
Hej 
 
Jag fick fem frågor från en sjundeklass [norr om Stockholm] 2018. Jag fick frågorna för att 
mitt mobilnummer ligger på nätet där jag är ordförande för Svenska kyrkans Fria Synod. Mitt 
svar är mitt eget, jag har inte ens kollat med AU men ni verkar köpa den förutsättningen. 
 
----------- 
 
Hur annorlunda skulle ditt svar sett ut?! 
 
----------- 
 
- Å ena sidan håller ni er på ett religionsfenomenologiskt plan, å andra sidan tar ni tanken om 
en skapargud som utgångspunkt. Det är både ett ”jag” och ett ”vi” som frågar. 
Jag tillåter mig svara bakifrån! 
 
Fråga 
5. Tror du att gudarna i andra religoner finns påriktigt? 
 
- Ja jag tror att ”gudarna” i andra religioner finns på riktigt på samma sätt som att jag tror att 
andra människors övertygelser/religioner är på riktigt. 
 
Fråga 
4. Tror du att gud skapade jorden? 
 
- Min övertygelse talar om Gud som skapare av himmel och jord, dvs av allt. Utifrån en 
kristen ståndpunkt finns det flera varianter på vad man menar med ”skapade jorden” och vad 
som läggs i begreppet ”gud”. 
    I 1 Mos 1 talas det om en skapargud som på svenska ” i begynnelsen” skapade himmel och 
jord. Nya testamentet fördjupar det påståendet och menar att grundspråket hebreiskans uttryck 
syftar på honom som vi tror är av evighet Jesus Kristus. Därför vill jag tro och säga att ”I 
Kristus skapade Gud himmel och jord.” Jag tror att verkligheten är långt större än vad vi kan 
föreställa oss med jordiska mått. 
 
Fråga 
2. Hur påverkar din religon din vardag? 
och 
3. Hur tror du en dag skulle sett ut utan din religon? 
 
- Jag uppfattar frågan som två sidor av samma mynt men fråga 3 är mer effektiv och 
klargörande därför tar jag fasta på den. 
    Jag undrar om min dag skulle ha sett annorlunda ut. En del av min religion talar om att alla 
människor delar samma dag. Annars skulle jag behöva ett annat fundament att tala utifrån. 
    När vi talar svenska utgår vi som regel från en miljö med en tillsynes dominerande tro på 
att staten som trygg hand garanterar vår dag. Jag kan nästan göra och säga och tro vad som 
helst och ändå har jag en hyfsat sammanhängande dag framför mig. 
    Men drivkraften och perspektivet skulle nog ha varit annorlunda. Nu är Jesus den som är 
min dags mitt, den som fyller mig med glädje och tillit. Jag vågar tro att denna dag har sin 
mening och värde även om den är min sista. Jag tror att det finns en absolut gräns mellan dag 
och natt. Jag tror att denna dag är en skugga av en bättre dag som jag hoppas få möta alltmer 



av. Jag tror att om fler fick möta det perspektivet skulle fler få leva välsignade i Jesu namn. 
 
Fråga 
1. Varför anslöt du dig till din religion? 
 
- Det var min far och mor som bar mig till det kristna dopet och som betalade mitt 
konfirmationsläger. 
    Jag är uppvuxen i Mälardalen och gick på högstadiet runt 1980. Man har sagt att den delen 
av världen och den tiden då var en av de mest sekulariserade, ungefär som ni behandlar 
begreppet religion ( men ni frågar också om trosövertygelse!). Jag kan ibland fråga mig varför 
jag fortfarande vill kalla mig kristen. 
 
Jag har fått ägna mycket tid åt att fundera över hur vi beskriver verklighet och historia, kort 
sagt kunskap, och fascineras ännu över kvaliten i den kristna tros svar som jag fått möta. Jesu 
uppståndelse från de döda och uppstigande i himlavärldarna tror jag är en historiens nollpunkt 
utan motsvarighet. Den tanken har påverkat hela vår värld på ett sådant sätt att jag inte kan 
tänka den förutan. 
 
För mig är grundfrågan om Jesus har uppstått från de döda som Nya Testamentet säger. Har 
han det då lever vi i en annan värld än om han inte gjort det. Den senare världen är jag rädd 
för att jag är dålig på att göra rättvisa - om ens den tanken i såfall bär någon mening och 
begriplighet. 
 
Mvh Jonas Nilsson, en tidigare Nyköpingsyngling som undrar om Mälardalen längre är ett av 
världens mest sekulariserade områden. 
 
------- 
 
Hej jag jobbar med ett projekt i skolan. Där vi frågar folk om deras religon och hur dom 
ställer sig till den. 
 
Lycka till! 


