


Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: 
SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN

GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN – EN TREEING GUD

1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 

2. Gud visar sig som JESUS, som kallades för guds son.

3. Gud visar sig också genom ANDEN, anden kan översättas som 
kraften, den kraft som är gud- avbildas ofta som en duva. 

Jesus var tvungen att dö för att påminna människan om Gud och tron 
till kristendomen. 

Gud älskar människan och vill alltid rädda dem från ondska



Inom kristendomen finns det flera inriktningar. Varje dag bildas det nya kyrkor med 
olika inriktningar.  De tre största grenarna har tillsammans 2 miljarder anhängare och 
heter:

• Katolska kyrkan
kom till på 1000 -talet e.Kr. av kristna i väst som tyckte  
annorlunda i många frågor än de som kom från öst. 

• Ortodoxa kyrkan                  katolikerna i väst och ortodoxa i öst valde 1054 dela                  
kyrkan då de inte kunde komma överens.  

• Protestantiska kyrkan          bildades först på 1500-talet 



Katolska kyrkan i Malmö

Påven

Kardinaler

Biskopar

Garanterat den största grenen 
inom kristendomen. Över en 
miljard anhängare. 

Är organiserad som en 
pyramid. 

Längst upp Påven men mycket 
makt, längst ner präster med 
mindre makt- även kallat 
hierkier - helig ordning

Påven representerar Gud på 
Jorden.
. 

Påven: Rom, Vatikanstaten 
(världens minsta stat) 

Kardinalerna: när påven dör samlas 
kardinalerna, för att komma överens 
om vem som ¨kan ta påvens plats. 

En kvinna kan aldrig bli påve då de 
måste vara kardinal för att bli  påve 
och  inom katolska kyrkan kan inte 

en kvinna bli präst. 



Viktiga delar inom katolska kyrkan
Helgon: I varje katolsk kyrka finns det flera helgonstatyer 
och helgonbilder. En katolik ber aldrig till ett helgon, utan 
de ber genom ett helgon för att ge bönen extra kraft. 

Helgon ör en människa som under sitt liv gjort måna goda 
handlingar och som kämpar för den kristna tron. Efter sin 
död utser påven personen som ett helgon

Viktiga helgon: Jungfru Maria och Heliga Birgitta. 

Munkar och nunnor är väldigt betydelsefulla inom den katolska kyrkan. 
De ska leva sitt liv celibat, alltså utan familj, och därigenom leva i guds tjänst. 

Man kan säga att de är gifta med gud. 



Sakramentet betyder HELIG 
HANDLING.

En katolik får kontakt med 
gud genom sakramentet –
det kan även ses som en 
vägledning till vad som är 
ett bra kristet liv.  

De sju sakramenten:

1. Dop (barndopet)
2. Bot (bikt)
3. Nattvarden
4. Konfirmation (13-14 årsålder)
5. Äktenskap ( det går inte att skiljas)
6. Prästvigning ( bara manliga präster)
7. De sjukas smörjelse ( en svårt sjukt blir välsignad)



Består av ett antal fristående kyrkor. 

Dessa kyrkor har namn efter de länder de finns i exempel: Rysk-ortodoxa
Grekisk- ortodoxa 
serbisk- ortodoxa

Gudstjänsten är mycket speciell. Inom ortodoxin representerar man de äldsta kristna 
tankarna. Man ändrar inget och försöker behålla alla traditioner från de tidigaste 
generationerna. 

Gudstjänsten handlar om Jesus liv och är format som ett skådespel. 

Oftast står hela församlingen genom hela gudstjänsten. Prästen sjunger entonig, 
högt och läser böner och texter ur bibeln.  Han använder rökelsekar som han sprider 
kring församlingen.

Längst fram i en ortodoxkyrka finns det alltid en vägg som kallas Ikonostas – väggen 
är täckt av ikoner på viktiga gestalter inom kristendomen. 

I Ikonostasen finns det alltid tre  dörrar- Prästen ger genom dörrarna, när han 
befinner sig bakom väggen är han i himlen,  när han kommer tillbaka till 
församlingen kommer han med bud från gud. 



Ortodoxa kyrkan har samma sakrament som katolska kyrkan men här kallar 
man dem för mysterier istället. 

Dock finns det skillnader i hur de utövas: 
Man döps och konfirmeras samtidigt
Prästen bör vara gift ( ej biskop)
Man får inte skilja sig.  

Ikoner och bilder på viktiga personer 
genom kristendomen är väldigt viktiga 
inom den Ortodoxa inriktningen och är 
grundläggande för en ortodox. 

Man har även ikoner i hemmet. 



• Den protestantiska kyrkan kom till på 1500-talet 
genom Martin Luther. 

• Martin Luther protesterade mot den katolska kyrkan 
och därav namnet Protestantiska kyrkan. 

• Kyrkan innehåller tre olika kyrkor:

Lutherska kyrkan 

Den reformerta kyrkan

Den anglikanska kyrkan

Sverige är sedan 1500-talet protestantiska kyrkan. Med den Lutherska Kyrkan. 

Luthers tankar: Varje person kan ta ställning själv, behöver inte följa prästernas ord. 
Kan på egenhand läsa bibeln och söka gud, präster och påvar behöver inte förklara
i bibeln står det om två sakrament Dopet och nattvarden, dessa tyckte  Luther man 
skulle behålla. 

Denna försändring kallades reformation, vilket betyder försändring, att vilja förändra saker 
till det bättre. 



• Människan blir frälst genom sin tro istället för sina 
handlingar 

• Bibeln är det ända en människa behöver rätta sig efter

• Det finns bara två sakrament beskrivna i bibeln, därför 
tog han bort fem av de katolska sakramenten.

• Ingen ska vara munk eller nunna, gud vill att alla lever 
vanliga liv. 

• Alla yrken är lika viktiga, oavsett präst eller vägarbetare.

• Det ska inte finnas någon påve, står inget om påven i bibeln. 

• Helgon och helgondyrkan ska inte finnas, det står inte i bibeln. 

• Alla ska kunna läsa bibeln, lät översätta bibeln till ländernas egna språk

• Gudtjänsten hålls på landets egna språk.

• Psalmsång infördes för att göra det trevligare  och roligare att gå i kyrkan 



• Förändringarna som Luther pratade om spred sig snabbt över Tyskland. Finns 
främst i Schweiz, Holland, Scottland och USA.

• Även kallat Calvinska, reformerta eller presbyterianska kyrkan.

• Annorlunda utformning från den Lutherska. 

• Uppmanrar människan att leva enkelt och undvika nöjen 

som lyx och dans. 

• Poängterar att följa alla bibelns bud, bilder och statyer 

togs bort från kyrkan. Allt ska vara enkelt. 

Den anglikanska kyrkan skapades i England, 
en blandning av protestansiska och katolska 
kyrkan. 

Gudstjänsten påminner om den katolska 
men ledaren. För kyrkan är inte påven utan 
Englands ärkebiskop



Skillnaderna mellan de olika kyrkorna
• Katolska kyrkan har ofta stora helgonstatyer, och bilder på stora gestalter 

inom kristendomen, de ser påven som sin ledare och guds representant på 
Jorden. 

• Ortodoxa kyrkan har 
alltid en Ikonostas, 
en vägg med ikoner/ 
bilder. Ortodoxa tron 
går tillbaka till 
grunden av 
kristendomen och 
förändrar inget.  

• Protestantiska kyrkan: Varje person kan ta ställning själv,  
behöver inte följa prästernas ord. Kan på egenhand läsa 
bibeln  och söka gud, präster och påvar behöver inte 
förklara det som  står i bibeln. 


