Училиште: СОУ„Наум Наумовски-Борче“- Пробиштип

Година: I Клас: I-1,2,3 и 4
Предметен професор: Стамен Јовановски

Тема бр.V: V: Културно - географски одлики на Земјата
Наставна содржина: Религии религиски групи и ширење на религиите
Општи карактеристики: Религијата како облик на човечката свест, го следела човекот од неговото раѓање.
Зборот религија потекнува од латинскиот збор религио, што значи побожна обврска, почитување на боговите и
вршење на верски обреди. Според Хегел таа е највисоката свест на човечкиот ум.
Во светот постојат голем број религии, од кои најраширени се: христијанството, муслиманството ( исламска),
будизмот, хиндуизмот и др.V: 
а) Христијанството: Територијално е најраспространета во светот.
- Појава: на денешната територија на Изреал и Јордан (Палестина) пред 2000 години, како резултат на тешката
положба и експлоатацијата која врз народот ја спроведувале домашните кралеви и Римската држава.
- Оснивач: Господ Исус Христос
Во 1054 год. оваа религија го изгубила своето единство со што се појавиле две цркви: Западната Римокатоличка и
Источната Грчка-православна црква.V: 
- Поделба: Денес во светот живеат околу 2 милијарди луѓе со христијанска вероисповед, поделени во три поголеми
христијански цркви: католичка, православна и протестанска.V: 
- Католичката црква е единствена со седиште во Ватикан.V: 
- Православната црква е поделена на 18 афтокефални православни цркви: Руска, Грузиска, Романска, Македонска,
Српска, Грчка и др.
- Протестанската се формирала во 16 век како опозиција на Римокатоличката.
Со неа се опфатени: Велика Британија, Германија, Данска, САД, Канада, Јужно Африканската Република (ЈАР),
Австралија и Нов Зеланд.
б) Исламска религија: Е најмлада светска религија. Со неа се опфатени околу 1 милијарда луѓе.
- Појава: во 7 век во Саудидка Арабија во градот Мека.
- Идеолог (оснивач) Мухамед.
- Распространетост: Сирија, Турција, Египет, Алжир, Мароко, Тунис, Либија, Пакистан, Индија , Индонезија и др.
На Балканот ја донеле Турците.
- Постојат две поголеми секти: шеити и сунети, како и други помали секти дервиши и др.
в) Будизамот: Е стара религија, се појавила во 6 век пред нашата ера во Кина, а нејзин оснивач е Буда.V: 
- Оваа религија не познава обреди, а се нагласува милоста, трпеливоста, самооткажувањето.
- Распространета е во Кина, Монголија, Кореја, Јапонија, Тибет, Индокина и Шри Ланка.
- Будизмот има своја гранка позната како ламанизам која е проширена во Тибет и Монголија.
г) Хиндуизам: Е распространет во Хиндустанската Низина во Индија околу „светата“ река Ганг.
- Оваа религија забранува употреба на млеко и месо од крава затоа што таа се смета за свето животно.
- Хиндуизмот има повеќе од 700 милионо верници.

