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När Jesus samlade sina lärjungar kvällen 
innan han skulle dö bad han en bön om att 
de skulle vara eniga (Joh 17). Ändå finns det 
många olika kristna grupper i olika kyrkor eller 
samfund, som inte håller med varandra. Var-
för har det blivit så?

Den främsta anledningen till att olika kyrkor 
uppstått har varit att man inte varit överens 
om den kristna läran och hur man ska förstå 
det som står i Bibeln. Redan under de första 
århundradena uppstod det flera olika kyrkor på 
grund av detta. För att vara i samma kyrka var 
det viktigt att man var överens i de viktigaste 
frågorna. En viktig fråga var till exempel om 
Jesus är både sann Gud och sann människa. 

Ett annat skäl är att människor inte kunnat hål-
la sams. Så var det redan på Nya testamen-
tets tid. Då kunde det hända att man delade 
på sig och arbetade på olika håll (Apg 15:36-
40). De bildade inte olika kyrkor, men det har 
hänt senare i historien, till exempel när kyrkan 
i Europa delades i den katolska och ortodoxa 
på 1000-talet. Det handlade ytterst sett om 
vem som skulle bestämma.

Ibland händer det att Gud tar dåliga saker och 
gör något bra av det. Vi människor är olika och 
trivs olika bra i olika sammanhang. Då kan det 
vara bra att det finns kyrkor som ser lite olika 
ut. Det har också visat sig att när det finns 
flera kyrkor på samma plats brukar de arbeta 
hårdare för att fler människor ska bli kristna 
och komma till kyrkan, vilket är en bra sak. 
 
Det viktigaste är att alla som tror på Jesus och 
tror att man för hans skull för komma till him-
len ändå tillhör samma kyrka. Den kyrkan är 
osynlig och finns överallt där det finns kristna 
människor, oavsett vad deras kyrka heter.  

   Svarar gör:
      Daniel Johansson 

Varför heter Moseböckerna just Mo-
seböcker och hur fick Mose veta allt 
som hade hänt i t ex Skapelsen? 
Moseböckerna har olika namn på olika språk. 
På originalspråket, hebreiska, är de uppkallade 
efter böckernas första ord. De kallas Mose-
böckerna därför att man tror att Moses skrev 
dem, eller åtminstone det mesta av dem. Gud 
kan ha berättat för Mose hur skapelsen gick till 
när de möttes på berget Sinai. Han kan också 
ha fått se det i en syn, ungefär som när man 
spelar upp en film. 

Inskickade frågor

Vilken bok är den viktigaste i 
Bibeln? 
Ingen bok är oviktig, men några är nog vikti-
gare än andra. Nya testamentet citeras vissa 
böcker i Gamla testamentet oftare: Psalta-
ren, Jesaja, 5 Mos, 1 Mos och 2 Mos. I Nya 
testamentet är evangelierna och Paulus läng-
re brev viktigast.
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