релігії.



Християнський Символ віри - короткий і точний виклад усіх істин

християнської віри, важлива складова святого Переказу.

 1. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.

 2. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця рожденного перше 
всіх віків; Світло від Світла, Бога правдивого від Бога правдивого, рожденного, несотворенного, 
одноістотного з Отцем, через котрого все сталося.

 3. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес і тіло прийняв від Духа Святого і 
Марії Діви, і став людиною.

 4. І розіп`ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований.

 5. І воскрес на третій день, як було написано.

 6. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.

 7. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і Царству Його не буде кінця.

 8. І в Духа Святого, Господа, Животворящого, що від Отця (за католицьким і греко-
католицьким віровченням – і Сина) походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і 
однакова слава, що говорив через пророків.

 9. В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.

 10. Визнаю одно Хрещення на відпущення гріхів.

 11. Чекаю воскресіння мертвих.

 12. І життя майбутнього віку. Амінь.



Свята Трійця





Найбільші християнські свята:

 1) Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя) – за тиждень до 
Великодня; 

 2) Вознесіння Господнє – на 40-й день після Великодня; 

 3) П’ятидесятниця або Трійця (Зелені свята) – на 50-й день після 
Великодня; 

 4) Різдво Пресвятої Богородиці – 21 вересня; 

 5) Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 27 вересня; 

 6) Введення до Храму Пресвятої Діви Марії – 4 грудня; 

 7) Різдво Христове – 7 січня; 

 8) Хрещення Господнє (Йорданські свята) – 19 січня; 

 9) Стрітення Господнє – 15 лютого; 

 10) Благовіщення Пресвятої Богородиці – 7 квітня; 

 11) Преображення Господнє (Другий Спас) – 19 серпня; 

 12) Успення Пресвятої Богородиці – 28 серпня.



Християнські пости:

 А) Багатоденні пости:

 Великий піст (передвеликодній);

 Петрів піст (від свята Всіх Святих до 12 
липня);

 Успінський піст (від 14 до 28 серпня);

 Різдвяний піст (від 28 листопада до 7 
січня).

 Б) Одноденні пости

 Середа і п’ятниця протягом року, 
крім неперервних тижнів і Святок (7-
18 січня);

 Хрещенський святвечір (18 січня);

 День Відсікання голови Івана Предтечі 
(11 вересня);

 День Воздвиження Чесного Хреста 
Господнього (27 вересня).







Протестанти́зм —– один із трьох, поряд із

католицизмом і православ’ям,

напрямів християнства. Є сукупністю численних і

самостійних церков, пов'язаних своїм

походженням із Реформацією – широким

антикатол. рухом 16 ст. в Європі.











ДЖИХАТ

 джихат або газават (від араб. –
набіг в розумінні війна за віру).
Згідно з настановами Мухамеда: не
єднатися з невірними, спочатку
приводити їх до віри словом
(“мудрістю” і “переконанням”);
вести з ворогами ісламу захисну
війну. Розрізняють великий дшихат
(духовне самовдосконалення) і
малий джихат (війна проти
невірних). Сучасний
мусульманський світ дотримується
“джихат” в широкому розумінні,
саме як вдосконалення
послідовника ісламу.








