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†
EN K Ä R L EK SFÖR K L A R ING
FR Å N GUD
Så älskade Gud världen att han gav den sin
ende son, för att de som tror på honom inte
skall gå under utan ha evigt liv.
Johannesevangeliet kapitel 3 vers 161

Kristendomen lovar inga småsaker; inget mindre än
evigt liv för dem som tror att Jesus är vägen, sanningen och livet. Men ingen kommer till himlen utom
genom Jesus Kristus. (Johannesevangeliet 14: 6)
Kristendomen är världens största religion. Över
två miljarder människor är kristna.
Det svåra med att sammanfatta kristendomen är att
olika kristna samfund betonar olika saker och tar olika allvarligt på olika delar av det kristna budskapet.
Det vore därför förmodligen mer korrekt att inte behandla kristendomen som en sammanhållen enhet.
Tidvis har skillnader mellan olika kristna tolkningar
betraktats som oerhört viktiga – det har förekommit
förföljelser och krig om vad som är det rätta sättet att
9
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vara kristen på. Nuförtiden är man dock mer överseende med varandras olikheter och det finns trots allt
gemensamma drag i alla versioner. Här håller jag mig
till de vanligaste tolkningarna men pekar ut skillnader
där de är aktuella.
*
Berättelsen om kristendomen börjar med berättelsen
om Jesus Kristus, Guds son. Innan Jesus fanns ingen kristendom, även om kristna menar att det finns
profetior (förutsägelser) om Jesus i judarnas heliga
skrifter – i den del av bibeln som de kristna kallar
för Gamla Testamentet. Allt vi vet om Jesus kommer
från den del av bibeln som kallas Nya Testamentet,
framför allt från de fyra evangelierna (de fyra böcker
i bibeln som handlar om Jesus liv – se avsnittet om
bibeln s. 14).
Jesus beräknas utifrån uppgifter i bibeln ha fötts
ungefär fyra år före vår tideräkning (fvt2) i Judéen, den
judiska provinsen i Romarriket. Enligt Nya Testamentet började Jesus predika i 30-årsåldern (Lukasevangeliet 3: 23) och var aktiv som predikant under 2–3 år mot
slutet av sitt liv. Han ska ha blivit avrättad när Pontius
Pilatus var prefekt i Judéen, mellan år 26 och år 36.
Kristus är inget namn, utan betyder den smorde på
grekiska. Det är en titel som troende har gett till Jesus
eftersom man på Jesus tid ceremoniellt brukade smörja
kungar och präster med olja. Jesus kallas även Messias
som också det betyder den smorde, fast på hebreiska.
10
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Kristna menar att Jesus var Gud själv som kom
till jorden. Han dog för vår skull för att våra synder är
så stora att vi inte kan sona dem själva. Eftersom Gud
själv tog på sig allas synder så kan nu alla som tror på
Jesus som frälsare (räddare) få evigt liv.3 Efter att Jesus
dött för våra synder menar kristna att han besegrade
döden och återuppstod på tredje dagen.
Jesus räddar alla från döden som tar emot honom
och hans budskap. Så enkel och så svår är kristendomen.
Kristna tror på något som kallas treenigheten: att
Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den heliga Anden
är samma Gud, men ändå olika varandra. Det här är
svårt för en människa att förstå – det är ett mysterium
– en fördold verklighet som har blivit delvis tillgänglig eftersom den blivit uppenbarad i Jesus Kristus.4 I
klassisk kristen tro existerar flera sådana här paradoxer
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Figur 1. En bildlig
representation av
treenigheten.
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(motsägelsefulla påståenden som sägs innehålla en
djupare sanning). Ett annat exempel är att Jesus är
både Gud och människa. Dessa paradoxer sägs tjäna
som påminnelser om att även om den kristna tron inte
är irrationell i sig så är Gud bortom förnuftet.
Inom kristendomen menar man att Gud har skapat allt – allt som finns, allt som lever, även dig. Man
menar också att allt hade en början och att allt har ett
slut. Det enda undantaget är Gud själv, som inte är
skapad utan alltid har existerat.
Den apostoliska trosbekännelsen, som är en sammanfattning av Jesus apostlars (sändebud) tro, är den
äldsta uppräkningen av kristendomens centrala dogmer
(lärosatser) – det man ska tro på som kristen.
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Heliga Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den heliga Ande,
12
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