
KRISTENDOM



KRISTENDOM
• Introducera ämnet  - 6 lektioner
1: Jesus – kristendomens centralperson
2:Treenigheten
3: Påsken
4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet
5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna
6: Reformationen



Treenigheten



Treenigheten
• I centrum för den kristna tron finns tanken om att 

Gud är en, men uppenbarar (visar sig) sig på tre 
sätt. Detta kallas för treenigheten. 
Gud är Fader, Son och Ande.

• Det betyder inte att man 
tror på tre olika gudar,
men att den ende Guden 
visar sig i tre olika former.

• Fast – flytande – gas



Treenigheten
• I centrum för den kristna tron finns tanken om att Gud är en, men uppenbarar 

(visar sig) sig på tre sätt. Detta kallas för treenigheten. 
Gud är Fader, Son och Ande.

• Det betyder inte att man 
tror på tre olika gudar,
men att den ende Guden 
visar sig i tre olika former.

• Fast – flytande - gas

• Solen – Fadern
Strålarna - Sonen
Värmen - Anden



Treenigheten
• En viktig tanke med treenigheten är också att den visar 

på gemenskapen i Gud.
Gud är inte ensam, utan är gemenskap i sig själv.

• Kristna menar att detta är tydligt redan i 1 Mos
där det står om att Gud skapar man och kvinna 
till sin avbild. Det är mannen och kvinnan 
tillsammans som avspeglar Gud, och relat-
ionen dem emellan speglar också relationen
inom treenigheten tänker man sig.

• Kyrkofäderna talade även om den 
”trinitariska dansen” för att illusterar 
detta tydligt. 



Treenigheten
• Att se Gud som treenig finns det stöd för i 

Bibeln men, det var framförallt efter de 
första lärjungarnas tid, ungefär på 200-talet 
e.Kr. som treenighetstanken formulerades 
mer konkret och tydligt i skrift.

• När människor skulle döpas och bli en del 
av den kristna kyrkan fick de ofta uttala en 
trosbekännselse, där de tydligt markerade 
vad de nu trodde på.
Dessa trosbekännelser fick allteftersom en 
tydligare ”trinitarisk” struktur, där man 
delade upp bekännelsen i tre delar.
Den kanske mest kända är den apostoliska 
trosbekännelsen.



Treenigheten
Den apostoliska trosbekännelsen
”Vi tro på Gud Fader allsmäktig
Himmelens och jordens skapare
Vi tro ock på Jesus Kristus
Hans enfödde son, vår herre,
Vilken är avlad av den helige 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 tro ock på den helige Ande,
En helig allmännelig kyrka,
De heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndele och ett evigt liv.”



Treenigheten
Den apostoliska trosbekännelsen
• Det finns även två andra väldigt kända och 

ofta använda trosbekännelser, den 
Nicenska och den Athanasianska  
trosbekännelsen.
De två sista understryker och förklarar 
ännu tydligare den kristna kyrkans tankar 
kring treenighetstanken.

• De skrevs främst för att försvara och 
förtydliga den kristna trons läror mot 
”villoläror” som exempelvis gnosticismen.

• Trosbekännelserna kritiseras ibland för att 
inte betona Jesu liv och tjänst tillräckligt 
mycket. 



Treenigheten
• Fadern

Gud Fadern ses som skapare av allt i 
världen, både det fysiska (materien) och 
det icke fysiska (andliga/metafysiska).

• Skapelsen pågår också hela tiden, även 
idag, eftersom Gud är en handlande Gud, 
en aktiv Gud som agerar i historien.

• Man betonar också människan som 
medskapare, som har fått ansvar för att 
råda över och förvalta jorden.
Människan är ju Guds avbild, och är på så 
sätt lik Gud i Hans skapande förmåga.

• Men det är enbart Gud som skapar i 
egentlig, bokstavlig, mening.



Treenigheten
• Sonen

Den andra personen i gudomen är Jesus 
från Nasaret.

• ”Vi tro ock på Jesus Kristus
Hans enfödde son, vår herre,
Vilken är avlad av den helige 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.” – Apostoliska trosbekännelsen

• Jesu gudomlighet betonas och 
understryks. -> ”Kristologi”



Treenigheten
• Anden

Den tredje personen i gudomen är den 
helige Ande.

• ”0ch på den helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika med Fadern och Sonen 
tillbedes och äras,
Och som har talat genom profeterna”
Anden är alltså lika mycket Gud som 
Fadern och Sonen.

• I Bibeln beskrivs den helige Ande ofta som 
en hjälpare, den som leder de troende rätt

• Beskrivs också som en KRAFT som ska 
hjälpa de troende att berätta om Jesus för 
andra människor. Apg 1:8, Apg 2:1-21



Treenigheten
• Anden -> Kraft Apg 1:8

Jesus: ”Men ni skall få kraft när den heliga 
anden kommer över er, och ni skall vittna 
om mig i Jerusalem och i hela Judeen och 
Samarien och ända till jordens yttersta 
gräns.”



Treenigheten
Anden -> Kraft Apg 1:8, Apg 2:1-8
När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en 
stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och 
stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, 
med de ord som Anden ingav dem.
I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela 
skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av 
förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och 
en av oss höra sitt eget modersmål talas?
Apg 2:41-42
”De som tog till sig hans ord lät 
döpa sig, och den dagen ökade 
de troendes antal med inemot 
tre tusen. Och de deltog troget 
i apostlarnas undervisning och 
den inbördes hjälpen, i 
brödbrytandet och bönerna.”
Församlingens födelsedag



Treenigheten
• Fadern – Skaparen, upprätthållaren, leder historien
• Sonen – Frälsaren, Herren, komma tillbaka igen
• Anden – Livgivaren, hjälparen, kraftgivaren 



Treenigheten
• Uppgift: Två och två, leta i Bibeln efter texter som kan kopplas till 

treenighetstanken. 
• Försök sedan utifrån de bibelversarna att förklarar treenigheten för 

någon som inte vet. Skriv två meningar om detta. 
• Ok att använda läroboken och andra lämpliga källor.
• Presentera för de andra i slutet av lektionen


