
KRISTENDOMEN



KRISTENDOMEN – DEN NÄST ÄLDSTA 
MONOTEISTISKA RELIGIONEN

!

• Vid år 0 var Kanaans land/Israel/Palestina under 
romerskt styre. 
• Romerska lagar 
• Judarna förtrycktes 
• Höga skatter



MARIA OCH JOSEF

• Maria (judinna) levde tillsammans med Josef i 
Nasaret. 

• Ängeln Gabriel sade att Maria skulle föda en son. 

• Jungfrufödsel



JESUS FÖDELSE OCH TIDIGA 
LIV

• Föddes i Betlehem 

• Växte upp i Nasaret



TECKNET PÅ ATT JESUS VAR 
MESSIAS/KRISTUS

• Döptes i floden Jordan av Johannes i hopp om att 
börja ett nytt och bättre liv. 

• Vid dopet visade sig en vit duva och  en röst sade 
att Jesus var Guds son. (Mark 1:11) 

• Jesus sa aldrig själv att han var Guds son. 

• Kristus är grekiska för Messias (hebreiska)



JESUS PREDIKAR GUDS 
BUDSKAP
• Vandrar i Kanaans land/Israel/Palestina och förkunnar 

Guds ord. 
• Tron på Gud 
• Kärleksbudskapet; älska ovänner och vänner. 
• Behandla andra som du själv vill bli behandlad. 
• Förkastade hämnd som det står i GT ”öga för 

öga”. 
• Använde sig av liknelser för att nå ut med sitt 

budskap.



JESUS OCH HANS LÄRJUNGAR 
OCH MIRAKLEN
• Människor valde att följa Jesus, tolv av dem blev hans 

lärjungar. 

• Lärjungarna var övertygade om att Jesus var Messias/
Kristus. 

• Under sitt liv utförde Jesus olika mirakel: 
• Botade blinda och sjuka 
• Mättade människor trots brist på mat 
• Återuppväckte döda



MOTSTÅND MOT JESUS

• Fariséer – lärda judar som studerat Tanach 
noggrant, och som inte trodde att Jesus var 
Messias/Kristus. 

• Romarna – såg Jesus som en upprorsman/rebell i 
deras provins Judéen.



PÅSK – KORSFÄSTELSE OCH 
ÅTERUPPSTÅNDELSE

• Sista måltiden med lärjungarna (skärtorsdagen) då 
Jesus förutspår vad som ska hända. 
• Förrådas av en av lärjungen Judas 
• Dödas, korsfästs på långfredagen 
• Återuppstår på påskdagen



Korsfästelsen – Jesus dog för att människorna syndat och 
brutit förbundet med Gud. Jesus sonade för människans 

synd. 



ÅTERUPPSTÅNDELSEN

• Jesus visar att döden kan besegras genom att tro 
på Gud 

• Budskapet: människan kan besegra döden om de 
tror på Gud.



BUDSKAPET OM JESUS 
SPRIDS AV APOSTLARNA

• Jesus lärjungar börjar sprida budskapet om evigt 
liv till de som tror på Gud och älskar sina 
medmänniskor. 

• Lärjungarna kallas apostlar. 

• Budskapet och berättelserna skrivs ner av Matteus, 
Markus, Lukas och Johannes. Evangelierna är 
skapade och budskapet blir kristendomen.



GUD ENLIGT KRISTENDOMEN

• Gud är treening 

!

• Fadern 
• Sonen 
• Heliga anden



BIBELN – KRISTENDOMENS 
BOK

• Gamla testamentet och Nya testamente skapar 
tillsammans bibeln. 

• Nya testamentet mest betydelsefullt för kristna, 
gamla testamentet är den historiska bakgrunden 
till vad som skulle hända. 

!

• GT  +   NT  =



NYA TESTAMENTET

• Matteusevangeliet 
• Bergspredikan – de centrala delarna Jesus budskap. 

• Exempel: 
• Om någon slår dig på högra kinden, vänd den 

vänstra till honom. 
• Varför ser du flisan i din broders öga när du inte ser 

bjälken i ditt eget? 
• Vad ni vill att människor ska göra för er ska ni gör för 

dem.



NYA TESTAMENTET

• Markusevangeliet 
• Det äldsta evangeliet, skrevs omkring år 60. 

• Exempel: 
• Mirakelberättelser om Jesus botande. 
• Berättelsen om påsken.



NYA TESTAMENTET

• Lukasevangeliet 
• Skrivet omkring år 80. 

• Exempel 
• Berättelsen om Jesu födelse.



NYA TESTAMENTET

• Johannesevangeliet 
• Skrivet omkring år 100 

• Exempel: 
• Skrivet på ett annorlunda sätt än de andra 

evangelierna. 
• Mer poetisk och händelserna beskrivs i en 

annan ordning än de andra evangelierna.



NYA TESTAMENTET

• Apostlagärningarna 
• Berättar om vad apostlarna gjorde efter Jesu död. 

• Paulus brev 
• Författare till de flesta delarna i bibeln och den som 

spred budskapet om Jesus som Guds son starkast. 

• Uppenbarelseboken 
• Berättelser om svårigheter som möter kristna och 

kampen mellan Satan och Gud.



KRISTENDOMENS 
GENOMBROTT

• Romerske kejsaren Konstantin blir kristen i början 
av 300-talet. 

• Istället för att bli förföljda var kristna nu fria att 
praktisera sin religion, religionsfrihet rådde  i det 
romerska riket.



KRISTENDOMENS 
INRIKTNINGAR

• Katolska kyrkan  Ca: 17 % av jordens 
befolkning eller 1 miljard  

• Protestantiska kyrkan  Ca: 6 % av jordens 
befolkning eller 360 miljoner 

• Ortodoxa kyrkan   Ca: 3.5 % av jordens befolkning 
eller 210 miljoner



KATOLSKA KYRKAN
• Påven – den katolska kyrkans ledare 

• Bor i Rom, Vatikanstaten. 
• Rundskrivelser – råd om hur katoliker ska leva. 
• Kardinaler röstar fram ny påve, konklav. 
• Kvinna kan ej bli påve.



KATOLSKA KYRKAN
• Helgon – utses av påven 

• Utfört goda handlingar och kämpat för 
kristendomen. 

• Helgon utfört så många goda handlingar att 
”vanliga” människor kan få del i dem och förkorta 
tiden i skärselden. 

• Ber genom helgon som förmedlar bönen till Gud. 
• Heliga Birgitta – helgonförklarad år 1391



KATOLSKA KYRKAN
• Nunnor och munkar 

• Lever ett liv i guds tjänst i kloster. 
• Lever i celibat, vilket innebär att man inte 

gifter sig eller har sex med någon. 
• Lever för att tjäna Gud. 
 



KATOLSKA KYRKAN

• De sju sakramenten – heliga handlingar 
• Dopet 
• Bikten 
• Nattvard 
• Konfirmationen 
• Äktenskapet 
• Prästvigning 
• Den sista smörjelsen (välsignelsen)



ORTODOXA KYRKAN

• Består av många olika grenar beroende på i vilket 
land de finns, exempel: 
• Grekisk-ortodoxa 
• Rysk-ortodoxa 
• Serbisk-ortododxa 
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• Mycket lika varandra trots lokala variationer.



ORTODOXA KYRKAN
• Stora likheter med katolska kyrkan, såsom 

sakramenten. 

• Anser sig vara den äldsta kristna grenen och 
gudstjänsterna liknar de äldre traditionerna, såsom 
rökelse, stående gudstjänst och entonig sång av 
prästen. 

• Ikoner – bilder av Jesus, Maria och apostlar.



PROTESTANTISKA KYRKAN

• Inleddes år 1517 med Luthers 95 teser (påståenden 
och efterföljande reformation. 

!

!
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• Tre grenar inom den protestantiska kyrkan; 
lutherska, reformerta och anglikanska. 



PROTESTANTISKA KYRKAN

• Luthers lära 
• Personligt förhållande till gud och bibeln, inga präster eller 

biskopar kan komma emellan. 
• Människan frälst (räddad) genom tro inte genom goda 

handlingar. 
• Dopet och nattvarden de två viktiga sakramenten. 
• Ingen helgondyrkan, påve eller munkar/nunnor 
• Alla har en betydelsefull uppgift, det är varken bättre el. 

sämre att vara präst, servitris, byggarbetare eller lärare. 
• Gudstjänster på modersmål och införande av psalmsånger.



PROTESTANTISKA KYRKAN

• Reformerta kyrkan 
• Ex. calvinska och presbyterianska 
• Tog avstånd från ett liv i lyx och flärd, enklare 

gudstjänster. 

• Anglikanska kyrkan 
• Skapades i England 
• Påminner mer om katolska kyrkan med 

ärkebiskop istället för påve.



KRISTENDOMENS HÖGTIDER
• Jul – firas i december med anledning till Jesu 

födelse på juldagsmorgonen. 

!
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• Påsk – firas i mars/april till minne av korsfästelsen 
och återuppståndelsen av Jesus.



KRISTENDOMENS HÖGTIDER

• Kristi himmelsfärdsdag – firas 40 dagar efter 
återuppståndelsen då Jesus vandrade runt för att 
sedan färdas till himlen 

!
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• Pingst – firas 50 dagar efter påsk då den heliga Anden 
(Gud) sade till lärjungarna att sprida det kristna 
budskapet 



KRISTENDOMENS 
BEGRAVNING

• Begravningsceremoni hålls av präst i kyrkan. 

• Den döde begravs sedan på en kyrkogård 
antingen i kista eller genom att kremera kroppen.



DISKUSSIONSFRÅGOR

• Är du kristen? Varför? Varför inte? 

• Hur påverkar kristendomen ditt och andras liv i 
Sverige? 

• Vad är huvudbudskapet inom kristendomen? 

• Vad skulle hända om Jesus levt idag?


