
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. lekcija 

Kaj je z ostalimi 

religijami? 

Kaj je z ostalimi religijami?  

V svetu je okrog 2,5 milijardi kristjanov. Nekateri še nikoli 

niso slišali za ime Jezusa Kristusa.  

Obstaja okrog tisoč drugih religij. 

 

Zaradi globalizacije srečamo več ljudi v enem tednu, kot 

so jih naši predniki v celotnem življenju. 

Ljudje, ki jih srečujemo, prihajajo iz različnih etničnih, 

kulturnih in religijskih okolij. 

Katera religija je resnična? 

 

Ali bi lahko rekli, da za isto stvar ljudje uporabljajo le 

različne jezike, simbole ali rituale? 

 

Številni ljudje imajo to prepričanje, da je večina religij 

enaka. Zakaj? 

Ali bi moral biti dober musliman užaljen, ker mu je rečeno, 

da je njegova religija enaka Zen Budizmu? 

 

Treba je dodati, da vsaka religija stremi h končnemu cilju 

in vsaka ima delček resnice. 

 

Kako se ne strinjamo? 
Zakaj se počutimo še posebno ranljive, ko se ne strinjamo 

z religijo oziroma verovanjem nekoga drugega? 

Ponavadi imamo religijo za zelo zasebno tematiko. Nič 

nimamo proti, če jo prakticirajo v zasebnosti, a naj ne bi 

bila javna stvar!  

 

Recimo, da imate debato z nekom glede revščine. 

Sodobni ljudje bi rekli, da je v redu imeti debato glede tega, 

vse dokler ne boste prinesli svojo religijo v to temo. Če 

želite graditi mostove z ljudmi, ki se ne strinjajo z vami, 

potem bo religija prišla kot vpeljava  za vaš osebni pogled. 

Vpeljave so pa slabe. 

Primer: 

 

Recimo, da skupini ljudi zavežemo oči in jih 

postavimo v vrsto. Pred njimi stoji velik slon.  

Večina ljudi, ki se približala slonu bi imela 

svojo obrazložitev kaj stoji pred njimi. 

 

•  Recimo, da se oseba dotakne slonove noge 

   in misli, da je drevo. 

•  Nekdo drug se dotakne slonovih oklov in 

   zaključi, da so to plastične pipe.  

•  Spet tretji se dotakne trupa in misli, da je 

   naletel na staro preprogo.  

 

Ideja, ki se tu predstavlja: 

•  religije sveta so kot ljudje, ki tipajo v temi; 

•  vsi so v nekem pomembnem in resničnem 

   dogodku, ampak nihče ne vidi celostne    

   slike. Hindujci vidijo eno, muslimani drugo, 

   kristjani tretje. Nihče ne vidi pravega slona! 

 

Problem pri tej ilustraciji je, da nekdo ve vse o 

slonu. Kdo? Pripovedovalec.  

Zakaj? On vidi vse v primerjavi z ostalimi, ki 

imajo zavezane oči. 

Vsi ostali so slepi iskalci, ki niso niti blizu 

resnici, medtem ko ima pripovedovalec 

resnico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srce evangelija je ljubezen. Jezus je naročil 

učencem naj ne uporabljajo meča za širitev 

Božjega kraljestva. 

Obstaja razlika med vsiljevanjem in 

prepričevanjem. Če se z nekom ne strinjamo 

glede njihove religije, je to popolnoma 

normalna drža, ki jo ima človek. Če se 

vključimo, da bomo našemu prijatelju z vso 

ljubeznijo in častjo to povedali, potem je 

nestrinjanje dobro in sprejemljivo. 

Kakšna je razlika? 
Zakaj bi morala biti krščanska vera prava? 

Pogledamo si lahko dve stvari. 

Prva stvar je avtoriteta. V kateri avtoriteti se 

odločimo, katera religija je prava?  

 

Ljudje ne bo mogli živeti brez avtoritete. 

•  Ljubeči starši imajo avtoriteto nad svojimi 

   otroki. 

•  Vlada ima avtoriteto za pisanje zakonov, ki 

   usmerja družbo. 

•  Učitelj klavirja ima avtoriteto nad učencem. 

•  Vendar imajo te človeške avtoritete mejo. 

•  Starši ne smejo zlorabljati svojih otrok.  

•  Vlada naj ne bi bila tiranska. 

•  Učitelj klavirja naj bi dajal navdih in na samo 

  navodil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi so pod oblastjo Boga. Bog ni pod 

oblastjo nikogar! On je Bog.  

 

Bog nas ne kontrolira. Ljudje nismo roboti. V nas 

kot tudi v stvarstvo je vključil svobodno voljo in 

odgovornost. Namen tega je, da bolje poznamo 

Boga in uživamo v skupnosti z njim.  

Nobena druga religija ne govori o avtoriteti na 

takšen način. 

 

Ali Jezusu ne bi bilo potrebno 

trpeti? 
Če krščanstvo ne bi bilo resnično, potem ne 

bi imeli upanja. Bog je imel sočutje do ljudi. Dal 

je svojega edinorojenega Sina, da je umrl za 

grehe človeštva. Še enkrat, nobena druga 

religija tega ne vsebuje.  

Razmislite, kako velika agonija je bilo umreti na 

križu. Rimljani so to imeli za najbolj sramotno in 

bolečo smrt.  

Sramotno – ker so mimoidoči lahko videli napol 

nagega človeka umirati na križu le nekaj metrov 

od tal. 

 

 

 

 

Zgodba 

Aprila se bo Ruanda spominjala obletnice genocida, ki so si ga dobro zapomnili državljani Ruande. Živijo 

drug ob drugem kljub očitnim etničnim razlikam, ki so same po sebi eden od vzrokov za začetek množičnega 

pobijanja, zaradi katerega je v stotih dneh po nekaterih podatkih umrlo do 800 tisoč prebivalcev. 

Razlikovanje na osnovi etnične pripadnosti med dvema največjim etničnima skupinama Hutuji in Tutsiji se 

je začelo z belgijsko kolonizacijo Ruande v začetku 20. stoletja.  

Hutuji in Tutsiji so morali uporabljati osebne izkaznice, na katerih je jasno razvidno, kateri etnični skupini 

pripadajo. Za Tutsije pa so osebne izkaznice nemalokrat postale smrtna obsodba. 

Obe skupini spadata med nominalne kristjane, a sta vseeno bili vključeni v eno izmed največjih vojn v 

zgodovini. 

Tedaj mu je Jezus rekel: »Spravi meč na 

njegovo mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, 

bodo z mečem pokončani.« (Evangelij po 

Mateju 26,52) 

»Vsak naj se podreja oblastem, ki so nad 

njim. Ni je namreč oblasti, ki ne bi bila od 

Boga. In te, ki so, so postavljene od Boga.« 

(Rimaljnom 13,1) 

… in govorili: »Ti, ki podiraš tempelj in ga v 

treh dneh postaviš, reši samega sebe, če si 

Božji Sin, in stopi s križa!« (Evangelij po 

Mateju 27,40) 



Boleče – predvsem, ker je umiranje po korakih 

in zelo boleče. 

 

Jezus bi lahko z lahkoto poklical legijo angelov 

in počistil vso to množico, ki ga je sramotila. 

Tega ni storil, ker je umiral za grešnike, kot 

sva ti in jaz! 

 

To ni bil le človek, ki je umrl na križu, ampak je 

bil Jezus, Božji Sin! Bog Oče ga je poslal. 

Dogajala se je velika agonija, ki je bila 

prizanesena svetu zaradi enega človeka.   

 

Zunanjost 
Vsekakor lahko najdemo veliko odgovorov tudi 

v drugih religijah. Zavedati se je treba le tega, 

da je krščanstvo religija milosti, utemeljena na 

sočutju Boga. Prišel je na zemljo, da bi plačal za 

naše grehe. Ostale religije so osnovane na 

principu dobrih del, zaslug in discipline.  

 

Praznovati raznolikost 
Krščanstvo je ena izmed najbolj prevedenih 

religij nasploh.  

Sveto pismo je bilo prevedeno v 2.600 jezikov. 

Se morda sprašujete zakaj so sploh potrebni 

prevodi? Zakaj se ljudje ne naučijo angleškega, 

francoskega ali katerega drugega jezika? 

Bog ljubi raznolikost. On želi, da ga ljudje 

spoznajo iz srca. Materni jezik je vsekakor blizu 

srca. Lahko najdete več različnih držav in 

skupin, ki so prakticirale krščansko vero, kot so 

to počeli ostali. Evangelij je izključujoč na en 

način, toda po drugi strani globoko vključujoč! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodba 

Hudson Taylor (1832-1905) 

Bil je misijonar na Kitajskem, ki je prevzel kitajsko kulturo. Podobno se je oblačil kot lokalni ljudje in 

prevzemal njihove navade. Ni vsiljeval svoje angleške kulture. Bil je poznan kot eden izmed velikih 

misijonarjev tistega časa. 

Vprašanja za razpravo: 
 

1.  Zakaj je »izključnost« evangelija eno izmed težjih vprašanj? 

2.  Kaj je narobe s pogledom, da »vsaka religija govori isto stvar«? 

3.  Kaj je narobe z argumentom argumentum ad populum? 

4.  Ali v ostalih religijah ni resnice?  

5.  Kaj se je zgodilo s smrtjo Jezusa, če so vse religije skoraj povsem enake? 

6.  Kaj pomeni, da je krščanstvo ena izmed najbolj »prevedljivih« religij? 

Vzeto iz knjige You Asked, avtor William Edgar. Prevod Sergeja Šlankovič, tehnična ureditev Sarah Swanson. Ljubljana, 

2019. Gradivo je namenjeno interni uporabi v cerkvi in ni za prodajo. 

 

 


