
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedavno so raziskave v Ameriki pokazale, 

da večina mladostnikov sledi moralistično 

terapevtskemu deizmu, ki pravi: 

• Bog ali bog, ki obstaja, je ustvaril svet in ga 

opazuje. 

• Ta bog želi, da so ljudje prijazni in pošteni 

drug do drugega. 

• Glavni namen za življenje je biti srečen in 

se dobro počutiti glede sebe. 

• Tega boga ne potrebujemo velikokrat – po 

navadi, ko je potrebno rešiti kakšne težave. 

• Po smrti gredo vsi ljudje v nebesa. 

Moralistično: 

Biti dober na splošno, ker je dobro biti dober. 

Po navadi nima nobene zveze s čaščenjem 

Boga. (Popolnoma drugačno verovanje od 

krščanskega). 

Terapevtski: 

Želja večine mladostnikov je počutiti se 

dobro in nikogar užaliti. 

Deizem: 

Pomeni verovanje v nadnaravno silo, boga, 

ki je ustvaril svet, a sedaj ni aktivno vključen.  

Morda ne spadate v ta okvir. Obstaja na 

tisoče različnih pogledov. Verjetno človek ne 

more biti seznanjen z vsemi. Ena stvar 

sigurno drži. Potrebno je imeti svoj pogled na 

svet! 

 

Kako na te stvari 

gleda svet? 

4. lekcija 

Poglavitne stvari pri identiteti, dobrem in zlem ter 

podobnih temah so ena izmed najbolj perečih vprašanj 

v današnjem času. Ni skrivnostna sestavljanka, v 

ozadju obstaja širša slika. Pomembno je vedeti, kako 

na te stvari gleda svet.  

 

V prejšnjih poglavjih je bil podrobno opisan krščanski 

pogled. Vsak ima svoje dojemanje sveta, če si to prizna 

ali ne! Pomeni razumevanje in dojemanje okoli sebe. 

Obstajajo tudi napačni pogledi na svet. Podrobneje se 

to lahko opiše kot predanost srca. 

 

Vsak pogled na svet se začne z verovanjem v nekaj 

ali nekoga. Tukaj je nekaj primerov: 

 

•  Vključujejo govor o vrhovni moči: Je Bog stvarnik? 

Se je potrebno oprijeti bolj ateističnega pogleda, 

materializma? 

 

• Razlagajo pojem identitete: Kdo sem jaz? Kaj je moj 

klic? 

 

•  Poskušajo razložiti vzrok v svetu. Zakaj je šel v 

napačno smer?  

 

•  Je bil to padec v greh? – razlaga kristjanov, ali 

obstajajo druge razlage za zlo – nesreča, uroki … Se 

pri smrti vse konča? Obstaja še kaj po smrti? 

 

• Nagibanje k temu, da se omenja najboljši način 

življenja na zemlji: imeti opravka z blagoslovi oziroma 

ovirami, ki prihajajo naproti. Išče se pot k uspehu, 

veselju, sreči. 

 

• Pogledi niso intelektualni. Pomenijo stanje srca. 

Ponazarjajo, kar ljudje častijo. Niso sebični, iščejo 

dobro v človeku. 

 

•  Zopet drugi so globoko religiozni, prakticirajo molitev 

ali različne rituale. 

 

•  Spet drugi nimajo nobenega opravka z religijo. 



 

 

Samo dva, čisto zares?! 

Obstaja veliko pogledov na svet, a na 

koncu koncev se skupaj strne na le dva 

različna vidika. 

Krščanska filozofija življenja:                          

•  svetopisemski pogled na svet, kjer je Bog 

v središču, sledi stvarjenje, padec v greh in 

odrešenje. 

 

 

Ne – krščanska filozofija življenja:  

•  če je evangelij resničen, potem je oseba 

lahko za ali proti.   

 

Obstajajo še »različne oblike« ne 

verovanj, ki pripeljejo do »zaviranja 

resnice« in zanikanja hvaležnosti do del 

našega Stvarnika, za njegovo 

velikodušnost in potrpežljivost.

 

 

 

 

 

 

 

Obstaja mnogo različnih religij in filozofij. 

Sveto pismo uči, da vse predstavljajo neko 

vrsto malikovalstva. Ste že kdaj razmišljali o 

malikih? Morda ste jih videli v muzejih. So kipi, 

ki jih ljudje častijo, misleč, da lahko v njih 

najdejo moč. Malik je lahko kip, podoba/slika, 

koncept, stanje srca – recimo pohlep … 

 

 

 

 

 

•  Animizem je malikovanje; nastopijo duhovi, 

ki kontrolirajo ljudi in dogodke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

»Božja jeza se namreč razodeva iz nebes nad vsakršno brezbožnostjo in krivičnostjo ljudi, 

ki s svojo krivičnostjo dušijo resnico. Saj jim je to, kar je mogoče spoznati o Bogu, očitno: 

sam Bog jim je namreč to razodel. Kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v 

njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih: njegovo večno mogočnost in božanskost. 

Zato so ti ljudje neopravičljivi. Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili 

ali se mu zahvaljevali, marveč so postali v svojih mislih prazni in nespametno srce jim je 

otemnelo. Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli.« (Rimljanom 1,18-22) 

»Zato omrtvite v sebi to, kar teži k zemlji: 

nečistovanje, nečistost, strastnost, hudobno 

poželenje in slo po čim večjem imetju, ki je toliko 

kot malikovanje.« (Kološanom 3,5) 

•  Realnost je, da je večina pogledov na svet religioznih do neke mere – saj odgovarjajo na velika 

vprašanja, ki povežejo sestavljanko v celoto.  

•  Beseda religija, »religare« pomeni povezati skupaj.  

•  Imeti religijo primarno ne pomeni prakticirati določen ritual, temveč povezati različne delčke v 

celoto, četudi si medsebojno lahko zelo nasprotujejo.  

•  Večina ljudi se ne zaveda svojih pogledov na svet. Oklepajo se določenih idealov. Nekateri 

sledijo temu, kar so pridobili v družini ali šoli. 

Srž malikovanja je častiti nekaj, kar ni Bog.  

•  Ateizem je malikovanje, ki postavi v ospredje 

silo ali princip, ki opisuje svet (izbira, materialna 

sila, preživetje …). 

•  Animizem je malikovanje; nastopijo duhovi, ki 

kontrolirajo ljudi in dogodke. 

• Pohlep je malikovanje, ker daje vrednost 

nečemu, ki ima večjo ceno od Boga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Vprašanja za razpravo: 
 

1.  Lahko razložite vašo filozofijo na življenje –  kot pogled na svet? 

 

2.  Kaj so osnovne komponente nekega pogleda na svet? 

 

3.  Opišite nekoga, ki je vaš prijatelj/-ica. Ali lahko prepoznate njegov ali njen pogled na 

     svet? 

 

4.  Se strinjate, da obstajate le dve določeni filozofiji za življenje? 

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. 

 

 

Če pa je slabo v vaših očeh, da bi služili Gospodu, si izberite danes, komu hočete služiti: ali 

bogovom, katerim so služili vaši očetje onstran reke, ali bogovom Amoréjcev, v katerih deželi 

prebivate. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu.« (Jozue 24,15) 

 

Elija je stopil pred vse ljudstvo in rekel: »Doklej boste omahovali na dve strani? Če je Bog 

Gospod, hodite za njim; če pa je Báal, hodite za njim!« A ljudstvo mu ni nič odgovorilo. (Prva 

knjiga kraljev 18,21) 

 

»Vi pa, Izraelova hiša, tako govori Gospod Bog, le pojdite služit vsak svojemu maliku! A pozneje 

me boste gotovo poslušali in mojega svetega imena ne boste več skrunili s svojimi darovi in 

maliki.« (Ezekiel 20,39) 

 

»Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenja, ampak 

ostane nad njim Božja jeza.« (Janez 3,36) 

Torej, kako gledam na svet jaz? 

 

 

Kljub večim pogledom na svet, zaključimo z dvema. Če želimo hoditi z Bogom, obstaja le ena 

pot. Dragi prijatelj, razmisli, da boš sprejel pravilno odločitev! 

 


