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В статті порівнюються функції релігійної віри та релігійного досвіду як
структурних компонентів релігійної свідомості. Традиційно в наукових
дослідженнях проблема релігійної віри та релігійного досвіду розглядається
окремо одна від одної під кутом погляду психології та філософії релігії. Проте
автор даної статті, займаючись дослідженням структури релігійної свідомості,
помітив, що на сучасному етапі розвитку релігійних традицій релігійна віра та
релігійний досвід виконують досить споріднені функції. Саме змістовному
розкриттю актуальності цієї гіпотези й присвячена дана праця.
Автору невідомі спеціальні теоретичні роботи, написані строго в руслі
запропонованої гіпотези. Але проблема релігійної віри та релігійного досвіду,
окремо одна від одної, мають глибоку традицію дослідження і є в достатній мірі
розкритими. Тому серед великої кількості авторів, які займалися цими
проблемами, доцільно зазначити тих, на кого ми звернули особливу увагу. По
проблемі релігійної віри – це Ю.Борунков, М.Бубер, Р.Грановська, В.Джеймс,
А.Козирєва, Б.Лобовик, І.Малахова, В.Носович, О.Предко, П.Свєтлов,
Є.Степанова, Д.Угринович, а з проблеми релігійного досвіду – це Ю.Кімєлєв,
Г.Оллпорт, М.Попова, А.Сафронов, М.Томпсон, Є.Торчинов.
Поставлена проблема має як суто теоретичні, так і практичні виміри. Для
теорії важливо те, – чи є віра визначальним критерієм релігійності. Для практики
важливо, через які функціональні особливості людини на неї впливає релігійна
віра і досвід. Тому ми ставимо собі за мету з’ясувати:
1) Чи можна людину, яка не має релігійної віри, вважати релігійною,
тобто чи є релігійна віра обов’язковим компонентом релігійної свідомості?
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