
VERA – VEROVANJE – RELIGIJA 

V preteklosti so ljudje nerazumljive pojave povezovali z vero v nadnaravne sile. 

Postopoma so se oblikovala preprosta verstva in kasneje velika svetovna verstva.  

Vera ali verovanje (religija: beseda izhaja iz latinske besede religare, kar pomeni 

ponovno povezati, nazaj privezati; to si predstavljamo kot povezavo med človekom in 

bogom) je priznavanje in sprejemanje verskih resnic, ki jih določena vera uči. 

Vera je v življenju posameznika zelo pomembna, saj uravnava in usmerja njegovo 

življenje od rojstva do smrti. poznamo več ver. Vere učijo, da poleg materialnega 

sveta obstaja še nematerialni, duhovni svet, kamor naše duše preidejo po telesni 

smrti in še naprej obstajajo. Vera daje tudi tolažbo ob izgubah, krivicah in trpljenju.  

Glede na način verovanja ločimo:  

a) monoteistična verovanja – verovanja v enega boga (krščanstvo, judovstvo, 

islam ...)  

b) politeistična verovanja – verovanja v več bogov (hinduizem, starogrško, 

starorimsko verovanje, slovansko verovanje ...) 

Ateizem pomeni neversko osmišljanje sveta, življenja, različnih pojavov. Ateisti ne 

verjamejo v boga.  

Verniki so ljudje, ki spoštujejo nauke in prepričanja določenega verstva, opravljajo 

predpisane obrede in sprejemajo ustrezna pravila obnašanja. Sledijo verskim 

voditeljem ter spoštujejo etične in moralne vrednote.  

Verstvo je celota verskih naukov, mnenj in razmišljanj, vernikov, verskih skupnosti, 

obredov in običajev. Svoje vernike poskušajo voditi skozi življenje v skladu s svojimi 

verskimi nauki in etično-moralnimi vrednotami.  

Poznamo več verstev. Njihovi nauki so zapisani v svetih knjigah. Vsa verstva imajo 

posebne verske stavbe, kjer se opravljajo obredi, častijo različni prazniki in kjer se 

odvijajo posebni verski dogodki. Verstva poznajo posebne svete kraje, kamor verniki 

romajo.  

Verske skupnosti so skupine ljudi z enako vero.  

Verstva uporabljajo različne verske simbole, ki jih verniki nosijo ali hranijo doma. 

Nekateri jih nosijo kot talismane. Z njimi izražajo svojo pripadnost veri.  

Mnogi prebivalci sodobnega sveta so vero svojih staršev opustili. Odgovore na 

vprašanja o bivanju, vesolju, življenju, smrti, naravnih pojavih poskušajo najti na 

nereligiozen način, torej z razumom. Razvoj znanosti je vplival na vedno večje 

število ljudi, ki jih skozi življenje ne vodi vera.  

Poleg velikih svetovnih verstev se pojavlja vedno več novih verskih gibanj, kot je 

npr. Scientološka cerkev.  


