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Kako kristjani utemeljujemo človekovo 

dostojanstvo? 
 

Vsak človek ima od prvega trenutka v 

materinem telesu nedotakljivo 

vrednost, ker ga je Bog že od večnosti 

hotel, ljubil, ustvaril, odrešil in ga 

določil za večno blaženost.  
(KKC 1699–1715) 
  

Če bi bila človekova vrednost odvisna 

samo od uspehov in dosežkov, ki jih 

ustvarijo posamezni ljudje, potem bi 

tisti, ki so slabotni, bolni in nemočni, bili 

brez vrednosti. Kristjani verujejo, da 

človekova vrednost v prvi vrsti prihaja 

prek Božje vrednosti. On vidi vsakega 

človeka in ga ljubi, kot da bi bil edino 

bitje na svetu. Ker Bog upira svoj 

pogled na še tako majhnega otroka 

človeškega rodu, poseduje ta neskončno 

dostojanstvo, ki ga človek ne sme 

uničiti. 

     
 

Kako gleda Cerkev na ostale 

religije? 
 

Cerkev spoštuje vse, kar je v drugih 

religijah dobro in resnično. Spoštuje in 

podpira versko svobodo kot človekovo 

pravico. Vendar ve, da je Jezus Kristus 

edini Odrešenik vseh ljudi. Edini on je 

»pot, resnica in življenje« (Jn 14,6).  
(KKC 841–848) 
 

Kdor koli išče Boga, je nam kristjanom 

blizu. Posebna stopnja 'sorodstva' 

obstaja do muslimanov. Kot judovstvo 

in krščanstvo spada tudi islam med 

monoteistične religije. Tudi muslimani 

častijo Boga Stvarnika in imajo 

Abrahama za očeta svoje vere. Koran 

ima Jezusa za največjega preroka; 

Marija, njegova mati, je prerokova mati. 

Cerkev uči, da vsi ljudje, ki brez lastne 

krivde ne poznajo Kristusa in njegove 

Cerkve, vendar iskreno iščejo Boga in 

sledijo glasu svoje vesti, dosežejo večno 

zveličanje. Kdor pa je spoznal, da je 

Jezus »pot, resnica in življenje«, a mu 

noče slediti, ne najde zveličanja po 

drugih poteh. To pomeni stavek »Extra 

Ecclesiam nulla salus« (zunaj Cerkve ni 

zveličanja). 

TU SEM IN TE PRIČAKUJEM  
 

Pridi, Gospod Jezus! 

Morda te mnogi ne pričakujejo več, 

v njihovih srcih ni prostora. 

Vendar si se ti, Gospod, 

neskončni Gospodar vesolja, 

naredil tako majhnega. 

Pridi, le pridi, Gospod, 

tudi če bi ne bilo nikogar, 

ki bi te pričakoval, 

sem tu in te pričakujem, 

pridi, Gospod Jezus! Po: B. Ferrero, Božična devetdnevnica 

Ali je Jezus, ker je Bog, živel že pred svojim rojstvom? 
 

Ker je Bog večen in zunaj časa, je tudi njegov Sin že od vekomaj. Ker gre za brezčasnost, bi 

bilo neumestno razglabljati o tem, kaj je bilo ‘prej’ in kaj ‘kasneje’. Smemo pa trditi, da je 

Sinova Božja narava z učlovečenjem prevzela človeško, ki je tako zaživela v času in prostoru. 

Prav zato tudi rečemo, da je Marija Božja in ne le človeška mati. Jezus je namreč učlovečeni 

Božji Sin – Bog sam!  

Ker je Sinova večna Božja narava prevzela človeško, v Jezusu “telesno biva vsa polnost 

božanstva” (Kol 2,9). Jezus sam je v molitvi prosil Očeta, naj ljudem razodene slavo, ki jo je 

imel pri njem od vekomaj. Apostol Janez pa že na začetku svojega evangelija govori o Sinu kot 

večni Božji Besedi, ki nima začetka. Po:  Sto in eno vprašanje o Bogu 

NEPOPOLNO BOŽIČNO DREVO 
 

Pošteno rečeno – če tri dni pred praznikom še nimate božičnega drevesca, potem ste že 
na slabšem. Ne da trgovci ne bi imeli več smrečic ali jelk, ne – toda najlepši primerki so 

pač že zdavnaj prodani.  

A letos sem odšla na trg pravočasno, vendar s posebnim pogledom na drevesce, ki je 
»del« in ne bistvo božiča. Prodajalec me je vljudno vprašal: »Kakšno drevo pa bi radi?« 

Nisem dolgo premišljevala in sem rekla: »Drevo z napako!« »Kako, prosim?« je 

nejeverno vprašal. »No, ja, drevesce z napako!« Previdno je stopil korak nazaj – nikoli 
ne moreš vedeti … Res sem se znašla v nekoliko nelagodnem položaju, toda prodajalec 

je stopil še korak nazaj, me zamišljeno pogledal in rekel: »Veste, tam spredaj je še ena 

prodaja drevesc – mogoče se peljete tja, tam imajo večjo izbiro!« 

Malo potolčena sem odšla brez drevesca, toda človek se vedno uči. Pri naslednjem 

prodajalcu sem bila previdnejša. Ko me je vprašal po mojih željah, sem odgovorila po 
vseh pravilih: »Jelko.« Pokazal mi je več dreves, toda ko je pri četrti rekel »Toda tej 

manjka ena veja, lahko jo postavite le v kot!« – sem se odločila. To je bilo moje drevo. 
Čisto zadovoljna sem se odpeljala domov. 

Od takrat imam vsako leto čisto načrtno »jelko z napako«. Včasih je malo kriva, včasih 

ji manjka veja – ali pa ima celo dva vrha. Prav to se mi zdi nevsakdanje – in prav to 
vedno naredi moje drevesce enkratno. Perfektno, popolno drevo lahko ima res vsak, ki 

se pravočasno odpravi po nakupih – toda ta popolna drevesca se mi zdaj zdijo tako 

dolgočasna kot »popolni« ljudje. 
In včasih se na sveti večer po večernicah zgodi, da sedim v svoji dnevni sobi, si 

ogledujem svoje »nepopolno« božično drevo in si mislim: »Pa saj prav božič prinaša 
sporočilo, da nam ni treba, da bi bili popolni. Bog nam prihaja naproti v našo 

nepopolnost, rodi se celo v hlevu – postane otrok, da mi ne bi podlegali gonji za 

popolnostjo. Kajti ljubi nas takšne, kot smo. Ali pa včasih mogoče prav zato … 
Po: A. Schwarz 

 

 


