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Kristendom  
Kristne gudsbegreb:  
Der findes én Gud, som har skabt alt(Monoteisme - én gud). Gud tænkes som et væsen, der er hævet over 
og adskilt fra menneskets verden, men alligevel har skabt den og griber ind i den. Han opfattes som et 
personligt væsen, derfor skriver man “Gud” med stort, og omtales i hankøn, men alligevel lægger man vægt 
på, at hans natur ikke udtømmende lader sig beskrive.  
Historisk set udspringer det kristne gudsbegreb af det jødiske: der er én gud, som er suveræn og hævet 
over verden. De første kristne var nået til at tro på, at Gud havde vist sig på flere måder: 
- Han havde skabt alt og alt, hvad der var i den.  
- Han havde vist sig i skikkelse af sin søn, Jesus Kristus, som var blevet korsfæstet og var opstået fra de 
døde.  
- Og han havde vist sig i skikkelse af Helligånden, som stadig er til stede på jorden. 
 
 
Kristensommen er monoteisme ( Monotetisk) Som vil sige at vi kun har en gud! 
Dog har vi den hellige treenighed som er at gud både er faderen, sønnen og helligånden.  
85% af Danmark er kristen. 
33% af verden  
Biblen blev til i perioden ca. 650 f.kr. - 100 e.Kr 
En anerkendt sammenfatning af kristen tro kaldes "den apotostolske trosbekendelse" 
Den indeholder 3 hovedpunkter: 

1. Én gud 
2. Jesus er både guds søn og et menneske. Blev korsfæstet, men opstod 
3. Efter Jesus' opstandelse er gud stadig tilstede som skikkelsen "helligånden"der virker gennem kirken. 

Mennesket tilbydes syndsforladelse og evigt liv. 
De bliver fortolket på mange forskellige måder, men alle er enige om de gør noget godt for mennesket. " 
Udgører en god sammenfatning for den kristene tro." 
Kristendommen er beslægtet med både jødedommen og islam 
Jesus er derimod unik for kristendommen. 
  
Gud tænkes som et væsen der er hævet over menneskeligheden  
Mennesket indtager særstilling i den skabte verden 



   

Vi lever i en engangsverden 
Gud er både helligånden, Gud og Guds søn 
  

Man mener, at verden har en ende! En såkaldt éngangsverden,  
 

Trosbekendelsen 

Den er en kort vise om hvad vi tror på som kristne. Den fortæller om hvilken skaber vi har med at gøre og 
hvad det indebærer.  
  
Gud har manifiseret sig.  
  
Jesus kommer tilbage (Dommedag) og dømmer mennesket il en dom der afgører om vi kommer til 
himmelen eller i helvedet.  
Vi for det jordnære, at vi har et fællesskab og kirken.  
Synd er et nøglebegreb i kristendommen.  
 

Vi forsager Djævelen 
og alle hans gerninger og alt hans væsen. 
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, 
himlens og jordens skaber. 
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, 
som er undfanget ved Helligånden, 
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, 
korsfæstet, død og begravet, 
nedfaret til dødsriget, 
på tredje dag opstanden fra de døde, 
opfaret til himmels, 
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, 
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 
Vi tror på Helligånden, 
den hellige, almindelige kirke, 
de helliges samfund, syndernes forladelse, 
kødets opstandelse og det evige liv. 
Amen 
 



   

Forkortelser i biblen  

 

Biblen overordnet 

Biblia = Græsk for bøger - i alt 66 skrifter 
  
Består af; 
Det gamle og det nye testamente 
  



   

GT;  
Mosebøgerne, Moseloven, Israls historie, Visdomsbøger, profetiske bøger + senere tekster 
  
Sted; Israel; Egypten; Eksil i Babylon (587 - 539 fvt.) 
Tid; Oprindeligt mundtligt - nedskrevet i eksilet. Endeligt kanoniseret(hav af tekster, her er man så blevet 
enig om skrifterne)  omkring år 90 - fundet sandheden og vores tekster og tro.  
  
Indhold; Moseloven + Israelsk historie, syndefaldet.  
  
Nt; 
Historien om Jesus, Paulus (Personen der grundlagde den Kristine kirke) , andres breve.  
  
Sted; Palæstina; Egypten og breve til andre verdensdele 
  
Indhold: Jesus og irkirkens forkynelse 
4 evangelier, apostlenes gerninger, 21 breve, Johannes åbenbaring 
 

Jesus 

Bliver først hyldet som Messias. 
Dog bliver jødernes ledelse skeptisk over en begivenhed der finder sted da Jesus kommer ind i templet.  
De vil have han dødsdømt da han jager alle handelsfolkene ud fordi de står med boder hvor man kan veksle 
og købe offerdyr.  
De bestikker Judas. Få dage efter arrestation, domfældelse, korsfæstelse og opstandelse.  
  
Palmesøndag: Indtoget i Jerusalem. Jesus hyldes som messias.  
Skærtorsdag; Jesus nyder sit sidste måltid sammen med disciplene.  
Langfredag: Føres til Pontius Pilatus, bliver korsfæstet og dør samme dag.  
  
Det er brud på den jødiske monoteisme at Jesus er hans søn. 
Sønderrivelsen af templets forhæng er et symbol på jødedommens sammenbrud.  
  
lørdag er sabbatten 
   
  
Påskedag (søndag) = Fandt Jesus' grav åben og ingen Jesus. Jesus er opstået.  
Det er en historisk beretning på den ene side og myte på den anden.  
På den ene sideer der oplysninger om tid, sted og navngivende personer.  
På den anden side er berettelsen med mystiske elementer.  
  
Biblen, Jesu død 
  
»Elí, Elí! lemá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« 
Johannesevangeliet er langt mere beskrivende end mathæuseangeliet.  
De beskriver begravelsen meget mere detajleret i johannesevangeliet.  
De har også Jesus med i Johannes evangeliet efter han er opstået. 
  
  
Man hører om hans opståen og at de stikker hænder i hans sår efter otte dage 
 



   

Jesus opholder sig på jorden 40 dage efter opstandelsen.  
Kristi himmelfarts dag: farer til himmels 
På Pinsedagen samles disiplene igen og de bliver istand til at prædke på alverdens sprog som de ellers ikke 
har kunnet snakke. (besat af helligånden)  
  
Paulus: uddannet jødisk skriftklog og oprindeligt modstander af Jesus. Første kristne teolog.  
  
Jødekristne: overholde de jødiske regler da kristendommen i princippet bare var den rigtige form af 
jødedommen. 
Universalistiske: Helt frigjort fra jødedommen.  
 

Evangeliske forskelle og ligheder omkring Jesu død og opstandelse 

  
  Matt 27,38-28,20 Joh 19,28-20,31 Luk 23,39-49; 

24,44-53 
Sammenfattende 
bemærkninger 

På korset På korset: Der var 
to røvere, som 
også blev 

korsfæstet 
sammen med ham. 
Folk, skriftlige og 

ypperstepræsterne 

håner ham og 

siger, at hvis han 

er guds søn så 

burde han også 

kunne frelse sig 
selv. Selv røverne 
som også er blevet 
korsfæstet håner 

ham på samme 
måde. Den niende 
time råber Jesus ”Min Gud, min Gud 
hvorfor har du forladt mig?” De 
gav ham en svamp 

med eddike, som 

han kunne få 

noget, at drikke. 

Jesus måtte selv 
bære korset til 
hvor han skulle 

henrettes. Jesus 
var korsfæstet 
med to røvere, én 

på hver sin side. 

Pilatus havde 

lavet en indskrift;  

»Jesus fra Nazaret, 

jødernes konge.« 

  
Han bad om 
drikkelse; Han fik 
eddike fra en 

isopstængel, kort 
efter ebbede han 
ud. Vagterne kom 

senere og knuste 

røvernes ben men 

i og med Jesus 

allerede var død, 

knuste de ikke 

hans ben. For at 

være sikker på 
dette, stak de et 
spyd i siden på 
Jesus hvorudfra 

der kom vand og 

blod.   

De 2 røvere 
der også er 
på korset 

fortæller at 
de intet har 
gjort, og om 

jesus ikke vil 

frelse dem. 

Jesus siger at 

han vil tage 

dem med til 

paradis den 
dag. Lige 
inden jesus 
døde råbte han: ”Fader, i 
dine hænder 
betror jeg min ånd.” 
Jesus sidste 

åndedræt 

berørte alle 

tilskuere 

inden de 

vendte hjem 
slog de sig på 
brystet. 

  



   

Inden 

opstandelsen 

inden 

opstandelsen: 

Jorden skælvede 

og klipper 

revnede, og folk 

steg op af deres 

grave, og gik ind i 

deres hellige død. 

Officeren og hans 

folk bliver 

rædselsslagen og siger ”Sandelig, han var Guds søn.” 
Der kom en rig 

mand fra 
Arimatæa som hed 
Josef, som var 
blevet en discipel 

af Jesus. Han bad Pilatus om Jesus’ 
legeme . Han fik 
det og svøbte det 

ind i et rent lage, 
og han blev lagt i 
en ny grav som var 
blevet hugget ud i 

en klippe. Han 
satte en kæmpe 
sten for indgangen 
og Maria 

Magdalene og den 
anden Maria sad 
og overvågede 
graven. 

Josef fra Arimatæa 

og Nikodemus 

gjorde ham i stand 

til begravelsen. 

Det gjorde de b.la. 

Med vellugtende 

salver. De lagde 

ham i en 

nærtlæggende 

grav Der endnu 

ikke havde været i 

brug. De klædte 
ham i linneder o 
gjorde ham i 

stand.  

    

Under og 

efter 
opstandelsen 

under og efter 

opstandelsen: Der 
kom et kæmpe 
jordskælv og en 
engel kom ned og 

væltede stenen, og 

satte sig på den. 

Han sagde til de to 

kvinder, at Jesus 

ikke var der 

længere, men at 

han var opstået. De 

Maria Magdalene 

kom til graven og 
så stenen var 
flyttet. 
Linnedklæderne 

lå der stadig. To 

engle viste sig for 

hende og sagde 

Jesus var opstået. 

Jesus viste sig 

også.  

under og 

efter 
opstandelsen:  
Han siger at 
alt det der 

står i 

moseloven 

skal opfyldes. 

At han skal 

lide og opstå 

fra de døde 

på 3. Dagen. 

  



   

fortalte det til 

disciplene. Jesus 

kom dem i møde 

og de gik hen og 

omfavnede og 

kyssede hans 

fødder og tilbad 

ham. 

Den samme aften 

kom han til 

diciplene og sagde; ” Fred være med jer” Han viste 
det var ham ved at 

vise hans hænder 

og side. 

Thomas(Didymos) 

Troede ikke på 

opstandelsen, og 

ville se Jesus og 
stikke fingerne i ”hullerne” I hans 
side samt hænder. 
Dog kom Jesus 
atter igen og 
beviste Thomas at 

det var ham. Han siger til sidst: ”  »Du 

tror, fordi du har set 

mig. Salige er de, som 

ikke har set og dog 

tror.«”  

Folkene skal 

prædike 

deres 

synders 

forladelse til 

ham. Det 

skulle de gøre 

i betania, da 

han 

velsignede 

dem blev han 

båret op mod 
himlen 

  

Efter opstandelsen - frigørelse fra jødedommen 

Jesus opholder sig på jorden 40 dage efter opstandelsen.  
Kristi himmelfarts dag: farer til himmels 
På Pinsedagen samles disiplene igen og de bliver istand til at prædke på alverdens sprog som de ellers ikke 
har kunnet snakke. (besat af helligånden)  
  
Paulus: uddannet jødisk skriftklog og oprindeligt modstander af Jesus. Første kristne teolog.  
  
Jødekristne: overholde de jødiske regler da kristendommen i princippet bare var den rigtige form af 
jødedommen. 
Universalistiske: Helt frigjort fra jødedommen.  

 

De kristne kirkesplittelser 

Allerede i ud-oldkirken var der splittelser i kristendommen.  
UR OG OLDKIRKENS SPLITTELSER I KRISTENDOMMEN 
  
  
Der var uenigheder mellem kirkerne og selve troen til jesus (derfor opstod der splittelser): 
- "Gjaldt muligheden for alle mennesker, eller var den kun forbeholdt jøder?" 
- "Findes det guddommelige lys alene hos jesus, hvis kirke derfor er vejen til, at også andre mennesker kan 
få del i det?" 
  



   

  
Splittelsen 451 var nestorianerne* og monofysitterne* som løsrev sig fra den orientalske kirke.  
Uenigheden var om jesus natur. 
Monofysitterne: ønskede formuleringen om at jesus var, én person med én forenet natur. 
Nestorianerne: ønskede formuleringen om at jesus var to personer med to adskilte nature; en 
guddommelig og en menneskelig. 
  
  
Den anden splittelse 1054 var vestkirken* og østkirken* der strides om hvem der skulle lede kirken  
  

  
*nestorianerne = Syrien, persien, indien, kina 
*monofysitterne = Egypten, syren, etiopien, armenien 
  
*vestkirken = Paven i Rom 
*østkirken = Patriarken i Konstaninopel 
 


