Старе многобожачке религије
АСИРСКО--ВАВИЛОНСКА РЕЛИГИЈА
АСИРСКО


Имали су 4 групе божанства:
1. богове света: АНУАНУ- бог неба,први,цар и отац свих богова
ЕНЛИЛ-- бог земље
ЕНЛИЛ
ЕНКИ-- бог воде и магије
ЕНКИ
2. астрална божанства: СИНСИН- бог Месеца
ШАМАШ-- бог Сунца
ШАМАШ
ИШТАР-- богиња Венере
ИШТАР
3. богове природе: ИШКУРИШКУР- бог грома
НИН--УРТА
НИН
УРТА-- бог олује
НАНШЕ-- богиња река
НАНШЕ
НИСАБА-- богиња плодности
НИСАБА

~
4. национална божанства: МАРДУКМАРДУК- најмоћнији вавилонски бог
АСУР-- најмоћнији асирски бог
АСУР




Период:
око 50 векова п.н.е
Веровали су да
да је први човек
настао од глине
и крви ( чије ? )

Старо-египатска
Старомногобожачка религија
Имали су круг 9 великих богова – ЕНАДА :
1.
НУ – небески врховни бог
2.
ШУ – бог ваздуха - са главом лава
3.
ТЕФНУТ – бог влаге - са главом лава
4.
СЕБ – бог земље - човек, НУТИН муж
5.
НУТ – богиња неба – жена са главом краве
6.
ОЗИРИС – судија душама умрлих – човек , син Себа и Нут
7.
ИЗИДА – УЗИТ
кћи ~//~
8.
СЕТ-ТИФОН
син ~//~
9.
НЕБТХАТ-НЕФТИС

~





ТОТ-ХЕРМЕС – бог науке, математике, медицине... са главом ибиса
АМОН
- са главом овна
АМОН-РА - са главом сокола
АНУБИУС – бог који спроводи душе умрлих, са главом шакала
КЕРБЕР – извршава пресуду на душама умрлих

Богови имају главе животиња
 Душа излази из тела по смрти и бесмртна је, али стари Египћани
тела својих владара мумуфицирају да би потврдили њихово
убеђење како је сваки владар заправо син божији-полу бог.
Веровали су у живот после смрти са телом.


Период: око 30 векова п.н.е.
Имали су 2 свете књиге:
КЊИГА МРТВИХ
КЊИГА ДВА ПУТА

Старо--грчка многобожачка
Старо
религија


2 основна божанства ЗЕМЉА и УРАН имали су децу:
богиња РЕА и бог КРОНКРОН-КРОНОС који је био груб и строг, а они
су имали 3 сина и 2 ћерке:
1. ЗЕВСЗЕВС- врховни бог, борио се са оцем и послао га на крај света
2. ПОСЕЈДОНПОСЕЈДОН- бог мора са трозупцем, груб и набусите нарави
3. ХАДЕСХАДЕС-ХАД
ХАД-- бог подземља и мртвих
4. ХЕРАХЕРА- богиња брака и порођаја, горда,љубоморна и подмукла
5. ДЕМЕТРАДЕМЕТРА- богиња земаљске плодности



Имали су 6 ТИТАНА: ОКЕАН, КЕЈ, ХИПЕРИОН, ХЕЛИОС, ЈОПЕТ и
ХРОНОС--КРОН који је уједно и син УРАНА и ЗЕМЉЕ
ХРОНОС

~



АПОЛОН- бог света и културе
АПОЛОНДИОНИС-- бог вина и весеља
ДИОНИС
АФРОДИТА-- богиња љубави и лепоте
АФРОДИТА
АТИНА-- богиња разума и науке
АТИНА
АРЕС-- бог рата
АРЕС
АРТЕМИДА-- богиња плодности
АРТЕМИДА
ИРИДА-- богиња дуге
ИРИДА
НИКЕ-- бoгиња победе , са крилима
НИКЕ



ПИТИЈА – пророчица из Делфа, мистичног града









Божанства изгледају као људи и имају особине људи, посебно мане.
Пуно страсти и ванбрачне деце у везама са људима...
Стари Грци су поштовали мудрост, философију, лепоту...

Старо--римска многобожачка
Старо
религија
Њихови богови нису били као људи, нису имали бурне страсти као
код старих Грка и мноштво ванбрачне деце.
Имали су божанства за све потребе и појаве, паралелно
старогрчким божанствима, али и многе мање за свакодневне
ситнице
 МАРС
МАРС-- бог рата и оплођења
 САТУРН
САТУРН-- бог усева и напора
 ЈУНОНА
ЈУНОНА-- богиња брака и порођаја
 ВЕСТА
ВЕСТА-- богиња огња
 МИНЕРВА
МИНЕРВА-- богиња заната, уметности и науке
 ДИЈАНА
ДИЈАНА-- богиња плодности и рођења
 ЛИБЕР
ЛИБЕР-- бог вина
 НЕПТУН
НЕПТУН-- бог мора, са трозупцем
 ЈАНУС
ЈАНУС-- бог године и почетака, сунца, рата и мира, са 2 лица
лица-дволичан, са жезлом и кључем у рукама, несталане природе

~






СИЛВАН- бог шуме
СИЛВАНЛИМФА-- богиња потока
ЛИМФА
ФЛОРА-- богиња траве
ФЛОРА
МЕРКУРИ-- бог трговине
МЕРКУРИ
НЕМЕСТИДА-- богиња свих нимфи, некад је била дабар, некад
НЕМЕСТИДА
лабуд, мајка ЈЕЛЕНЕ ТРОЈАНСКЕ

Имали су 3 списа:
,,Корпус инскриптионум латинорум”
,, Јанус сакрум”
,,Легас Темплорум”

