
VELIKA SVETOVNA VERSTVA  

Na svetu obstajajo številne religije, med največje štejemo 

krščanstvo, judovstvo, islam, hinduizem in budizem.  

Število vernikov po posameznih verstvih (raziskava iz leta 2012)  

KRŠČANSTVO ISLAM HINDUIZEM BUDIZEM JUDOVSTVO 

2,2 milijarde 1, 64 
milijarde 

1 milijarda 376 milijonov 14,5 milijona 

 

KRŠČANSTVO 

Krščanstvo je monoteistično verstvo, katerega simbil je križ. Pojavilo 

se je na ozemlju Palestine (Izraela). Sledi naukom Jezusa iz Nazareta, 

ki so ga njegovi privrženci imenovali Kristus.  

JEZUS KRISTUS  

• Rodil se je med letoma 7 in 4 pr. n. št. v judovski družini v 

Betlehemu, umrl med letoma 30  in 33 v Jeruzalemu.  

• Bil je skromen in delaven, izičil se je za tesarja.  

• Pomagal je ljudem v stiski, opravljal dobra dela , širil ljubezen in 

razumevanje med ljudmi, zdravil bolnike.  

• Ljudje so ga imeli za odrešenika, verjeli so, da jih bo na miroljuben 

način rešil rimske nadoblasti.  

• Zaradi svojega delovanja je bil kaznovan s križanjem.  

JEZUSOVI NAUKI  

• V življenju je najpomembnejša ljubezen med ljudmi.  

• Spoštovanje, pomočl, nesebična dejanja in skromnost so vodilo 

vsakega kristajana.  

• Napake je treba odpuščati in ljudem dati novo priložnost v življenju.  

• Držati se je treba desetih božjih zapovedi (Dekalog).   

 Iz Kristusovih naukov se je po njegovi smrti razvilo verstvo – 

krščanstvo, ki so ga širili njegovi učenci – apostoli. Vernike imenujemo 

kristjani.  



Skozi stoletja se je krščanstvo razdelilo na tri veje: katolištvo, 

pravoslavje in protestantizem.  

Sveta knjiga krščanstva je Sveto pismo ali Biblija; sestavljena je iz 

Stare zaveze (govori o nastanku sveta, življenja in človeka na Zemlji ter 

o Izraelcih kot izvoljenem ljudstvu v starem veku, ki je z Bogom sklenilo 

posebno pogodbo; govori tudi o prerokih, kot sta Abraham in Mojzes) in 

Nova zaveza (govori o Jezusovem rojstvu, njegovem življenju in 

krščanskih naukih).  

Krščansko bogoslužje opravljajo duhovniki. Krščanske verske stavbe so 

cerkve. Kristjani častijo nedeljo, ki je dan počitka. Največji krščanski 

prazniki so: velika noč, božič in Marijino vnebovzetje. V življenju kristaja 

so pomembni verski obredi krst, prvo obhajilo in birma.  

Najbolj znani sveti kraji kristjanov so Jeruzalem, Betlehem in 

Mojzesova gora na Sinajskem polotoku.  

 

               

                



 

 

 

 

 


