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Olika religioner - samma Gud?
Det finns olika saker i många olika religioner
som liknar varandra. Inte minst finns det
stora likheter när det gäller vad man tycker är rätt och fel. Det är precis vad vi ska
förvänta oss om vi tror att Gud har skapat
världen, gjort människan till sin avbild och
gett människan det vi kallar ett samvete.
Det skulle vara konstigt om det inte var så.
Likheterna mellan olika religioner beror nog
framförallt på två saker:
- dels på hur mycket man i en religion minns
av hur det var att dyrka den ende sanne Guden på de första människornas tid
- dels på att Gud också visar något av vem
han är genom skapelsen. Läs till exempel Romarbrevet 1:19-25.

Men Gud har också gett en speciell uppenbarelse, genom att tala till människor, och den
har vi i Bibeln. Där har Gud talat om att det
bara finns en Gud som ska äras och dyrkas
(se 2 Moseboken 20:3) och visat hur han vill
bli dyrkad, till exempel genom att inte göra

8

Svarar gör:
Daniel Johansson

någon avbild av Gud (2 Mos 20:4-5). Bibeln
lär oss också att ingen människa kan komma
till Gud utan att det är Gud som kommer till
oss och att vägen till honom bara går genom
honom (Jesus) som kom.
Ber judar, muslimer och kristna till en och
samma Gud?
De här tre religionerna brukar tillsammans
kallas abrahamitiska religioner därför att alla
gör anspråk på att gå tillbaka till Guds uppenbarelse för Abraham (1 Moseboken 12f). De
har också det gemensamt att de tror att det
bara finns en Gud (”monoteism”). Alla tre
religionerna menar att de tillber Abrahams
Gud och om det är sant kan man säga att judar, muslimer och kristna tillber samma Gud.

Men det finns två problem med att resonera
på detta sätt. Det ena är att de tre religionerna
beskriver Gud på olika sätt. Så vilken beskrivning ska man tro på? Det andra är JESUS. Varken judendomen eller islam räknar med Jesus
på samma sätt som Bibeln. Men enligt kristen
tro är det enda sättet att närma sig Gud genom
Jesus. Vi ska be till Fadern genom Jesus, ja vi
får till och med be till Jesus, Guds son. Enligt
kristen tro är Gud treenig. Det finns en Gud,
men Gud är samtidigt tre personer, Fadern, Sonen och den helige Ande. När vi talar om Gud
måste vi samtidigt tala om alla tre personerna.
När vi prisar Gud, när vi ber till Gud, ber vi till
alla tre. Det gör inte judar och muslimer och då
kan man inte säga att man ber till samma Gud.
Vad är speciellt med just den kristna tron?
Det finns flera saker som är unikt för den
kristna tron. Det viktigaste är att Gud är treenig, att Gud själv blivit människa i Jesus Kristus, att han själv offrat sig för att kunna öppna en väg till gemenskap med honom för alla
människor och att vi får ta emot detta som en
gåva utan att själva behöva offra till Gud.

Inskickade frågor
Hur vet jag att jag tror på Gud?
Tron på Gud är inget som vi kan tänka eller
känna oss fram till genom egna ansträngningar. Tvärtom är tron en gåva från Gud
som vi får alldeles gratis när vi lyssnar till
Guds ord. Om du vill tro på Gud, men inte
vet säkert om du gör det, finns det två saker
du får göra:
1. Be Gud att han ger dig tro.
2. Lyssna till Guds ord genom att läsa Bibeln, andaktsböcker och genom att gå i kyrkan, söndagsskola.
Då kommer Gud att skapa tro i ditt hjärta. I
Bibeln lovar Jesus att den som kommer till
honom ska han aldrig visa bort (Joh 6:37).

Har du någon knepig fråga
du går och funderar på?
Skicka den till Droppen!
SMS:a 0722457707
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