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Graikų religija

• II t-metyje p. m. e. Susiformavo graikų 
pripažįstamas Olimpo dievų panteonas.

• Jam būdinga: dievų gausumas, 
antropomorfinis jų pobūdis. 



Antikiniai Graikijos mitai

• Mitai – amžių išmintis. 

• Jie yra visuomenę vienijanti medžiaga.

• Graikų mitologija sudaryta iš daugybės 
pasakojimų apie graikų dievus ir didvyrius.



Graikų religija
• Pasaulį valdančių dievų elitą sudarė trys dievų 

generacijos.

• Pirmoji karta buvo pirmapradžiai dievai: Gaja, 
Uranas, Erotas ir kt. 

• Antroji - titanai. 

• Trečioji - Olimpo dievai. 



Olimpo kalnas



Keturios dievų kategorijos

• Dangaus

• Žemės

• Vandens

• Požemio



Dzeusas ir Hera



Graikų religinės iškilmės

• Dievai buvo nemirtingi, bet pavaldūs likimui.

• Svarbiausi religinių švenčių momentai -
aukojimai, maldos, procesijos, žaidynės. 

• Dvasininkijos nebuvo. 



Graikų religijos pokyčiai

• Homero laikais tikėta, kad siela po kūno 
mirties patenka į Hadą.

• Helenizmo epochoje religija pasipildė Rytų 
kultų elementais, sustiprėjo valdovo 
garbinimas.



Romėnų religija

• Romėnų religija buvo politeistinė.

• Ji išsivystė iš indoeuropiečiams būdingų dangaus su jo 
atmosferiniais reiškiniais ir ugnies kultų. 

• Svarbiausias pirmykštės romėnų religijos bruožas - tikėjimas 
beasmene dievybe – numenu.



Romėnų religija
• Romėnų dievai globojo tam tikrą aiškiai apibrėžtą sritį: 

Janas globojo duris; Vesta - širdį ir t.t. 

• Vyriausias dievas Jupiteris - lietų derliui bei  romėnų 
gynybą kare.

• Romėnų panteono viršūnę sudarė dievų triada:  Jupiteris, 
Marsas ir Kvirinas.



Jupiteris, Marsas ir Kvirinas



Romėnų religija

• Priešingai nei graikų dievai, nebuvo mitų apie 
romėnų dievų santykius su mirtingaisiais.

• Romos respublikos laikotarpiu religija buvo 
suorganizuota į griežtą šventikų institucijų 
sistemą. 



Romėnų religijos pokyčiai

• Stiprėjant ryšiams su senovės graikais vietiniai 
dievai pamažu ėmė panašėti į graikiškuosius.

• Tokia graikų kultūros įtaka vedė prie spartaus 
senosios institucijų sistemos svarbos 
smukimo.



Tikėjimas Romos imperijos laikais

• Imperijos laikais į Romą ėmė plaukti įvairios įtakos iš 
nukariautų kraštų. Iš jų labai svarbūs buvo 
egiptietiškos kilmės Izidės ir Hermio Trismegisto 
kultai bei persiškasis Miltros kultas. 

• Imperatoriaus prilyginamas dievui buvo svarbus 
politinis ginklas užtikrinantis gyventojų lojalumą. 



Krikščionybė

• Krikščionybė – viena iš pasaulinių religijų, 
monoteistinis tikėjimas, atsiradęs Romos imperijos 
rytų provincijų žydų bendruomenėse.

• I a. pr. Kr. IV a. paskelbta valstybine Romos imperijos 
religija. 
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Dėkoju už dėmesį!


