
   

Kristendom vs Buddhisme 

2. Opstil de ti positive handlemåder 

De ti handlemåder, som bodhisattvaerne afstår fra, er følgende:  

De tre legemlige;  

1. Erotisk udskejelse  

2. Tyveri 

3. Drab 

De fire slags tale: 

4. Usand tale 

5. Bagtalelse 

6. Grovheder 

7. Løs snak 

De tre mentale: 

8. Griskhed 

9. Voldsomhed 

10. Vranganskuelser 

Optræder nogen gange(undtagelsesvis)  en 11 = misbrug af alkohol. 

 

5(Kristen): du må ikke slå i hjel nr. 3 

7 : sammenlignes med 2(buddha)  

8: sammenlignes mod 4.  

10: erotisk udskejelse,1  

 

Hverken den ene eller anden religion er en monolit. Dvs. der er mange budddhismer og mange 

kristendommer, 

  

Begge religioner har forskellige aspekter -> dogmer, myter, ritualer, etik.  

  

Buddhisme - enkelte kan frelse sig selv, hvorimens gud er en nødvendighed. Kan kun frelses gennemtro.  

  

Overensstemmelse i etik.  

Syn på verden er forskellig.  

Kristendom = trosreligion.  

  

  

PERSPEKTIVERINGER ML. BUDDHISME & KRISTENDOM:  

FRELSE:  

KRISTENDOM:  

• Der er én Gud i kristendom. Kristendommen er en trosreligion.  

• I kristendommen kan man kun blive frelst af Gud og Gud alene.  
• Mennesket er syndigt og kan derfor ikke frelse sig selv.  
BUDDHISME:  

• I buddhismen er det muligt for munke at overvinde deres fejl igennem Buddhas lære.  
• I buddhismen findes der ingen almægtig Gud, som kan frelse en.  

• I buddhismen opnår man en form for frelse igennem samsara (reinkarnationer). – det er altså midlet. Mål 

er oplysning.  

• Buddhisten skal frelse sig selv. (Og i Mahayana hjælpe andre til frelse).  



   

  

VERDENSBILLEDET:  

 KRISTENDOM:  

• Ifølge kristendommen er verden skabt af Gud. (Første Mosebog, vers 1-26)  

• BUDDHISME:  
• Ifølge buddhismen er alle sanseindtryk tanker osv. sammensatte, dvs. at de har ingen egen natur. De er 
illusioner.  

• Ingen Gud har skabt verden.  

• Ifølge buddhismen lider alt liv i denne verden. Ved at lære om de 4 ædle sandheder, og bruge den 8-

ledede vej, kan man frigøre sig fra lidelsen i verden og komme til det hinsides. (Flammeprædikenen, Vejen 

til nirvãna)  

  

OM HANDLINGER:  

• KRISTENDOM:  

• I kristendommen har ens jordiske handlinger ingen konsekvens i sidste ende, da frelsen kun kan komme 
via Gud.  

• Man skal leve efter Guds lov. (Prædikernes Bog, vers. 13)  
• Man skal stå til regnskab overfor Gud. (Prædikernes Bog, vers. 9, 14)  
• BUDDHISME:  

• Det er ens handlinger, som konstruerer verden, og hvem du er.  
• Alle former for handlinger har konsekvenser. Tanken er, at alle ens handlinger, både mentale og fysiske 
(dvs. tanker, følelser og udsagn) har konsekvenser.  

  

LIVET EFTER DØDEN:  

• KRISTENDOM:  
• I kristendommen har man kun et liv på jorden. Man bliver ikke genfødt.  
• Man kommer i paradis eller i helvedet.  
• BUDDHISME:  
• I buddhismen bliver man reinkarneret end til man opnår Buddha stadiet.  
• Man kan blive reinkarneret i forskellige livsformer, f.eks. en myg.  

• Karma spiller en stor rolle. Karma (handlinger) former ens videre tilværelse.  
• Det er vigtigt at adskille buddhismen fra new-age tilhængere.  

• I new-age er det sjælen, som bliver reinkarneret i kød og man ophører ikke med at eksistere. Det er en ny 

chance i livet.  

• Ved selvmord kommer man heller ikke ud af livs-cyklus: Skaber blot dårligt karma  

• Menneske ’dør’ ikke helt ved død – reinkarneres eller når til ’den fuldkomne ro’: Oplysning: NIRVANA.  
MEDFØLELSE:  

• Medfølelse & medlidenhed er principielt af samme størrelse i Buddhisme & Kristendom.  

• Det afgivne Boddhisattva-løfte kan sammenlignes med den kristne næstekærlighed: At hjælpe andre ’til 
frelse’ & ikke være egoistisk og kun tænke på sig selv (Som f.eks. i Hinayana hvor det gælder den enkeltes 
frelse)  

• Buddhister har medfølelse med fjenden: kineserne, da der i Buddhismen ikke er nogen der er onde – de 

er blot uvidende & dumme. (det som er ønsket i Bjergprædiken i Kristendom)  

  

NÆSTEKÆRLIGHED:  

• Buddhismens medfølelse sammenlignes med det kristne budskab om næstekærlighed.  
  

SAMVITTIGHED:  

  

• KRISTENDOM:  



   

• I kristendommen er vi alle født skyldige – vi kan få frelse hvis vi angrer og OMVENDES (Til troen på det 

oprindelige bud: Det dobbelte kærlighedsbud).  

• GUD tilgiver alt – derfor kan vi angre.  

• BUDDHISME:  
• I buddhismen tynger skyld ikke menneskene – det er deres eget ansvar (pga. karma)  

  

ANSVAR:  

  

GERNINGSRETFÆRDIGHED:  

• Ses i jødedommen – og ses også i Hinayana – ’egoisme’ – hjælpe sig selv til oplysning/frelse.  

  

  

  

 


