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Vrednote v islamu in krščanstvu 
 
Diplomska naloga se osredotoča na vrednostni sistem islama in krščanstva. Ob tem se v 
prvi vrsti opira na Koran oziroma Sveto pismo kot na temelj religijske etike in na 
posamezne koncepte morale v sklopu samega verovanja. Islamska religija je danes, zlasti 
v zahodni civilizaciji, pogosto stereotipizirana na večih ravneh; islam se povezuje z 
nasiljem in terorizmom, neustreznim položajem žensk ter neusmiljenimi zakoni oziroma 
strogimi verskimi načeli. Zaradi takšnih in podobnih predsodkov pa lahko vera v očeh 
tistih, ki z njo niso zadostno seznanjeni, dobiva drugačen, izkrivljen pomen. Islam je zato 
v mnogih primerih obravnavan kot grožnja Zahodu in krščanski civilizaciji, kar 
neizogibno povečuje prepad med islamom in krščanstvom.  
Namen diplomske naloge je torej, s pomočjo komparativne metode, podrobneje 
predstaviti obe religiji in s konkretnim proučevanjem posameznih segmentov znotraj njiju 
dokazati, da se islamski vrednostni sistem po svojem bistvu pravzaprav ne razlikuje od 
krščanskega v tolikšni meri, kot to skušajo prikazati dominantni zahodni diskurzi. 
 
Ključne besede: vrednote, morala, islam, krščanstvo 
 
 
 
Values in Islam and Christianity 
 
The thesis is focused on the value systems of Islam and Christianity. It is primarily based 
on the Koran and the Holy Bible, respectively, both being the foundations of religious 
ethics, and also on particular moral concepts in the context of the faith itself. Nowadays 
the Islamic religion, especially in the Western civilization, is frequently stereotyped on 
several levels; Islam is being associated with violence and terrorism, degraded status of 
women, cruel legislation, and strict religious principles. Due to such and similar 
prejudices, the Islamic religion may get a disparate, distorted meaning in the eyes of 
those insufficiently acquainted with the religion. Islam is, therefore, in many cases treated 
as a threat to the Western and Christian civilizations, which inevitably deepens the chasm 
between the two religions. 
The purpose of this thesis is therefore to present both religions in more detail through a 
concrete study of individual segments within them, and, using comparative methods, to 
prove that in essence the Islamic value system does not really differ from the Christian 
value system to such an extent as endeavored to be presented in dominant western 
discourses. 
 
Key words: values, morality, Islam, Christianity 
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Uvod 
 
 Zgrešene negativne predstave zahodnega sveta o islamu nas spodbujajo, da 

skušamo zgraditi mostove med različnimi kulturami, religijami in načini življenja. 

Pripadniki različnih religij se namreč (pre)dobro zavedajo razhajanj oziroma razlik, ki se 

med njimi vzpostavljajo v praksi. Kristjani dobro vedo, da naj bi se muslimani vzdržali 

alkohola, muslimani pa so seznanjeni s tem, da je kristjanom dovoljeno uživanje 

svinjskega mesa. Vendar pa se, kot je prepričan Küng, tako eni kot drugi redkeje 

vprašajo, kaj je tisto, kar jim je skupno (Küng 2008, 98). V diplomskem delu se bom zato 

osredotočila  predvsem na iskanje podobnosti oziroma vzporednic, ki povezujejo obe 

svetovni religiji, hkrati pa bom skušala razbliniti popačene predstave o islamu.  
  Diplomska naloga je razdeljena na štiri poglavja, ki so ključna za razumevanje 

obravnavane tematike. Uvodu bo sledilo poglavje o vrednotah, kjer bom skušala 

predstaviti definicijo, razvoj in družbeni pomen vrednot. Na kratko bom opisala Šterovo 

in Muskovo kategorizacijo ter upoštevala različne dejavnike, zlasti družbeno oziroma 

kulturno okolje in čas, s katerimi so vrednote pogojene.   

 V naslednjih dveh poglavjih se bom osredotočila na obe religiji – islam in 

krščanstvo. Začela bom z islamom, kjer se bom sprva opredelila na bistvene značilnosti 

samega verovanja. Grobo bom orisala zgodovino, dolžnosti vernikov in položaj, ki ga 

islam v svetu zavzema dandanes. V nadaljevanju bom predstavila tri temelje islama, 

Koran, Hadis in Šeriat, nato pa se bom omejila na etiko in moralo oziroma na vrednote, 

ki prevladujejo v islamskem svetu. Le-te bom razčlenila na specifične teme; na položaj 

posameznika v islamu, na odnos med moškim in žensko ter na pomembno vlogo, ki jo v 

islamski družbi zavzema družina. 

 V tretjem poglavju se bom posvetila krščanstvu; najprej temeljnim 

karakteristikam in kratki zgodovini, ki ji bo sledila predstavitev Svetega pisma oziroma 

Biblije kot dela, ki je ključno za razumevanje krščanskih naukov. Zatem bom 

obravnavala še tradicionalne krščanske vrednote, ki jih bom, kot v prejšnjem sklopu, 

razdelila na posamezne segmente. 
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 V zadnjem poglavju bom primerjala posamezne koncepte islama in krščanstva. 

Povzela bom svoje ugotovitve, pri čemer bom pozorna tako na podobnosti kot na razlike 

med islamskim in krščanskim vrednostnim sistemom.  

 Zaključila bom s kratko interpretacijo svojih ugotovitev, kjer se bom oprla na 

skupne točke islama in krščanstva, ki bi lahko dokazale, da se islamska religija  v okviru 

svoje kulture pravzaprav ne razlikuje bistveno od krščanske.    
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1 VREDNOTE 
 
 Vrednote si lahko predstavljamo kot generalna pojmovanja in prepričanja o 

pojavih, ki nam pomenijo cilje oziroma ideale, ki jih želimo doseči. So posplošena in 

relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo. Vrednote so 

predpostavke, dispozicije, ideje in normativna načela posameznikov, s katerimi 

individuumi in družbene skupine ocenjujejo sebe in okolje v katerem bivajo. Kot takšne 

posameznikom nudijo oporo pri njihovem življenjskem stilu. »Vrednota je nekaj, tako bi 

lahko rekli, kar cenimo ali imamo radi, kar spoštujemo in nam je drago, kar nas tudi 

osrečuje. Dalje je vrednota nekaj, kar bi hoteli, da bi bilo, za kar si prizadevamo, kar 

želimo uresničiti, tako da postane ustrezno vedenje naš življenjski slog« (Grmič 

1992,19). 

 Definicij vrednot je sicer skoraj toliko, kolikor je avtorjev, ki so se ukvarjali z 

njimi. Tudi kategorizacije vrednot so zato različne. Šter loči med naravnimi in kulturnimi 

vrednotami, pri čemer pravi, da so naravne vrednote tiste, ki jih je moč najti v sami 

naravi, brez da bi jih morali prej še posebej predelovati, kulturne vrednote pa so bolj ali 

manj plod človekovega dela (Šter 1994, 109). Musek pa razlikuje dve veliki kategoriji 

vrednot; prva kategorija se nanaša na tisto, kar nam je všeč in v nas vzbuja zadovoljstvo, 

druga pa na stvari, ki naj bi ustrezale splošnim normam. Vrednote se začnejo razvijati že 

zelo zgodaj, zato že otroci uvrščajo v vrednostne kategorije tako igrače, ki jih imajo radi, 

kot tudi to, da ubogajo, se ne tepejo in so pridni (Musek 1993, 50).  

 Na razvoj vrednot vpliva predvsem družbeno in kulturno okolje, ki posreduje 

zaželene načine presojanja, vrednotenja, obnašanja ter  ravnanja v določeni situaciji. 

Vrednote se v različnih družbah lahko bistveno razlikujejo; kar je zaželeno v določenem 

kulturnem oziroma družbenem okolju, lahko v drugem velja za sporno. Pa tudi družbe, ki 

imajo podobne vrednostne sisteme, si pogosto niso enotne v tem, katerim vrednotam 

pripada prednost pred drugimi. Jože Šter v zvezi s tem trdi, da so vrednote konec koncev 

stvar izbire. »Dejstvo, da vse družbe, tudi sodobne, nimajo enakih pravnih, ekonomskih, 

političnih in moralnih sistemov, da so estetska merila od naroda do naroda zelo različna 

itn., kaže, da so to vrednotne izbire« (Šter 1994, 5).  
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 Vrednote se razlikujejo tudi glede na čas oziroma zgodovinsko obdobje, v 

katerem so bile oblikovane. S tem ko se skozi različna historična obdobja spreminja 

družba, se posledično spreminjajo tudi v njen oblikovane vrednote. Medtem ko se je, na 

primer, vrednostni sistem zgodnjih velikih civilizacij in antike navezoval zlasti na religijo 

in odnos do Boga, se danes osredotoča bolj na univerzalne potrebe človekovega duha, s 

katerimi se ukvarjata predvsem psihološka in filozofska disciplina.  

 Poleg socialnega in kulturnega prostora ter časovne umestitve  pa so vrednote 

pogojene še z vrsto drugih dejavnikov, kot so na primer spol, starost, osebne 

karakteristike, stopnja izobrazbe, družinska vzgoja pa tudi religijsko prepričanje. Glede 

na to si vsak posameznik sestavi svoj vrednostni sistem. Skupek vrednot pa nikakor ni 

»dokončan projekt«, temveč »živ organizem«, ki se konstantno oblikuje skozi proces 

prepoznavanja osebne identitete in skozi sklop prizadevanj po definiranju osebnega 

življenjskega stila. 

 Čeprav je povezava med religijo in moralnim kodeksom dandanes šibkejša kot 

nekoč, je potrebno priznati, da so nam veliki religiozni sistemi ponudili temeljne nauke, 

ki še danes predstavljajo osnovo naših vrednostnih sistemov. Tako ni presenetljivo, da so 

določene vrednote in načela, pomembna za sekularno družbo, religioznega izvora. 

Številne predstave, med njimi tudi enakost med ljudmi, imajo religijsko podlago, saj je 

bila prvotna ideja načela enakosti, enakost pred Bogom, šele nato pred zakonom. 

»Pojmovanje svetega je izhodišče in utemeljitev za moralo in vrednotenja. Z velikansko 

in nevprašljivo avtoriteto nečesa, kar je božansko in kar lahko usodno vpliva na nas (nas 

kaznuje in nagradi), je pač mogoče zagotoviti vsaj načelno spoštovanje moralnih norm« 

(Musek 1993, 52).  

 V nadaljevanju se bom zato osredotočila na tradicionalne vrednote, ki jih 

spodbuja religija; na vrednote krščanskega in islamskega sveta. Skušala bom predstaviti 

vrednostni sistem teh dveh religij in prikazati bistvene podobnosti oziroma morebitne 

razlike med vrednotami krščanstva in islama. 
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2 ISLAM 

2.1 O islamu 
 
 Islam izvira iz arabskega glagola »aslama« in pomeni pokorščino oziroma 

vdanost v Božjo voljo. Gre za najmlajšo svetovno religijo, ki jo je ustanovil in ji dal ime 

Mohamed v sedmem stoletju v Arabiji. Islam se naslanja na monoteistično tradicijo 

svetopisemskega očaka Abrahama, zato ga skupaj z judovstvom in krščanstvom 

uvrščamo med abrahamske religije. »Islam ni zgolj vrnitev k religiji Abrahama, temveč 

tudi k religiji Adama, saj obnavlja izvorni monoteizem in ga ne istoveti z določenim 

ljudstvom kot na primer judovstvo ali z edinstvenim dogodkom v človeški zgodovini kot 

na primer zgodovinsko dojemanje inkarnacije v krščanski teologiji« (Nasr 2007, 23).  

 Islam je torej monoteistična religija in razglaša Božjo edinost podobno kot 

krščanstvo. »Ni boga razen Alaha«. Kdor priznava ta stavek, se podreja Bogu. Zato tudi 

postane musliman; namreč tisti, ki se podreja. Islamsko sporočilo je torej v ožjem smislu 

osredotočeno na sprejetje Boga kot enega in edinega ter na podreditev le-temu. Postati 

musliman pomeni, priznanje pred najmanj dvema muslimanskima pričama, da ni drugega 

Boga kot Alaha in da je Mohamed njegov prerok. »Ti dve izjavi vsebujeta alfo in omego 

islamskega sporočila. Ena zagovarja enost Božanskega principa in druga prejetje 

sporočila o enosti s pomočjo osebe, ki jo je izbral Bog kot svojega zadnjega preroka« 

(Nasr 2007, 21).  

 Mohamed, ki se je imel za zadnjega iz vrste Božjih prerokov, je poleg tega, da je 

utemeljil novo versko gibanje, tudi korenito reformiral do tedaj veljavne družbene norme, 

moralo in pravo. Mohamedu je prvemu uspelo organizirati državo na ozemlju, ki nikoli 

prej ni bilo združeno. Prebivalci so se smatrali kot skupnost, Mohamed pa je temu nazivu 

dodal nov pomen – skupnost tistih, ki živijo v skladu s pravili islama. Pomembno je 

poudariti, da muslimani razlikujejo tri plati človekovega življenja; svetno, obredno in 

duhovno. Mohamed je imel v oblasti vse tri.  

 Ena najpomembnejših dolžnosti, ki jih je Mohamed predpisal svojim pristašem, je 

»džihad« oziroma kolektivni odpor ali boj, ki pa ne vključuje nujno uporabe orožja. 

Muslimani naj bi z džihadom, predvsem z zgledom, načinom življenja in dejanji, širili 

novo vero. Ob tem pa Mohamed ni pozabil uvrstiti vojaške službe ob svetni in duhovni 
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oblasti v kompleksen verski sistem. Večina prebivalcev sosednjih pokrajin se namreč ni 

takoj spreobrnila v islam, ampak so postali zaščitene manjšine. Toda člani teh manjšin so 

sami sebe obravnavali kot drugorazredne državljane in so se v teku stoletij, počasi a 

vztrajno spreobračali v muslimane. Tako je islam postal prevladujoča religija v deželah, 

ki so bile prvotno domovina krščanstva.  

  

2. 1. 1 Trije temelji islama; Koran, Hadis in Šeriat 
 
 Religija muslimanov je podrobno razložena v Koranu, islamski sveti knjigi. 

»Koran je središčna teofanija islama, dobesedna beseda boga, ki se je razodel  

preroku po nadangelu Gabrijelu« (Nasr 2007, 50). Beseda izhaja iz arabske besede »qur 

an« in pomeni berilo oziroma knjigo. Gre za zbirko vseh razodetij, ki naj bi jih po 

verovanju muslimanov prerok Mohamed sprejel od Boga in jih kot Božji poslanec 

sporočal ljudem (Kerševan in Svetlič 2003, 10). Koran sestavlja 114 poglavij (sur), ki 

vsebujejo verske nauke, razumljene kot Božje razodetje.  

»Glavni problem za sestavljalce in kasneje razlagalce je bil razpored, zapisano zaporedje 

sur« (Kerševan in Svetlič 2003, 10). Danes velja, da so sure razporejene po svoji dolžini; 

na začetku so daljše, potem vedno krajše. »Delijo se na mekanske, teh je 90, in na 

medinske, teh je 24« (Janković 2000, 197).  

 Koran pripisuje vrhovno oblast Bogu, medtem ko je človek samo njegov 

namestnik na Zemlji. Za muslimane je Koran Božja beseda oziroma sprejetje vseh 

razodetij, ki jih je Mohamed prejel neposredno od Boga. »V primerjavi z Biblijo in na 

primer evangeliji, ki s človeško besedo prerokov ali pričevalcev poročajo o Božji besedi 

in Božjem razodetju, je za muslimane Koran Božja beseda v najvišji, celo absolutni 

stopnji« (Kerševan in Svetlič 2003, 17). 

 Druga pomembna knjiga islama je Hadis. To je zgodba o vsem, kar je Mohamed 

naredil, rekel in dovolil vernikom. Sestavljena je na način, da ljudje, ki so Mohameda 

osebno poznali in mu bili blizu, pripovedujejo dogodke v zvezi z njim, katerim so bili 

priča. Gre za izročila, ki vsebujejo izreke, etične nauke in posvetne zgodbe Mohameda in 

njegovih tovarišev. Muslimani pa v njem »iščejo odgovor na praktična vprašanja 
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usklajevanja med pretečo poljubnostjo vsakdanjega življenja in avtoriteto Korana« 

(Debeljak 1994, 13). 

 Sveta islamska postava se imenuje šeriat, od tod naziv za islamsko šeriatsko 

pravo. V njej so zapisani predpisi glede družinskega življenja in verske obveznosti, 

ukvarja pa se tudi z družbenimi vprašanji. Izhodišče za šeriat je bilo predislamsko 

običajno pravo in upravna praksa zgodnjega islama. Izvira iz pravil v Koranu in 

Mohamedovega zgleda ter predstavlja temelj družbene zgradbe. Kečanovič meni, da se 

šeriat »navadno prevaja kot islamsko pravo ali islamski verozakon , pri tem pa je 

potrebno opozoriti, da ne gre za pravni sistem v tehničnem pomenu, temveč za najširšo 

zbirko človekovih obveznosti, ki sicer predstavlja temeljno podlago za izdelavo pravnega 

sistema v ožjem pomenu besede« (Kečanovič 1999, 155). 

Šeriat razdeljuje vsa dejanja na pet kategorij: 

1. kar je Bog zapovedal (fard) 

2. kar je Bog priporočil, vendar ne predpisal kot popolnoma obvezno (mandub) 

3. kar je Bog pustil z zakonom nedoločeno (mubah) 

4. kar je Bog odklonil, vendar ne izrecno prepovedal (makruh) 

5. kar je Bog izrecno prepovedal (haram) 

 

Primer prve skupine so dnevne molitve, primer druge je dajanje miloščine revnim in 

ubogim, tretja kategorija lahko vključuje na primer vrsto zelenjave, ki jo zaužije 

posameznik, četrta je ločitev in peta umor, prešuštvo ali kraja kot tudi določene 

prehrambene prepovedi (Nasr 2007, 83, 84). 

 Obseg šeriata je dosti širši kot obseg kateregakoli zahodnega pojmovanja prava, 

ker pokriva vse vidike življenja in v prvi vrsti uteleša od Boga razodeti zakon, ne pa 

teološke sekulacije in z njo ustreznega racionalnega premisleka ter koherentne 

argumentacije (Debeljak 1994, 14). Ta postava naj bi predstavljala neke vrste od Boga 

posredovan načrt, ki se mu mora vsaj skušati približati sleherni musliman. Teoretično so 

človeški predpisi primerni le za zadeve, ki jih je Bog pustil z zakonom nedoločene. V 

praksi pa so že od vsega začetka celo uradna sodišča dopuščala številna sredstva, ki so 

olajševala strogost nekaterih predpisov šeriata.  
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2. 2   Vrednote v islamu 

2. 2. 1 Splošno 
 
 Muslimanska pokorščina se izraža skozi verovanje v Alaha; kaže se v izvrševanju 

vseh islamskih predpisov in dolžnosti, v lepem islamskem obnašanju in obvladovanju. 

»Celotno muslimansko življenje je prežeto z etičnim premišljanjem, saj islam ne 

odobrava socialnih, političnih in ekonomskih dimenzij, ki bi se odmaknile od etičnega 

premisleka« (Nasr 2007, 101).  

 Islamska morala se začenja z odrekanjem vsakemu oboževanju, razen oboževanju 

Boga. Potrebno se je odreči oboževanju samega sebe, oboževanju produktov našega dela 

in nasploh vsemu, kar lahko degradira človeštvo (Hamidullah 1989, 105). Zmernost in 

skromnost sta v islamskem svetu eni izmed pomembnejših vrednot. 

 Verska načela, po katerih se muslimani znatno razlikujejo od ostalih 

monoteističnih verstev, vsebujejo razmeroma številne prepovedi v vsakdanjem življenju. 

Na prvem mestu je potrebno vsekakor omeniti prepoved uživanja svinjskega mesa 

oziroma mesa živali, ki ni bila zaklana po določenem predpisu. Ob tem je nujno dodati, 

da prepoved ne zavezuje tistega, ki je v nevarnosti in bi lahko umrl od lakote ali žeje, v 

kolikor ne bi zaužil prepovedane hrane. Muslimani so obvezani k postu v svetem mesecu  

ramazanu, ki traja trideset dni. Obstajajo pa še številne druge prepovedi, od katerih sta 

pomembnejši popolna prepoved alkoholnih pijač in ukvarjanje s hazarderskimi igrami 

(loterije, stave…). Prav tako islam prepoveduje ubijanje živali za zabavo; tudi pravice 

živali so namreč del etičnega sistema. 

 Islam ni le religija, temveč tudi način življenja. Kot takšen ne predpisuje zgolj 

verovanja, ampak tudi pravila družbenega vedenja. Vernikom narekuje norme, po katerih 

naj bi se ravnali v svojem vsakdanu. Oblačili naj bi se skromno, da ne bi privlačevali 

nasprotnega spola z razkazovanjem svojega telesa. Tako bi naj ženske imele pokrito 

glavo, roke in noge. Ponekod se je uveljavil običaj, da imajo ženske v javnosti pokrit tudi 

obraz, čeprav v islamskih svetih knjigah o tem ni določenih pravil. Vsemu, kar bi 

ogrožalo družinsko življenje, se je potrebno izogniti; ženske in moški se ne smejo 

svobodno sestajati. 
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 V islamu je še posebej poudarjena zmernost, tudi v tistem kar je absolutno dobro. 

Koran poudarja dolžnost muslimana, da spoštuje starše, pomaga sirotam, tujcem in 

nemočnim. Islam priznava enakost med ljudmi in je proti mišljenju, da je lahko zgolj en 

sam narod izbran od Boga. 

 Islamska etika je tesno prepletena s šeriatom kot Božjim zakonom ter s Koranom 

kot Božjim razodetjem. »Islamska misel nikoli ni sprejela ločenosti med etiko in religijo, 

ki je ena od posledic posrednjeveškega humanizma na Zahodu« (Nasr 2007, 102).  

 

2. 2. 2 Pet stebrov islama 
  
 Ohranjanje muslimanske tradicije se najbolj izrazito odraža v izpolnjevanju petih 

stebrov islama. Islamska religija namreč temelji na petih načelih, ki naj bi jih vernik 

spoštoval na svoji življenjski poti. Vsem muslimanom je skupnih pet svetih dolžnosti 

oziroma stebrov islama, po katerih je vsak posameznik primoran: 

1. Verjeti v enega in edinega Boga Alaha in v Mohameda kot njegovega zadnjega 

preroka (šahada) 

2. Moliti petkrat na dan ob točno določenem času; ob zori, opoldne, popoldne, ob 

sončnem zahodu in ko pade noč (salat) 

3. Nameniti del svoji prihodkov za pomoč revnim in ubogim. Gre za obvezen verski 

davek oziroma miloščino (zakat) 

4. Spoštovati post v mesecu ramadana, kar pomeni, da se sme jesti le v času od 

sončnega zahoda do vzhoda (saum) 

5. Obiskati Meko vsaj enkrat v življenju, izjeme so le bolni ljudje in pa tisti, ki si 

potovanja ne morejo privoščiti (hadž) 

(Janković 2000, 169). 

 

Stebri islama narekujejo, kako je vero potrebno upoštevati v vsakdanjem življenju in 

predstavljajo osnovna pravila muslimanske morale.   
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2. 2. 3 Položaj človeka 
 
 Islamska etika izhaja iz verovanja, da je vsa živa bitja ustvaril Alah, zato jih je 

potrebno spoštovati.  Človek je torej cenjen in spoštovan, cenjena pa je tudi njegova čast 

in pravice. »Po islamu človek, tako moški kot ženska, stoji neposredno pred bogom in je 

hkrati njegov služabnik in namestnik na zemlji« (Nasr 2007, 74).  

 Človek je kljub vsem svojim slabostim najodličnejše Božje stvarjenje, zato mu je 

namenjeno Božje usmiljenje. Islam poudarja pomembnost povezanosti telesnega in 

duhovnega v smislu popolne koordinacije duhovnih in materialnih aspektov človeškega 

življenja. Če se musliman želi približati Bogu, mora k temu stremeti z vsem, s čimer ga je 

Bog obdaril; torej tako z dušo kot s telesom. Tako človek ni le materialno bitje, katerega 

osnovna naloga je, da čim bolje izkoristi čas med svojim rojstvom in smrtjo. Bolj kot to, 

je človek duhovno bitje oziroma bitje, ki je predano Bogu kot izvoru vsega dobrega in 

vrednega. Njegova veličina se torej sodi po predanosti Bogu in njegovi volji. Da bi 

dosegel najvišji cilj življenja se človeku, po islamu, ni potrebno odreči temu svetu, 

nobene strogosti niso potrebne, da se odklenejo vrata duhovne čistosti, nobenih pritiskov 

na um, da verjame v nedoumljive dogme, kako bi zaslužil odrešitev. Po islamskem 

izročilu človeška narava kot ogledalo odseva vsa Božja imena in kvalitete, medtem ko 

vsa ostala bitja odsevajo zgolj eno njegovih kvalitet (Nasr 2007, 75).  

 Človekova vrednost se ocenjuje glede na stopnjo njegove moralnosti, ki se ji 

lahko približa vsak posameznik, ne glede na svojo etnično, rasno ali versko pripadnost. 

Stopnja posameznikove moralnosti pa je v islamu odvisna od njegove pobožnosti 

oziroma pripravljenosti upoštevanja Alahovih zapovedi in prepovedi.  

 

2. 2. 4 Moški in ženska 
 

 Islam pogosto enačijo z nestrpnostjo in zatiranjem žensk. V zahodni družbi 

obstajajo številna prepričanja, da so moški v islamu vredni več kakor ženske, da 

muslimanke lahko zgolj strežejo svojim moškim in skrbijo za otroke, da so neizobražene 

in da nimajo nobenih pravic. Gre za stereotipe. Muslimanski ženski ni treba le sedeti 

doma, kuhati in prati, saj ima nešteto možnosti izobraževanja in vključevanja v družbo, v 
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islamski državi pa je njena dolžnost ravno tako stremeti k napredku v družbenem 

življenju (Pašić 2002, 137). 

  Koran nikakor ne prepoveduje ženskam vključevanja v ekonomsko ali celo 

politično življenje. Prav tako imajo ženske pravico do neodvisnega upravljanja z osebnim 

premoženjem. Domneve o zatiranju žensk v islamu so se pojavile šele v petnajstem 

stoletju s strani orientalistov. Toda islam ne potrebuje nobenega feminističnega gibanja in 

poseganja v ženski družbeni sistem, saj so pravice žensk dovolj jasno izražene v Koranu.  

 Islam priznava enakopravnost spoloma, ne zanika pa razlik med njima. Zato imata 

moški in ženska striktno določene funkcije. »Kar zadeva socialne in ekonomske vidike 

življenja, se po islamu vlogi obeh spolov dopolnjujeta, ne nasprotujeta. Vloga ženske je 

predvsem, vendar ne nujno izključno, skrb za družino in vzgoja otrok. Vloga moškega pa 

je predvsem zaščita družine in ekonomska skrb zanjo« (Nasr 2007, 76).  

 Muslimani zakonsko zvezo v osnovi doživljajo kot pogodbo. Moški in ženska 

stopita v zakon, ker imata glede tega določene interese, bistvo njunega odnosa pa poleg 

tega predstavljajo skupne vrednote in pogledi na svet ter seveda medsebojno spoštovanje. 

 Poligamija je sicer dovoljena, vendar le pod določenimi pogoji. Vključuje 

privolitev vseh strani, ki jih zadeva, in pravično, predvsem pa enakopravno ravnanje do 

vseh žena. »Koran za poligamijo postavlja težke pogoje, ki na tak način izključujejo 

mnogoženstvo in vodijo k monogamiji: mož mora vsaki ženi omogočiti lasten del hiše, 

čustveno in telesno pa se mora predajati vsem enako« (Hadžić 1987, 203). Moški ima 

lahko največ štiri žene, vendar mora biti pri tem sposoben, da jih vse ekonomsko priskrbi. 

Če z njimi ne more ravnati enakovredno in pravično, ne zgolj v materialnem smislu, 

temveč tudi v ljubezni in naklonjenosti, se ne sme poročiti z več kakor eno ženo. Zato 

večina muslimanov živi v monogamni zakonski skupnosti. »Večina družin v islamskem 

svetu je monogamnih in poligamijo, ki je prej izjema kot pravilo, ponavadi pogojujejo 

ekonomski in socialni dejavniki ter islamska želja, da bi bili vsi pripadniki družbe vpeti v 

družinsko strukturo« (Nasr 2007, 77).   

 Spolna promiskuiteta in prešuštvo se po islamskem zakonu strogo kaznuje, čeprav 

le tedaj, ko obstajajo štiri priče, ki lahko dejanje potrdijo. Koran pa dopušča ločitev, 

vendar morajo biti razlogi zanjo upravičeni in osnovani na zakonu. Ločitev tako sicer ni 
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prepovedana, vendar pa »je od vseh stvari, ki jih Bog dovoljuje, ločitev tista, ki mu je 

najmanj ljuba« (Nasr 2007, 77). 

  

2. 2. 5 Družina 
 
 Družina je osrednja institucija v muslimanski družbi in predstavlja zaščito morale 

pri posamezniku ter ustvarja primeren kontekst za izvajanje zakonskih dolžnosti. 

Tradicionalna družina v islamu je razširjena družina, po dolžnostih in odnosih, ki vladajo 

v njej, pa se znatno razlikuje od vseh drugih družin. »Ni nuklearno organizirana družina 

staršev in otrok, temveč je širša in vključuje tri ali celo štiri generacije pod isto streho« 

(Huršid 1989, 22).  

 Približno tretjina verskih predpisov v Koranu se nanaša prav na družino. Celoten 

splet pravil in obveznosti, ki postavljajo temelj družinskemu življenju, je usmerjen na 

odnose, ki predstavljajo vzor, po katerem želi islam obvarovati posameznika in družbo. 

Vzorci medosebnih odnosov v muslimanski družini pa so enaki kot v muslimanski družbi 

nasploh. Družina je organizirana tako, da deluje kakor majhna družba. Tako v njej vsak 

posameznik igra  pomembno vlogo in ima specifične dolžnosti. Oče in mama vsak na 

svoj način skupaj skrbita za družino, njune naloge pa so dokaj jasno opredeljene. »Oče je 

kakor imam družine in predstavlja versko avtoriteto. Odgovoren je za ekonomsko 

dobrobit članov družine in za ohranitev religioznih naukov med njimi. Vendar pa je 

dejanski verski pouk, predvsem v zgodnjih otrokovih letih, pogosto odvisen od matere« 

(Nasr 2007, 104). Družina namreč predstavlja pomemben vir otrokovega razvoja, pri tem 

pa ima glavno vlogo prav mati. Le-ta si prizadeva vzpostaviti družinsko blagostanje in 

ustvariti dom kot zatočišče varnosti in miru. Socialne in ekonomske aktivnosti očeta so 

navadno omejene na zunanji prostor, mati pa je tista, ki vlada doma. Tako predstavlja 

nekakšno središče družinskega življenja in skrbi za gospodinjstvo ter za ohranitev vezi 

med družinskimi člani.  

 Odnosi med starši in otroki so v islamskem svetu izredno čustveni in pristni skozi 

celo življenje. Otroci muslimanom predstavljajo dragocen dar oziroma od Alaha dan 

blagoslov, zato so tradicionalne muslimanske družine navadno zelo številčne, kljub temu, 

da islam ne prepoveduje kontracepcije. Koran otrokom nalaga dolžnost, da so v odnosu 
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do svojih staršev spoštljivi, poslušni in hvaležni. Spoštovanje staršev pa je v islamski 

družbi ena izmed pomembnejših moralnih odredb, ki temelji na verski avtoriteti. 
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3 KRŠČANSTVO 
 

3.1 O krščanstvu 
 
 Krščanstvo je, tako kot islam, monoteistična religija. Nastalo je na ozemlju 

današnjega Izraela in je danes razširjeno skoraj po vsem svetu. Z več kot milijardo 

vernikov predstavlja največjo svetovno religijo.  

 Pripadniki krščanske religije se imenujejo kristjani in verujejo v nauke človeka z 

imenom Jezus. Njegovi privrženci so ga poimenovali Kristus. Kristus je grška beseda za 

hebrejski izraz mesija, ki pomeni odrešenik. Jezus predstavlja kristjanom Božjega sina 

oziroma Boga v človeški podobi in po tradicionalni krščanski doktrini poleg Boga in 

svetega duha tvori sveto trojico. Verjamejo, da je prišel na Zemljo, da bi ljudi odrešil 

njihovih slabih del, ki so v krščanstvu poimenovani grehi. Jezus je zbral dvanajst učencev 

(apostolov), ki so se učili neposredno od njega in širili njegove nauke. »Jezusovi učenci 

so oblikovali uresničenje krščanskega nauka v dvatisočletni zgodovini krščanstva po 

vsem svetu« (Juhant in Valenčič 1994, 9).  

 Jezus si je pridobil sloves, saj je zdravil bolnike in delal čudeže, poleg tega pa je 

tudi odpuščal grehe, kar je po prepričanju njegovih vernikov lahko napravil samo Bog. 

Učil je, da se morajo ljudje skesati za svoje grehe in začeti znova, kajti le tako bo lahko 

na Zemlji nastopilo Božje kraljestvo, v katerem bosta vladala pravičnost in mir. 

 Krščanska religija temelji na zgodbi, po kateri naj bi bil Jezus zaradi vere, ki jo je 

razglašal, križan, njegovi strogi privrženci pa strogo preganjani. Po krščanski ideologiji 

naj bi Bog poslal svojega sina Jezusa, da se žrtvuje in umre zato, da bo odrešil vse ljudi in 

jih po smrti odpeljal v večno življenje. Med pripadniki krščanske vere velja prepričanje, 

da bodo vsi, ki želijo sprejeti Boga za vladarja svojega življenja, odrešeni. 

 Glavni temelj krščanske vere je torej verovanje v Jezusa Kristusa, ki ga je kot 

svojega sina poslal Bog in je po smrti na križu ponovno oživel oziroma vstal od mrtvih. 

Takrat je po krščanskem prepričanju napovedal svoj ponovni prihod, ki bo sovpadal s 

sodbo človeštvu, po kateri bodo pravični zveličani v novo življenje; v Božjem kraljestvu, 

nebesih ali svetem Jeruzalemu. Kristjani Jezusu pripisujejo tudi razsodniško vlogo – na 
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podlagi vseh posameznikovih dejanj, naj bi namreč ločil pravične od zlih. Nagrada 

pravičnim bo večno življenje, kazen za slabe pa večno trpljenje. 

 

3. 1. 1 Sveto pismo 
 
 Krščanski nauk je zapisan v Svetem pismu kot edinstvenem viru verskega 

življenja katoliške cerkve. Priznava ga tako krščanska kot tudi židovska religija. »Sveto 

pismo ali Biblija je zbirka knjig, o katerih so bili ljudje, pri katerih so nastale, vseskozi 

globoko prepričani, da je imel Bog pri njihovem nastanku odločujoč delež in so jih zato 

imeli za svete« (Rozman 1992,13). Sveto pismo govori o Jezusu Kristusu kot o Božjem 

sinu in odrešeniku. Pripoveduje o tem, kako je Jezus živel in kaj je oznanjal. »Ker govori 

o človekovem zveličanju, o odnosih med Bogom in človekom, je nezmotljivo. Ko pa 

govori o stvareh, ki jih lahko razložimo z našim razumom – s pomočjo naravoslovja in 

zgodovinopisja, je kot sad človeškega razmišljanja podvrženo zmotljivosti« (Einspieler 

1996, 11).  

 Biblija je navdihnjena od Boga, ker je Bog njen avtor. Človeške pisce je namreč 

vodil Božji sveti duh, tako da je končni izdelek definiran kot Božja, ne človeška beseda. 

»Zaradi Božjega sodelovanja pri nastajanju Svetega pisma  je Sveto pismo izjemna knjiga 

tudi po vsebini. V njem je vknjižena nepresežna Božja modrost. Do takšnega spoznanja 

Boga in namena, ki ga ima Bog s človekom, se človek sam ne bi nikdar povzpel« 

(Rozman 1992, 11).  

 Potrebno pa je poudariti, da besedilo ni bilo zapisano po Božjem nareku, tako kot 

Koran, temveč so od Boga navdihnjeni avtorji širili Božjo besedo. »Medtem ko 

muslimani verujejo, da je njihova sveta knjiga, Koran, padla z nebes in je vsak 

zgodovinski in jezikovni pretres prepovedan, je krščanstvo, ki veruje, da je Beseda meso 

postala, naravnost poklicano, da išče te sledove utelešenja tudi v Svetem pismu« 

(Einspieler 1996, 11). 

 Sveto pismo je sestavljeno iz dveh delov: Stare in Nove zaveze. Stara zaveza 

obsega pomembne dogodke iz judovske zgodovine, zakone, preroke in spise, ki  so jih 

kristjani sprejeli od Judov. Nova zaveza pa vključuje apostolska dela, evangelije, pisma 

in razodetje, pri čemer svojo osrednjo misel namenja dejavnosti in naukom Jezusa 
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Kristusa in njegovih učencev. Za Jude je sveta knjiga le Stara zaveza, kristjani pa 

priznavajo obe.  

 

3. 2     Vrednote v krščanstvu 
 

3. 2. 1  Splošno 
 
 »Duhovnost krščanske morale je kozmična, se pravi, da krščanska morala obsega 

celoten kozmos in se ne omejuje samo na norme, ki zadevajo Boga in človeka, človekov 

odnos do Boga in človeka« (Grmič 1992, 133). Krščanska morala, podobno kot islamska, 

torej ni omejena zgolj na razmerje med človekom in Bogom, temveč obsega načela, po 

katerih naj bi se kristjani ravnali v vsakdanjem življenju. Kot takšna seveda poudarja 

pozitivne humane vrednote, kot so ljubezen, odpuščanje, sočutje, usmiljenje, dobrota… 

»Najširše obnebje morale, ki izhaja iz človekove vernosti, je gotovo ljubezen, dobrota, 

ker je Bog ljubezen. Človek ne more imeti drugačnega stika z Bogom kakor po ljubezni, 

ko se božja in človekova ljubezen srečata in tako oblikujeta vse človekovo življenje in 

delo« (Grmič 1992, 132). Človek mora biti povezan z drugimi in delovati v skladu s 

krščansko ljubeznijo, ne samo do svoje družine in prijateljev, ampak do vseh ljudi, tudi 

sovražnikov. 

 Krščanska religija ne pozna nobene svete živali, kot je v islamu na primer svinja, 

zato je kristjanom dovoljeno jesti vsakršno meso. Kar se tiče prehranjevanja, tako ni 

strogih predpisov, ki bi vernikom narekovali, kaj lahko zaužijejo in česa ne. Seveda pa to 

ne velja za post, ki naj bi ga kristjani spoštovali in ga upoštevali. Sveto pismo in 

krščansko izročilo namreč učita, da je post v veliko pomoč pri izogibanju grehu in vsemu, 

kar k njemu napeljuje. Najdaljši post je štiridesetdnevni post v času pred veliko nočjo, ko 

naj bi se kristjani kesali za svoje grehe. Poleg tega pa se po krščanski tradiciji priznava 

tudi petkov post, ker je na petek umrl Jezus Kristus.  

 Glede oblačenja in posedovanja materialnih dobrin, krščanstvo zagovarja 

preprostost in skromnost, saj močno poudarja dušo kot nasprotje telesa. Skrivanje pod 

oblačili se tako povezuje z željo, da bi se izognili občutku greha in sramote. Pretirano 
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razkazovanje telesa ni zaželeno, iz tega razloga se morajo ženske, ki niso »spodobno« 

napravljene, pred vstopom v cerkev ali katedralo ogrniti z ruto. 

 Izhodišče krščanske morale ponuja Sveto pismo, ki, poleg tega, da razlaga 

oziroma širi krščanski nauk, tudi podrobno pojasnjuje človekovo vlogo v odnosu do 

Boga, narave, družbe in samega sebe. 

 

3. 2. 2 Deset božjih zapovedi 
 

 Osnovo krščanske morale sestavlja deset Božjih zapovedi, ki jih je, po 

krščanskem in judovskem verovanju, Bog na gori Sinaj izročil Mojzesu v obliki dveh 

kamnitih plošč. Deset Božjih zapovedi ali dekalog predstavljajo pravila, po katerih naj bi 

se verniki ravnali, da bi živeli v večnem sožitju. Skupna so vsem kristjanom in si sledijo 

v naslednjem vrstnem redu: 

1. Veruj v enega Boga 

2. Ne skruni Božjega imena 

3. Posvečuj Gospodov dan 

4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji 

5. Ne ubijaj 

6. Ne nečistuj 

7. Ne kradi 

8. Ne pričaj po krivem 

9. Ne želi svojega bližnjega žene 

10. Ne želi svojega bližnjega blaga 

 

 Sinajske zapovedi so kodeks krščanske etike in kot takšne urejajo posameznikov 

odnos do Boga, do drugih ljudi in samega sebe. Za izvoljeno ljudstvo in za vsakogar 

posebej zarisujejo pot življenja, ki je osvobojeno suženjstva greha. Kdor jih ne upošteva, 

se tako ne obrne le proti Bogu, temveč tudi proti človeku. Gre za atribut vsemogočnega 

Boga, vladarja sveta. Človek naj bi v svojem življenju težil k temu, da njegove zakone 

vestno spoštuje in upošteva, da bo dosegel pogoje za sprejem v nebesa, za združitev z 

Bogom v onostranstvu.  
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 Dekalog je pravzaprav neposreden izvleček absolutnega zakona iz nebes. Njegovo 

temeljno sporočilo se skriva v tem, da je Bog izven človeka in mu kot vrhunska moralna 

avtoriteta zapoveduje, kaj mora in česa ne sme početi. »Razlika med "ne smeš" in 

"moraš" pa je lahko že skoraj tisti svobodni prostor, ki ga nujno potrebuje človekova 

subjektivnost, da zaživi v celoti svojih potreb in ne zgolj v dimenzijah, ki jih zahteva ta 

ali oni božanski načrt« (Ihan 2000, 87).  

 

3. 2. 3 Položaj človeka  
  
 Bog je po krščanskem nauku edini in popolni gospodar nad človekom in svetom. 

Človek zato ni izpostavljen slepim silam, ampak je po stvarjenju od Boga postavljen kot 

njegov partner na zemlji. To vključuje enakost vseh ljudi pred Bogom, iz nje pa sledi tudi 

solidarnost ljudi med seboj« (Juhant in Valenčič 1994, 11).  

 Kristjani verjamejo, da je Bog ustvaril svet po svojem načrtu, iz čiste ljubezni. 

Končna stvaritev v tem stvarstvu pa je človek, ki je za razliko od ostalih bitij na zemlji 

svoboden in podoben Bogu po svoji intelektualni podobi. Človek je moralno in duhovno 

bitje, njegovo bistvo pa predstavlja razumna in nesmrtna duša, ki naj bi se po smrti 

združila s telesom. »Človek kot kristjan mora torej skrbeti predvsem za to, da se ne 

oddalji od Boga in se ne zgubi v skrbeh za zemeljsko življenje oziroma telesno dušo. Ker 

je odvisen od Božje milosti, naj se tudi v razmerju do Boga ne napenja preveč, saj je 

takšno napenjanje zgolj izraz njegove nadutosti, prepričanja v lastne zmogljivosti« 

(Hribar 1994, 80).  

 Po krščanski tradiciji imajo verniki posebno mesto v božjem srcu in njegovem 

stvarstvu. Ker je Bog milosten, se zaveda omejenosti človekovega položaja na Zemlji in 

zato upošteva njegovo nepopolnost in grešnost (Juhant in Valenčič 1994, 11).   

 V luči krščanskega etosa je človek presežno bitje. Presega svoje telo pa tudi 

prostor in čas, v katerih živi. V svoji duhovni razsežnosti je bitje prihodnosti. Kot tak se 

lahko dvigne nad vsakodnevne stiske, težave in zamere v svobodo ustvarjanja novega, 

dobrega. Ni prepuščen na milost in nemilost naključij ali samovolji mogočnih, ampak se 

lahko svobodno odloča po svojem spoznanju in vesti, ki mu jo sooblikujeta Kristusova 

blagovest in Božji glas. Spoznanje svobode in zavest odgovornosti dajeta človeku moč, 
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da se zavzema za pravičnost v družbi, upošteva božje zapovedi in sledi Kristusovim 

naukom.  

 

3. 2. 4 Moški in ženska 
 

 Ženska je v krščanstvu depriviligirana že vse od zgodbe o Adamu in Evi, po 

kateri je Bog najprej ustvaril moškega. Ženska je bila ustvarjena kasneje, in sicer kot 

njegova pomočnica in družabnica. Poleg tega je ženska zaradi »Evinega izvirnega greha« 

stigmatizirana kot manjvredna, grešna in lahkoverna. Glede na stališča Stare in Nove 

zaveze pa so ženski dodeljene zgolj funkcije žene, matere in gospodinje.    

 Sodobni krščanski nauki sicer govorijo o izenačenju moških in žensk, vendar le 

kar se tiče dostojanstva pripadnikov obeh spolov. V praksi pa se še danes zastopa stališče, 

da je moški nosilec posebnih družinskih nalog in pravic, saj predstavlja ekonomski temelj 

družine in navzven zastopa njene člane. 

 Ljubezen med moškim in žensko oziroma zakonska zveza v krščanstvu velja za 

sveto, saj predstavlja globoko duhovno zvezo. Obljuba pri krščanski poroki namreč ni 

dana samo partnerju, temveč tudi Bogu (McCloughry 2008, 39). Krščanska ljubezen se 

ne izraža le v izjemnih slučajih, temveč je del krščanske identitete. Temelj ljubečega 

odnosa med moškim in žensko pa v prvi vrsti predstavlja spoštovanje.  

 Poligamija v krščanstvu ni dovoljena in je v družbah, kjer prevladuje krščanstvo 

pravno gledano celo kazniva. Kristjanu oziroma kristjanki je dovoljena le zakonska zveza 

z eno samo osebo, kar je v krščanskih kulturah tudi zakonsko določeno. 

 Spolna promiskuiteta, poželenje, prešuštvovanje in strast po krščanski tradiciji 

konotirajo na nemoralnost oziroma nečistovanje, saj je spolnost namenjena izključno 

reprodukcijski funkciji. Ločitev pa je v krščanstvu prepovedana, saj je zakonska zveza 

nerazvezljiva in traja vse do smrti enega izmed zakoncev.  

 

3. 2. 5 Družina  
 
 Družina je po Svetem pismu temeljno okolje za izvajanje vere in prakticiranje 

ljubezni. Brez družine ni krščanstva. »Družina je opredeljena kot najdragocenejša 
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vrednota, ki jo je potrebno čuvati predvsem v sodobnosti, ko je v krizi in podvržena 

različnim "maličenjem"« (Jogan 1992, 24). 

 Družina  po krščanskem pojmovanju izvira iz ljubezni med zakoncema in kot 

takšna ustvari okolje, kjer se rojeva življenje, dom, ki z naklonjenostjo sprejme novo 

bitje, ozračje, primerno za osebnostno dozorevanje. Kristjani se zgledujejo po sveti 

družini Marije, Jožefa in Jezusa, ki jim služi kot vzor. Njihovo krepostno življenje naj bi 

posnemale vse družine in živele v ljubezni, potrpežljivosti, velikodušnosti, razumevanju 

in odpuščanju. »Marija je lahko vzor materam v svoji skromnosti in vdanosti, v svojem 

spremljanju svojega sina z ljubeznijo, ki je tudi trpljenje ni moglo zlomiti. Jožef je bil 

dober delavec in skrbnik svoji družini in Marijo je globoko spoštoval« (Trobiš 2003, 16). 

Starši naj bi svoje otroke vzgajali s potrpljenjem in ljubeznijo v skladu s krščanskim 

naukom, otroci pa naj bi bili poslušni in ubogljivi. »Jezus je bil ubogljiv otrok, spoštoval 

je Jožefa in Marijo, po drugi strani pa se je zavedal svojega poslanstva, in vedel je, da 

mora ob pravem času od doma, da ga bo lahko opravil« (Trobiš 2003, 16).  

 Osnovna načela vsake krščanske družine so torej vezana na spoštovanje in 

ljubezen, tako v odnosu med starši kot v njihovem razmerju z otroki. Stanovitna ljubezen 

v krščanski družini pa je vezana tudi na ljubezen do Boga.     
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4 PRIMERJAVA ISLAMA IN KRŠČANSTVA 
 
 V prejšnjih poglavjih sem, z analizo virov in s pomočjo komparativne metode, v 

okviru islama in krščanstva obravnavala posamezne segmente družbenega življenja 

oziroma vrednote, ki le-to pogojujejo. Svoje ugotovitve bom skušala povzeti po vrstnem 

redu prejšnjih poglavij – od bistvenih značilnosti same religije bom prešla na posamezne 

koncepte vrednot islama in krščanstva. 

 Islam in krščanstvo sta monoteistični religiji, saj tako muslimani kot kristjani 

razglašajo Božjo edinost in priznavajo enega samega Boga. Prav tako sta obe 

obravnavani religiji univerzalistični, saj se razglašata za edino pravo vero, ki ji lahko 

pripadajo vsi ljudje. Tako islam kot krščanstvo sta tudi misijonarski religiji, saj 

spodbujata, da naj bi njuni pripadniki širili svoja, edina pravilna, verska prepričanja. Obe 

se tudi nanašata na tradicijo biblijskega očaka Abrahama, zaradi česar se uvrščata med 

abrahamske religije. Neizogibno zato tudi obe črpata iz skupne dediščine judovskega 

razodetja in prerokb. Islamu in krščanstvu so skupni tudi teološki pogledi na zgodovino, 

v nasprotju s cikličnim ali statičnim pogledom, ki prevladujeta v drugih civilizacijah  

(Huntington 2005, 265). V vsaki od njiju ima za zgled pomembno zgodovinsko osebnost, 

ki je v preteklosti širila Božje nauke in prispevala k oblikovanju vere; v islamu je bil to 

zadnji Božji prerok Mohamed, v krščanstvu pa odrešenik oziroma Božji sin Jezus 

Kristus.  Nauki in sporočila islama so povzeti v muslimanski sveti knjigi Koranu, vir 

krščanstva pa je natančno opisan v Svetem pismu ali Bibliji.  

 Islamska in krščanska morala se ne nanašata zgolj na odnos med človekom in 

Bogom, temveč obsegata pomembna načela, ki naj bi jih verniki upoštevali v svojem 

vsakdanjem življenju. V okviru teh načel islam narekuje številne prepovedi, kot je na 

primer prepoved uživanja svinjskega mesa, v čemer se islam razlikuje od krščanstva, kjer 

prepovedi o konzumiranju določene vrste mesa ne obstajajo. Obe religiji pa vernikom 

narekujeta post, v islamu ramazan, v krščanstvu pa post v času pred veliko nočjo, in 

zagovarjata zmernost, preprostost ter skromnost v materialnem smislu.  

 Osnovo islamskega vrednotnega sistema predstavlja pet stebrov islama, ki 

muslimanom pripisujejo osnovne verske dolžnosti. Izhodišče krščanske morale pa 



  

  26 

predstavlja deset Božjih zapovedi, ki kristjanom dopovedujejo, kaj lahko oziroma česa ne 

smejo početi.  

 Položaj človeka v razmerju do Boga je v obeh religijah podoben. Koran in Sveto 

pismo učita, da so človeška bitja Božja stvaritev in posameznikom narekujeta, naj bodo 

na Zemlji poslušni, pokorni ter zvesti Božjim načelom. Človek je najodličnejša Božja 

stvaritev in je kot takšen »upravičen« do njegove milosti in spoštovanja.  

 Svetopisemska zgodba o Adamu in Evi, ki priča, da je bil moški ustvarjen prvi, 

ter biblijski mit o »Evinem grehu« je v krščanstvu utrdila strukturo patriarhalnega 

življenja. V Koranu glede stvarjenja ljudi ni zaznati moške superiornosti, kajti Koran 

vedno govori v smislu popolne enakosti med spoloma in ne trdi, da je bil moški ustvarjen 

pred žensko. Primarne funkcije, kot so skrb za otroke, gospodinjstvo in družino, ki se 

pripisujejo ženskam, pa so enake v obeh religijah. 

 Zakonska zveza v islamu in krščanstvu v osnovi predstavlja versko institucijo. 

Vendar pa islam dopušča malo več fleksibilnosti glede ločitve, saj je le-ta dovoljena v 

primeru, da so zanjo podani tehtni razlogi. Spolna promiskuiteta in prešuštvo sta v obeh 

verstvih prepovedana in nemoralna.  

 Monogamija je v krščanstvu samoumevna, čeprav tudi v Koranu obstaja en sam 

verz, ki omenja poligamijo, pa še ta je ne vzpodbuja, temveč jo dovoljuje le  izjemnih in 

»oteženih« okoliščinah, ki so podrobneje opisane v drugem poglavju, iz katerih lahko 

sklepamo, da je tudi Koran bolj naklonjen poligamiji.   

 Družina tako v krščanstvu kot v islamu predstavlja pomemben vir otrokovega 

razvoja, pri čemer se glavna vloga pripisuje prav materi. Njena funkcija je notranji 

položaj družine, moževa pa se uveljavlja izven nje – v javnem življenju. Obe religiji 

poudarjata pomembnost spoštovanja in ljubezni med družinskimi člani.  
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Zaključek 
 

 Religija je pomembna dimenzija v mnogih družbah in predstavlja pomemben vir 

vrednot posameznika. In prav religija lahko igra ključno vlogo v odnosu do drugih kultur, 

verstev in načinov življenja ter tako pomaga vzpostaviti ravnovesje med njimi. »V boju 

za humanost lahko religija nedvoumno utemelji, kar politika ne more, zakaj naj bi bila 

morala in etos več kot stvar osebnega okusa ali političnega oportunizma, vprašanje 

individualne presoje, družbene konvencije ali dogovora« (Küng 2008, 132).   

 Vrednote, ki se vzpostavljajo v sklopu religije, zato igrajo pomembno vlogo in 

neposredno vplivajo tudi na vsakdanje življenje ljudi in na njihove medsebojne odnose. S 

tega stališča religija lahko predstavlja pomemben dejavnik v življenju posameznika, saj 

se dotika temeljnih vrednot in življenjskega smisla. Tesno je povezana s človekovo 

identiteto in njegovim pogledom na svet, zaradi česar se ob njej lahko navdihujejo tako 

teroristi kot delavci za mir (McCloughry 2008, 97). 

 Islama in krščanstva pa kljub temu ne bi smeli obravnavati zgolj kot religiji. Obe 

verstvi v širšem smislu predstavljata tudi kulturo in civilizacijo, ki za posameznika 

pomeni celovit način življenja, v katerem se mora vsak posamezni del razumeti kot del 

skupnega globalnega okvira. V tem kontekstu imata islam in krščanstvo močan vpliv na 

ljudi in njihova življenja, saj muslimani in kristjani spoštujejo tisto, kar uči njihova vera 

in se po tem skušajo ravnati tudi v svojem vsakodnevnem življenju. 

 V diplomskem delu sem s preučevanjem islamske in krščanske literature prišla do 

zaključka, da med Koranom in Biblijo oziroma islamom in krščanstvom obstajajo 

številne vzporednice. Podobnosti je moč zaslediti že v samem pojmovanju Boga, ki je v 

obeh primerih absoluten in vsemogočen. Ta absolutnost pa posledično pripomore tudi h 

konstrukciji posameznikovega položaja znotraj religije in določitvi njegovih funkcij ter 

dolžnosti v odnosu do Boga. Zato obravnavani religiji od muslimanov in kristjanov 

zahtevata pobožnost, pokornost ter seveda spoštovanje Božje besede in verskih naukov, 

ki po islamskem in krščanskem izročilu napeljujejo k zmernosti in skromnosti, poštenosti 

in iskrenosti, ljubezni in spoštovanju. Islam in krščanstvo poudarjata nematerialnost in 

pomen človekove duhovnosti.  
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 Kar se tiče odnosov med spoloma, sta obe verstvi naklonjeni zakonski zvezi med 

partnerjema, pri čemer obe izpostavljata spoštovanje kot temelj pozitivnega odnosa med 

moškim in žensko. Po islamu in krščanstvu zakon predstavlja osnovni in nujni predpogoj 

za stvaritev družine, ki je pomembna in cenjena v obeh primerih; muslimanom 

predstavlja osrednjo socialno institucijo, kristjanom pa dragoceno družbeno vrednoto. 

Vloge družinskih članov so v Koranu in Svetem pismu porazdeljene na skoraj enak način 

– ženskam se pripisuje zlasti funkcija žene oziroma matere, ki je zadolžena za dobrobit 

svojih bližnjih, moževa funkcija se vzpostavlja predvsem v zunanjem, javnem življenju 

in je osredotočena predvsem na materialno skrb za družino, otrokom pa je zapovedana 

poslušnost, ubogljivost in seveda spoštovanje staršev. 

 V okviru obravnavanih aspektov sem ugotovila, da so vrednote in norme, ki jih v 

osnovi narekujeta islam in krščanstvo zelo podobne. Načela, ki pogojujejo moralo v obeh 

obravnavanih religijah, se osredotočajo na skromnost, poštenost, nematerialnost, 

spoštovanje, predvsem pa na ljubezen do Boga, sočloveka in konec koncev do samega 

sebe. Ta načela pa poleg tega služijo tudi kot dokaz, da se islam v svojem bistvu 

pravzaprav niti ne ločuje preveč od krščanstva, čeprav se prevladujoči zahodni diskurzi v 

glavnem omejujejo prav na  reprezentacijo razlik med islamskimi in krščanskimi 

kulturami. Zahodni svet islam še kar vztrajno povezuje z nasiljem in terorizmom ter 

ostalimi nezadostno argumentiranimi oziroma nepravilnimi predstavami, ki izkrivljajo 

pravi pomen islamskega sporočila. »V splošno razširjenih predstavah vidimo nov spopad, 

ki ne poteka med komunizmom in kapitalizmom, ampak med islamom in Zahodom. To je 

obžalovanja vredno, saj je islam po svojem bistvu miroljubna vera, po kateri želijo ljudje 

živeti v medsebojnem sožitju« (McCloughry 2008, 97).  

 Dominantna zahodna ideologija je torej znatno pripomogla k stereotipizaciji 

islama na številnih nivojih. »Za splošno občinstvo v Evropi in Ameriki predstavlja islam 

danes novico v posebno nezaželeni obliki. Mediji, vlada, geopolitični strategi in 

akademski strokovnjaki se strinjajo – islam je grožnja zahodni civilizaciji. Negativne 

podobe o islamu prevladujejo« (Said v Pašić 2002, 123).  

 Namesto, da se prevladujoči zahodni diskurzi posvečajo reprezentacijam razlik 

oziroma nasprotij med muslimani in kristjani, s čimer ustvarjajo težko premostljiv prepad 

med zahodno in islamsko civilizacijo, bi se morali osredotočati na številne podobnosti in 
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vzporednice med islamom in krščanstvom; na tisto, kar jih združuje. Še posebej zato, ker 

obe verstvi poudarjata pomembne in pozitivne vrednote oziroma osnovna humana načela, 

s pomočjo katerih bi ljudje lahko vzpostavili tudi konsenz o korektnem odnosu dveh 

(ne)različnih civilizacij. »V verskih naukih našega sveta lahko odkrijemo etiko, ki se je 

sposobna postaviti po robu svetovnemu zlu. Ta etika sama seveda ne rešuje svetovnih 

problemov, ponuja pa moralni temelj za boljše življenje ljudi in sveta« (Küng 2008, 6). 
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