
 
Bibeln 

Kristendomens heliga skrift. 
Är uppdelad i två delar: 
- Gamla testamentet, som 
utspelar sig innan Jesu 
födelse (beskriver jordens 
skapelse, och judarnas 
historia). 
- Nya testamentet, som mest 
handlar om Jesu liv. 

Trosbekännelsen 
”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 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 tror ock på den helige Ande, en 
helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, 
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse 

och ett evigt liv. Amen.” 

 

En sammanfattning av 
vad de kristna tror på.  

 

 
Kristen 

 

Är man ”kristen” är man en 
anhängare till 

kristendomen, och tror på 
Gud, Jesus och Den heliga 

anden.  

 

Treenig-
heten 

De kristna tror att Gud inte 
är en ”enhet”, utan finns i 
tre olika delar: 
- Gud, den himmelske 
fadern. 
- Jesus, Gud som människa 
på jorden. 
- Den heliga anden, som Gud 
visar sig på jorden idag. 

 
Jerusalem  

 

En helig plats för de kristna. 
Här predikade Jesus under 

sin tid på jorden. 

 
Korset 

Den plats Jesus dog på. 
Jesus dog på korset för 
människornas synders 
skull, så att alla som tror 
på Gud, ska kunna få 
syndernas förlåtelse, och 
ett evigt liv efter döden. 

 
Betlehem 

 

Betlehem är en viktig stad 
för de kristna, eftersom det 
var där som Jesus föddes. 

 
Nattvarden 

 
Nattvarden är vin och 
bröd som symboliserar 
Jesus blod och kropp. 
Kristna dricker och äter 
detta i kyrkan till minne 
av Jesu sista måltid med 
sina lärjungar. 

 

10 guds 
bud 

 

Guds lag – 10 regler som alla 
kristna ska följa.   

 
Advent 

”Ankomst”: de kristna 
väntar på att herren ska 
komma. Med ”herren” 
menas Jesus, som föddes 
vid jul. 



 
Påsk 

De kristna firar påsken 
som en sorgens och 
glädjens högtid. Sorg, 
eftersom Jesus dog på 
korset. Glädje, eftersom 
han återuppstod och 
gjorde så att alla kristna 
skulle få samma 
möjlighet. 

 
Messias 

(Kristus på latin) 

 

Det betyder ”Den utvalde”, 
eller ”Den smorde”, och är 
ett annat namn på Jesus. 
Ordet ”Messias” är en 
översättning av det 
hebreiska ordet ”Masiah”.  

 
Präst  

 

Den person som för 
församlingen leder 

gudstjänsterna. 

 
Bön 

 

Den enskilda människan 
pratar med Gud: det kan 
handla om att man vill ha 
hjälp med något, eller att 
man är tacksam för något.  

 
Frälsning 

 

De kristna menar att den 
som tror på Gud, och ber 
om syndernas förlåtelse, 

kommer att bli frälst – 
alltså komma till himlen 

efter döden. 

 
Dop 

 

En ceremoni där barnet/ 
den vuxne som döps blir  
medlem i den kristna 
församlingen (”Guds 
församling”).  

 
Kyrka 

 

De kristnas 
gudstjänstlokal, där de 

samlas för att hålla 
gudstjänster och be 

tillsammans. 

 
Konfirmation 

 

Genom att konfirmera sig 
bekräftar (intygar) man att 
man vill leva som kristen, och 
genom denna rit får man  
Guds stöd att göra det. 

 

Jesus  
 

Jesus från Nasaret, född 
av en judisk mor (jungfru 

Maria). Guds son. 

 

Jul 

 
 

De kristna firar att Jesus 
föds. 

 


