Kaj je krščanstvo?
Spoštovani! Priznam, da ste me s svojo prošnjo po kratkem odgovoru na vprašanje
Kaj je krščanstvo, spravili v nemajhno zadrego. Seveda to ni očitek, kajti vaše
vprašanje je vsekakor na mestu, res pa je, da je lahko odgovorov več.
Lahko bi vam recimo odgovoril iz zgodovinskega vidika npr. da gre za 2000 letno
religijo, ki je kot nadaljevanje stare judovske vere dobila svoj razmah po smrti
zgodovinske osebe Jezusa Kristusa, za katerega so njegovi učenci trdili, da je vstal
od mrtvih. Ta vera v odrešenika, ki izhaja iz judovskega naroda se je naglo širila po
Sredozemlju in bila v tretjem stoletju razglašena za državno vero, kar ji je dalo polet v
nadaljnjo zgodovino vse do danes. Tak ali podoben bi recimo lahko bil odgovor
zgodovinarja.
Lahko bi vzeli primerjalno religiološki vidik, da je Krščanstvo poleg Islama in
Judovstva ena od treh velikih svetovnih monoteističnih religij, ki ima več kot milijardo
pripadnikov in da se deli na večje podskupine – katoliško, protestantsko, pravoslavno.
Veliko je odgovorov. Če pa vam spregovorim kot duhovnik oz. kot vernik (in
domnevam, da iščete prav tak odgovor), pa vam lahko rečem takole: Krščanstvo je
resda ena od svetovnih religij, vendar sem kot kristjan prepričan, da nam je Bog po
Jezusu Kristusu najjasneje spregovoril. Kristjani verjamemo, da predstavlja
krščanska vera polnost Božjega razodetja. Verjamemo sicer, da se Bog razodeva
tudi v drugih verstvih, kajti vsa verstva nosijo v sebi t.i. semena resnice, vendar kot
kristjan in duhovnik osebno verjamem, da mi Bog po Krščanstvu najjasneje govori.
Krščanstvo bi bilo nič, bi bilo prazno, če bi šli mimo osebe Jezusa Kristusa. On je
središče krščanstva. Verniki verjamemo, da je vstal od mrtvih (kako in na kakšen
način, je skrivnost) in da v duhovni obliki prebiva med nami. Jezus je tista Božja
ljubezen, ki nas spremlja v življenju. Svetniki so osebe, ki se jih spominjamo, ker so v
svojem življenju še posebej blesteli s svojim zgledom, kako bi naj kristjani živeli.
Svetniki so neke vrste smerokazi v življenju.
Torej, ker ne smem biti predolg, naj zaključim: Krščanstvo je zame ena od življenjskih
poti. Tista, ki me je doslej najbolj prepričala.
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