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Vi läser bibeln tillsammans i Kyrkan vid Brommaplan 

 

Under 10 veckor kommer vi läsa texter på temat TRONS GRUNDER –  

med inspiration från den apostoliska 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. 1 

 

Välkommen att utforska trons grunder, som beskrivs i 

trosbekännelsen, tillsammans med församlingen! 

                                                           
1 Texter och layout: David Fouladi, Barbro Daelander, Karin Andersson 



Inledning 

Vad tror vi kristna på egentligen? Vad är det mest centrala och 

grundläggande i vår tro? 

Dessa frågor upptog mycket tid i den tidiga kyrkan under flera århundranden, 

och gör så än idag. Blir man någonsin färdig med tron? Går den att helt 

definiera? Kanske inte, men det har inte hindrat kristna från att beskriva och 

sätta ord på det kristna mysteriet så gott man har kunnat. Detta har gjorts av 

flera anledningar. Dels för att påminna sig om vad man tror på och på vilken 

grund vi står. Men också för att hålla ihop som kristna och för att markera mot 

villoläror och andra religioner.  

Redan från början fanns det trosbekännelser i de kristna församlingarna och 

med tiden blev de mer enhetliga. Den trosbekännelse som kristna erkänner 

och använder sig av världen över är den nicenska trosbekännelsen. Den 

författades under två ekumeniska kyrkomöten;  

i Nicaea år 325 och i Konstantinopel år 381. Dessa möten blev starkt 

avgörande för hur den kristna tron formades i synen på Jesu person, såsom 

Gud och människa, läran om treenigheten och den Helige Andes roll i den. 

Trosbekännelsen och arbetet med den blev helt avgörande för den kristna 

teologin och självförståelsen. Den trosbekännelse vi använder vanligtvis i 

kyrkan, framförallt i Sverige och i västvärlden är inte den nicenska 

trosbekännelsen då den är ganska lång, utan en kortare version. Nämligen 

den apostoliska trosbekännelsen, som finns på föregående sida2. Denna 

trosbekännelse är innehållsligt överensstämmande med den förra, men i mer 

komprimerad form. Den går inte in lika mycket på det inbördes förhållandet 

inom Gud som den förra. Den apostoliska används endast av de västliga 

kyrkorna d.v.s. de protestantiska och katolska kyrkorna, och uppkom i 

församlingen i Rom på tidigt 200-tal och det är därmed den äldsta 

trosbekännelsen vi använder. 

/ David Fouladi 

                                                           
2 Se också i slutet av detta häfte. Där finns en nyöversättning från 1996 och även den nicenska trosbekännelsen. 



Vecka 2 – FADERN – Skapare av liv 

måndag 11/1  Första Moseboken 1:1-25 

tisdag 12/1 Första Moseboken 1:26 – 2:9 

onsdag 13/1 Psaltaren 139:1-18 

torsdag 14/1 Johannes evangelium 14:1-14 

fredag 15/1 Jesaja 6:3-5 

lördag 16/1 Första Krönikeboken 29:10-12,  

 Johannes evangelium 3:16-17 

söndag 17/1  Johannes evangelium 1:1-18 

 

- Vad har Gud Fadern gjort i historien, vad gör han idag? 

- Hurudan är Gud Fadern, vilka egenskaper har han? 

- Hur kan vi få veta mer om Gud Fadern? 

 

 

Vecka 3 – MÄNNISKAN – Skapad till avbild och fallen 

måndag 18/1 Första Moseboken 1:26-27, 2:15-25 

tisdag 19/1 Första Moseboken 3:1-24  

onsdag 20/1 Romarbrevet 5:12, 3:23, 6:23 

torsdag 21/1 Romarbrevet 7:14-25 

fredag 22/1 Första Johannes brev 2:1-11 

lördag 23/1 Psalm 51:3-19 

söndag 24/1 Psalm 32:1-5 

 

- På vilket sätt är människan Guds avbild? 

- Hur påverkade syndafallet människan, i relation till varandra och till Gud? 

- Vad behöver människan för att leva?  



Vecka 4 – SONEN – Jesus Kristus  

måndag 25/1 Lukas evangelium 2:1-21  

tisdag 26/1 Lukas evangelium 2:41-52 

onsdag 27/1 Lukas evangelium 4:16-30 

torsdag 28/1 Matteus evangelium 5:17-37 

fredag 29/1 Kolosserbrevet 1:15-20 

lördag 30/1 Johannes evangelium 8:1-11 

söndag 31/1 Johannes evangelium 17:1-26 

 

- Vem är Jesus? Vilken är hans bakgrund, jordiskt/andligt? 

- Vilka egenskaper har Jesus?  

- I vilka avseenden är Jesus mänsklig respektive gudomlig?  

 

 

 

Vecka 5 – SONEN – i vilken vi får frälsning 

måndag 1/2  Markus evangelium 15:16-39 

tisdag 2/2 Johannes evangelium 3:16-18, 14:6 

onsdag 3/2 Markus evangelium 10:45,  

 Johannes evangelium 5:24 

torsdag 4/2 Romarbrevet 6:3-11, 10:9-13 

fredag 5/2 Efesierbrevet 1:3-14, 2:8-10 

lördag 6/2 Första Johannes brev 1:5-10 

söndag 7/2 Första Johannes brev 5:11-13  

 

- Varför behövde Jesus dö? 

- Vad är grunden till vår frälsning? 

- Hur kan vi veta att vi fått frälsning genom Jesus?  



Vecka 6 – ANDEN – Hjälparen och livgivaren  

måndag 8/2 Första Moseboken 1:1-2, 2:7 

tisdag 9/2 Matteus evangelium 3:13-17 

onsdag 10/2 Johannes evangelium 3:1-12 

torsdag 11/2 Johannes evangelium 14:16-21, 26-28 

fredag 12/2 Jesaja 42:1-9 

lördag 13/2 Lukas evangelium 4:14-22,  

Joel 2:28-32 

söndag 14/2 Apostlagärningarna 2:1-21 

 

- Vilket samband finns mellan ande, andning, liv och vind?  

- Vilken är relationen mellan Gud Fader, Sonen och Anden? 

- Hur uppfattar du Anden? 

 

 

Vecka 7 – ANDEN – i den enskildes liv  

måndag 15/2 Apostlagärningarna 1:1-9 

tisdag 16/2 Andra Moseboken 31:3-5 

onsdag 17/2 Första Korinthierbrevet 12:1-13 

torsdag 18/2 Första Korinthierbrevet 14:1-19 

fredag 19/2 Apostlagärningarna 19:1-7 

lördag 20/2 Galaterbrevet 5:13-24 

söndag 21/2 Romarbrevet 8:22-27 

 

- På vilka sätt kan Anden hjälpa oss? 

- Jämför Andens funktion i Gamla respektive Nya Testamentet.  

Skillnader? Likheter? 

- Har du erfarenheter av Anden i ditt liv? 



Vecka 8 – KYRKAN – Kristi kropp på jorden  

måndag 22/2 Kolosserbrevet 1:17-23 

tisdag 23/2 Matteus evangelium 28:16-20 

onsdag 24/2 Efesierbrevet 2:11-22 

torsdag 25/2 Matteus evangelium 5:11-16 

fredag 26/2 Första Korinthierbrevet 12:12-31 

lördag 27/2 Efesierbrevet 4:7-16 

söndag 28/2 Johannes evangelium 17:1-26 

 

- Vilka ingår i ”Kristi kropp på jorden”? 

- Vad är Guds/Jesu syfte med Kyrkan? 

- Hur har Kyrkan ”lyckats” genom tiderna, att uppfylla Kristi uppdrag? 

 

 

 

Vecka 9 – FÖRSAMLINGEN – Kristi kropp i min närhet  

måndag 1/3 Apostlagärningarna 2:41-47 

tisdag 2/3 Första Korinthierbrevet 14:26-33 

onsdag 3/3 Hebreerbrevet 10:19-25 

torsdag 4/3 Matteus evangelium 18:15-20 

fredag 5/3 Första Korinthierbrevet 11:23-34 

lördag 6/3 Romarbrevet 1:7,  

 Första Korinthierbrevet 1:1-2,  

 Andra Korinthierbrevet 1:1,  

 Uppenbarelseboken 1:4, 2:1, 8, 12, 18, 3:1, 7, 14 

söndag 7/3 Johannes evangelium 15:1-17 

 

- Vem ingår i ”församlingen”? 

- Är du del i någon församlingsgemenskap? 

- Varför är det viktigt att tillhöra en församling?  



Vecka 10  – DOMEN – döden och ändligheten  

måndag 8/3 Hebreerbrevet 9:23-28 

tisdag 9/3 Predikaren 8:1-8, 9:1-3 

onsdag 10/3 Första Moseboken 2:16-17, 3:1-4 

torsdag 11/3 Romarbrevet 5:12-14, 3:23, 6:23 

fredag 12/3 Första Thessalonikerbrevet 4:13-18 

lördag 13/3 Första Korinthierbrevet 15:1-19 

söndag 14/3 Första Korinthierbrevet 15:50-58 

 

- Hur kom döden in i världen? 

- Hur ser du på döden? 

- Har det någon betydelse för döden, om man har en tro på något evigt? 

 

 

 

Vecka 11 – HOPPET – hemlandet och återkomsten  

måndag 15/3 Johannes evangelium 14:1-14 

tisdag 16/3 Apostlagärningarna 1:6-11 

onsdag 17/3 Sakarja 14:1-9 

torsdag 18/3 Apostlagärningarna 2:24-35 

fredag 19/3 Hebreerbrevet 11:13-16 

lördag 20/3 Uppenbarelseboken 5:11-14 

söndag 21/3 Uppenbarelseboken 7:9-17 

 

- Vad betyder det för dig att Jesus ska komma tillbaka? 

- Var är de döda nu, i väntan på den sista dagen? 

- Har du en tro som räcker bortom döden? 

 



Mer om trosbekännelsen 

Vi är många som har lärt oss trosbekännelsen utantill i samband 

med konfirmationen eller senare. År 1996 kom Sveriges Kristna 

Råd med en nyöversättning. Denna översättning finns i 

Equmeniakyrkans nya kyrkohandbok och lyder som följer: 

 

Den apostoliska trosbekännelsen från 1996 

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. 

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, 

som blev till som människa genom den heliga Anden, 

föddes av jungfrun Maria, 

led under Pontius Pilatus, 

korsfästes, dog och begravdes, 

steg ned till dödsriket, 

uppstod från de döda på tredje dagen, 

steg upp till himlen, 

sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida 

och skall komma därifrån för att döma levande och döda. 

Vi tror på den heliga Anden, 

den heliga, universella kyrkan, 

de heligas gemenskap, 

syndernas förlåtelse, 

kroppens uppståndelse 

och det eviga livet. 

Amen. 



I inledningen nämns den Nicenska trosbekännelsen från 300-talet.  

Den är mer utförlig än den apostoliska.  

 

Den nicenska trosbekännelsen 

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, 

skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; 

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, 

född av Fadern före all tid, 

Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, 

född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, 

på honom genom vilken allting är skapat; 

som för oss människor och för vår salighets skull 

har stigit ned från himmelen och tagit mandom 

genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; 

som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, 

lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, 

efter skrifterna, och stigit upp till himmelen 

och sitter på Faderns högra sida; 

därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, 

på vilkens rike icke skall varda någon ände; 

och 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; 

och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. 

Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, 

och förväntar de dödas uppståndelse 

och den tillkommande världens liv. 

Amen. 

 

 



Exempel på daglig överlåtelsebön 

Herre, min Gud 

när Din kärlek flödade över i skapelsen 

tänkte Du också på mig. 

Av Din kärlek blev jag till 

genom Din kärlek lever jag 

till Din kärlek vänder jag mig. 

O Gud, 

låt alltid mitt hjärta känna igen 

och glädjas över Din godhet i allt Du skapat 

Befria mig från allt som hindrar 

mitt gensvar på Din godhet. 

Led allt som är i mig 

till att lovprisa Dig 

Lär mig vördnad 

för varje människa i hela skapelsen 

Ge mig kraft 

till att tjäna Dig. 

Herre,  

låt ingenting dra mig bort från Din kärlek, 

varken hälsa eller sjukdom 

ära eller vanära 

långt liv eller kort liv. 

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan 

än den du vill jag ska vara. 

Amen 

 

(Nutida bön utifrån Ignatius av Loyolas ”Princip och grundval”) 



 


