Tema 4 Gud - guder.
Du skal kunne forklare, hvad en religion er, og du skal have et overblik over verdens
mange religioner.
Hvad vil det sige, at en religion kaldes for sandheden?
Er Gud i verden eller udenfor verden? Er verden guddommelig?
I kristendommens er Jesus den absolutte hovedperson. Hvad er det helt særlige ved
Jesus i kristendommen?

Begreber
Religion: Ordet kommer sandsynligvis af latin: religare: binde, knytte forbindelse. Religion handler om forbindelsen mellem mennesket og det guddommelige/Gud.
Ordet religion er i øvrigt vanskeligt at definere enkelt, fordi der ikke er noget, som er
fælles i alle religioner, - kun dette at alle religioner indeholder svar på nogle af de
grundlæggende spørgsmål til tilværelsen, fx:





Hvad er meningen med livet?

Hvad sker der, når jeg dør? (afslutningen)

Hvor kommer jeg fra? (begyndelsen)

Hvad er godt - rigtigt og forkert? (etik)

Hvad er sandheden?

Hvordan er Gud, det guddommelige, guder?

En religion har det guddommelige/Gud som centrum. Se figur 3 side 3.
Sandhed: At forstå virkeligheden, som den er.
I kristendommen er Jesus selve sandheden. Han er Gud, som blev menneske. Det kaldes inkarnationen (= i-kød) og fejres i julen. Se tema 12, trosbekendelsen.
Desuden har profeter og apostle en særlig autoritet i kristendommen til at sige sandheden. Profeterne, fordi de talte med en særlig klarhed og inspiration, og apostlene, fordi
de selv havde kendt Jesus og var øjenvidner. Deres tanker og ord er i dag i Bibelen.
I islam er Muhammed den sidste og den vigtigste profet, og er et direkte talerør for
budskabet fra Allah, og blev til Koranen. Koranen er den fuldkomne sandhed i islam.
Gud og Verden
I kristendommen (og jødedommen og islam) gives der en afgørende og principielt forskel mellem Gud, som er Skaberen og verden og mennesket, som er skabning. Gud er
ikke skabt, men er, og er hævet over død og tid og rum. Det kaldes guddommelighed.
Mennesket er skabt i tiden og rummet og er dødeligt.
Gud er både uden for verden (Skaberen) og mystisk nærværende i verden (Helligånden)
Kristendommens sprog om Gud
Mennesket kan ikke fatte Guds guddommelighed, og vi taler derfor kun i billeder om Gud. Det
kaldes for analogi. Fx kaldes Gud for ”han” og ”far”, som de bedst mulige sprog-billeder på noget
endnu større guddommeligt. Der bruges også ord om Gud, som mennesket ikke selv fatter dybden af: fx almægtig, alvidende, allestedsnærværende. Jesus er derfor afgørende vigtig i kristendommen for at kunne forstå og kende Gud. Han kaldes Guds åbenbaring (=Guds afsløring af sig
selv) eller Guds enbårne Søn. Derfor siger kristendommen: Gud er sådan som Jesus var, sådan
som han sagde og sådan som han gjorde og levede på Jorden hos mennesket.
Det religiøse sprog er ikke et naturvidenskabeligt sprog (se tema 3). Det naturvidenskabelige
sprog udvikler sig mere og mere abstrakt (=man ser bort fra alt det nære og personlige) og er
følelsesforladt. Det religiøse sprog passer til det daglige livs glæder og problemer og handler om
relationer mellem mennesker (venskab, familieliv, kærlighed, tilgivelse, sorg og glæde mm), om
de grundlæggende spørgsmål til livet, om livets store overgange (fødsel, død mm), om det daglige arbejde og livets behov, og om troen og religiøsiteten og gudsforholdet (bøn, ritualer, mm).
Det religiøse sprog er i høj grad både enkelt, dagligdags, poetisk og følelsesbetonet. Fx er
Jesu lignelser helt enkle og jordnære. Ved hjælp af lys, korn, træer, en tabt mønt, en hjemvendt
søn, en overfaldet mand, en rig bonde, osv. forklarer Jesus, hvad Guds Rige er.
Men religionerne udtrykker sig også dybsindigt og intellektuelt (ånds-videnskabeligt). Det sker i
dogmerne (Se tema 12), fx i trosbekendelser og i teologi, som betyder ”læren om Gud”.
Folkekirken bekender sig til teologiske skrifter af Martin Luther (se tema 10 og 12).

Tekster
1: Filosoffen Pascal, Tanker, Gyldendal 1974, afsnit 483:

Menneskets storhed og elendighed er til den grad øjensynlig, at den sande religion nødvendigvis må lære os, at der i mennesket findes et eller andet mægtigt ophav til storhed og ligeledes til elendighed. Den må altså gøre rede for disse besynderlige modsætninger.
2: Det store spørgsmål: Hvad er sandhed?, - her gennem Pilatus’ ord til Jesus under
forhøret før korsfæstelsen, fra Johannes evangeliet kap. 18:

v37 Pilatus sagde til ham: »Så er du altså konge?« Jesus svarede: »Du siger, jeg er
konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om
sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst.« v38 Pilatus sagde til ham:
»Hvad er sandhed?«
3: Kristendommens syn på Jesus: Johannes evangeliet kap. 14:

v1 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! v2 I min faders hus er
der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads
rede for jer? v3 Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg
igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. v4 Og hvor jeg går hen,
derhen kender I vejen.« v5 Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går
hen, hvordan kan vi så kende vejen?« v6 Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og
sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. v7 Kender I mig, vil I
også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.«
4: Religionsmøde med Paulus (år 10-64) på Areopagos i Athen:

v22 Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde: »Athenere! Jeg ser, at I på alle
måder er meget religiøse. v23 For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften: For en ukendt gud. Det, I således ærer
uden at kende det, det forkynder jeg jer. v24 Gud, som har skabt verden med alt,
hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af
hænder. v25 Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting; v26 og af ét menneske
har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte
tider og grænser for, hvor de skal bo – v27 for at de skulle søge Gud, om de kunne
famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. v28 For i
ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt: ›Vi er også af
hans slægt.‹ v29 Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner
noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. v30 Efter at
Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, v31 for han har fastsat en dag, da han vil holde dom
over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det
har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.« v32 Da de hørte
om dødes opstandelse, spottede nogle, men andre sagde: »Det vil vi høre dig tale om
en anden gang.« v33 Dermed forlod Paulus forsamlingen.
5: Hvor bor Gud? Kong Salomos tale ved jødernes første tempelindvielse ca.
950 fvt. Fortalt i 2. Krønikebog kap. 6, vers 18-21:
v18 Bor Gud da hos menneskene på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke
rumme dig; hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget! v19 Vend dig til din
tjeners bøn og bønfaldelse, Herre min Gud, og hør det råb og den bøn, din tjener beder
for dit ansigt. v20 Lad dine øjne være åbne for dette hus dag og nat, det sted, om
hvilket du har sagt, at dér vil du sætte dit navn, og hør den bøn, din tjener beder vendt
mod dette sted. v21 Hør din tjeners og dit folk Israels bønfaldelse, når de beder vendt
mod dette sted! Hør den fra det sted, hvor du bor, fra himlen, ja, hør og tilgiv!

Billeder - oversigter
Hvad er en religion? Disse ord er overskrifter til at forstå, hvad den enkelte religion er:

...ismer
Teisme = troen på en personlig Gud
Mono-teisme = tro på én Gud
Poly-teisme = tro på mange guder
A-teisme = afvisning af Gud/guder
Deisme = troen på, at Gud er til,
men kun som fjern Skaber og ikke
blander sig i verden
Pan-teisme = troen på at Gud er
overalt, og at alt er guddommeligt

Oversigt over de store verdensreligioner
Navn
De gamle religioner
Egyptisk religion

Gud/gudenavne

Zarathustrisk (persisk)

Ahura Mazda (godhed/liv), Angra Mainyu (ondskab/død)

Græsk religion

12 olympiske guder: Zeus, Hera, Athene, Poseidon, Hermes,
Hefaistos, Afrodite, Apollon, Dionysos, Artemis, Demeter, Hades
Parallelle romerske guder: Zeus (Jupiter), Hera (Juno), Athene
(Minerva), Poseidon (Neptunus), Hermes (Mercurius), Hefaistos
(Vulcanus), Afrodite (Venus), Apollon (Apollo), Dionysos ( Bac
chus), Artemis (Diana), Demeter (Ceres), Hades (Orcus/Pluto)
Teutatis 'Folkets Gud', Taranis 'Tordneren'. Cernunnos… og mange
naturguder og guder med menesketræk

Romersk religion

Keltisk religion
Nordisk religion

Solguden Re (Ra), Isis, Osiris, Horus …

Odin, Thor, Freya, Loke, Balder, Høder, … (aserne og venerne)

Nutidige Religioner

millioner

Kristendom

Gud som en mystisk treenighed
Faderen, Sønnen, Helligånden

Jødedom

Én Gud, Jahve (=jeg er)

Islam

Én Gud, Allah (Muhammed er profeten)

Ateisme

Afviser at Gud og det overnaturlige findes
Desuden ikke-religiøst aktive (ca. 10%)

Øst-religioner
Hinduisme (Indien)

Ca. antal

2.200 mio
12 mio
1.400 mio
200 mio
500 mio

Brahma (skaberen), Visnu (opretholderen),
900 mio
Shiva(tilintetgøreren), Khrisna, Haman, Ganesha, …

Buddhisme (Indien)

Ingen personlig Gud, Buddha er ”den fuldt
oplyste” og tilbedes

Sikhisme (Indien)

Én Gud, Vāhigurū (tro på reinkarnation)

Kunfucianisme (Kina)
Kungfutze dyrkes som en gud + forfædrene
Daoisme (Taoisme) (Kina) Himmelvæsener, personificerede stjerneguder og
udødeliggjorte mennesker
Shintoisme (Japan)
Solgudinden Amatesaru , lykkeguder og dæmoner

400 mio
25 mio
?? mio
?? mio
100 mio

Perspektivering

Emne

I

Livsfilosofi
og etik

Bibelske
Fortællinger

Kristendommens udtryk

Ikke kristne
Religioner

1-4

5-8

9-12

13-16

Hvad vil det sige, at være et

Begyndelse og
urhistorie

Bibelen, historie
og forkyndelse

Buddhisme og
hinduisme
Synet på det
guddommelige

II

III

Hvad er det gode liv?

Lignelser og
Guds rige

Kirkehistorien og
dens personer

Islam

Tro og Viden

Mirakler og påske

Kirker og ritualer

Ateisme, humanisme og
sekularisering

De to forskellige
sprog

IV

Gud – guder
Sandhed og religion

Mirakler
Jesu opstandelse

Evangeliernes
Jesus-fortælling
(næstekærlighed
og discipelskab)

Synet på Gud

Trosbekendelser
og kunst
Trosbekendelserne

Pensum
Relevante bibeltekster følger af tema 7 (Mirakler og påske)

Links
www.religion.dk

Synet på Gud

Ikke-kristne begreber og -(ny)
religiøsitet
Religion og samfund

Tilegnelse/begrebsspil
Læg brikkerne i den religion, hvor de hører hjemme.
Når der er flere brikker af samme slags, passer de til flere religioner.
Arbejd gerne sammen to og to og skift mellem at lægge brikker og kontrollere.
Klip brikkerne ud.

Kristendom

Jødedom

Islam

Hinduisme

Buddhisme

Én Gud

Én Gud

Én Gud

Mange
guder

Ingen
Gud

Treenighed

Buddha

Muhammed

Jesus

Guds Søn

Helligånden

Teisme

Teisme

Teisme

Polyteisme

Allah

Panteisme

Den fuldt
oplyste

Koranen

Bibelen

Toraen

Vedaerne

Genfødsel

Genfødsel

Opstandelse

900 mio

2200 mio

1400 mio

400 mio

12 mio

