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IERS Digitale moduler om kristendom  
• Introduktion til kristendom 1. Kristendommens historie  

• Introduktion til Kristendom 2. Temaer  
 
Kristendommen er en monoteistisk religion baseret på Jesus’ lære (kendt for kristne som ’Kristus’ - 
fra det græske ord christós, en oversættelse af det hebraiske ord mashiah (messias).  
  

Jesus og hans lære 
Eksistensen af den historiske Jesus er ikke længere betvivlet i dag. Han blev født ind i en jødisk 
familie og var en fremtrædende prædikant i Galilæa og Judæa i ca. to år. Hans lære drejede sig om 
Guds rige, hvis komme var nært, og derfor gjorde det nødvendigt at søge rensning. For sine disciple 
var Jesus den ’Messias’, som var profeteret i de jødiske skrifter; han betragte(de)s som Guds Søn og 
menneskehedens Frelser. Hans opstandelse er beviset på hans status og bekræfter hans budskab 
på trods af hans korsfæstelse (en skammelig død på det tidspunkt). 
 
Mere information kan findes på: 

• Kristendommens begyndelse  
 
 

De vigtigste doktrinære principper om kristendommen 
Kristendommens mål er Frelse, dvs. frelse af sjælen fra synd. Der er dog ingen klar konsensus blandt 
kristne om, hvordan man gør dette. Dette forklarer dels eksistensen af mange kirkesamfund / kirker. 
 
Bibelen er kernen i det kristne dogme. De første kristne besluttede at beholde den hebraiske bibel 
som det gamle testamente (det betyder ’den gamle alliance’, dvs. mellem gud og jøderne). Det Nye 
Testamente (Alliancen mellem Gud og menneskeheden) indeholder bøger om Jesus’ lære 
(evangelierne) og kristendommens begyndelse. 
 
Kristologiske kontroverser om Kristus’ natur (guddommelig og menneskelig) samt hvordan de 
interagerer førte til indkaldelsen af de økumeniske råd, der skulle fastslå en klar fortolkning. På de 
første to råd fik man formuleret den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse, som kom til at 
indeholde kernen af det kristne dogme. 
 
 
 
 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crispre_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crispre_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2pre_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2pre_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-3_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-3_dk.html
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1. ’Lov og nåde’, en almindelig skildring af forskellen mellem jødedom og kristendom. Her også et forsvar for det 
protestantiske syn på frelse (se IERS-modulet kristendom I, afsnit 6, kilde 2a) 

 
 
Mere information kan findes på:  

• De hellige tekster  

• Trosbekendelsen  

• Debatten om frelse under Reformationstiden  
 
 

Hovedpraksisser i kristendommen 
Om søndagen (opstandelsens dag) samles kristne for at tilbede Gud. Den liturgiske tjeneste, der har 
forskellige navne afhængig af trosretningen, er struktureret omkring to øjeblikke: Skriftlæsninger 
med en kommentar fra præsten og eukaristien, som erindrer den sidste nadver. 
 
 
 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-5_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-5_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-8_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-8_dk.html


 

 5 

  
2. Eukaristiens elementer (katolsk kirke) (kilde) 3. Eukaristiens elementer (Øst-ortodoks kirke) (kilde) 
 

 Eukaristien er fælles for alle kristne kirker, men der er nogle forskelle. Den katolske kirke bruger  
 usyret brød (som det der bruges af Jesus til nadveren) og hvidvin. Den østlig-ortodokse kirke  
 bruger syrnet brød (for at skelne kristen og jødisk praksis og til at symbolisere Helligåndens  
 tilstedeværelse) og rødvin 

 
 
Eukaristien er et af sakramenterne. Et sakramente er et symbol på Guds nåde. Antallet af 
sakramenter varierer alt efter kirkesamfund: alle samfund har i hvert fald to (dåben og eukaristien), 
og ikke-protestantiske kirker har syv. 
 
I kristendommen hedder den religiøse bygning en kirke. En kirke er Guds hus, et sted for tilbedelse 
og et sted for undervisning. Der er mange slags kirker afhængigt af sted, kirkesammenhæng og 
byggedato. 
 
Præsternes rolle varierer meget efter trosretning, da det afhænger af deres syn på Kirken. 
 
Pilgrimsrejse er en gammel og vigtig praksis i kristendommen. Det er en rejse til steder, der spillede 
en nøglerolle i kristen historie, såsom Det Hellige Land, eller forbundet med helgener (og deres 
relikvier) og mirakler. 
 
More information on: 

• Sakramenter  
• Kirkerne  
• Præsterne  
• Relikvier og pilgrimsrejser  

 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Communion_Table.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liturgy_St_James_1.jpg
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-6_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-6_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-3_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-3_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-8_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-8_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-9_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-9_dk.html
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Historisk udvikling 
Startende som en minoritetsgruppe inden for jødedommen forgrenede kristendommen sig og 
spredte sig gennem det romerske imperium. Efter en kort forfølgelsesperiode blev kristendommen 
erklæret religio licita (autoriseret religion). I slutningen af 4. århundrede blev den anerkendt som 
den officielle religion i imperiet. I middelalderen førte divergerende udviklinger til adskillelsen af 
den latinske (romerske) kirke og den byzantinske (østlig-ortodokse) kirke. I de tidlige moderne tider 
skabte reformationen det tredje, store, kristne kirkesamfund: protestantisme. I moderne tid må 
kristne kirker håndtere vigtige sociale, politiske og kulturelle forandringer i samfundet, der 
udfordrer deres rolle og stilling. Her er der tale om blandt andet sekularisering, industrirevolutionen 
og nye politiske modeller. 
 

 
4. Mission i Central- og Østeuropa skabte en konkurrence mellem latinske og byzantinske kirker, der bidrog til 
skabelsen af to forskellige kristendomme (kreditter) 
 

 
Mere information kan findes på: 

• Udviklingen af kristendommen i det romerske imperie  
• Kristianiseringen af det romerske imperie  
• Den romerske kirke i Middelalderen  
• Oprettelsen af den øst-ortodokse kirke  
• Reformationstiden  
• Kristendom i moderne tider  

 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-4_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-5_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-5_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-6_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-6_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-7_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-7_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-8_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-8_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-9_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-9_dk.html
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Kristendom i en globaliseret verden 
I dag er kristendommen den første ’verdensreligion’ med hensyn til tilhængere. I de gamle kristne 
lande er der en tilbagegang i religiøs praksis, mens kristendommen i udviklingslandene er mere 
dynamisk. I lyset af den interne splittelse og andre religioner kan de kristne kirker siges at være 
engagerede i en proces af positivt samarbejde, der skal fremme en bedre forståelse og accept af 
andre overbevisninger. Dette kaldes økumenisme (samarbejdet mellem de forskellige kristne 
kirkesamfund) og interreligiøs dialog (mellem kristendommen og andre religioner). 
 
 

    
5. Kristne kirker i verden    6. Procentfordelingen mellem kristne 
(Se IERS module Christianity I, section 9, source 1b)  (Se IERS module Christianity I, section 9, source 1b)  
 
 

Mere information kan findes på: 
• Kristen tilstedeværekse i verden  
• Økumenien og interreligiøs dialog  

 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-11.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-11.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-11_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-11_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-10_dk.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-10_dk.html

