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GUDS LAG 
 
 Kristendomens tre grundläggande dygder 
1. Tro 
2. Hopp 
3. Kärlek 
 

TRON 
 Trosbekännelsen 
1. Jag tror på en enda Gud, Fader, Allhärskare, skapare av himmel och jord, av allt vad 

synligt och osynligt är; 
2. och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, ljus 

av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern, på 
honom genom vilken allting är skapat; 

3. som för oss människor och för vår frälsnings skull har stigit ned från himlarna och 
antagit kött genom den helige Ande av Jungfrun Maria och blivit människa; 

4. som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; 
5. som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, 
6. och stigit upp till himlarna och sitter på Faderns högra sida; 
7. därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke 

skall varda någon ände; 
8. och på den helige Ande, Herren och Livgivaren, som utgår av Fadern, på honom som 

tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; 
9. och på en enda helig, katolsk och apostolisk kyrka. 
10. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, 
11. och förväntar de dödas uppståndelse, 
12. och den tillkommande världens liv. 
 Amen. 
 
 Den helige Andes sju gåvor 
1. Gudsfruktan 
2. Fromhet 
3. Styrka 
4. Kunskap 
5. Insikt 
6. Råd 
7. Vishet 
 
 Den helige Andes frukter 
1. Kärlek 
2. Glädje 
3. Frid 
4. Tålamod 
5. Välvilja 
6. Godhet 
7. Trofasthet 
8. Saktmod 
9. Självbehärskning 
 
 De sju mysterierna 
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1. Dopet 
2. Krismasmörjelsen 
3. Eukaristin 
4. Prästämbetet 
5. Omvändelsen 
6. Äktenskapet 
7. Oljesmörjelsen 
 
 De fyra yttersta tingen att minnas 
1. Döden 
2. Domen 
3. Paradiset 
4. Helvetet 
 
 De sju ekumeniska koncilierna 
1. Nicaea I (325) 
2. Konstantinopel I (381) 
3. Efesos (431) 
4. Kalcedon (451) 
5. Konstantinopel II (553) 
6. Konstantinopel III (680-681) 
7. Nicaea II (787) 
 

HOPPET 
 
 Herrens bön 
 Fader vår som är i himlarna. 
1. Helgat varde ditt namn. 
2. Tillkomme ditt rike. 
3. Ske din vilja, såsom i så ock på jorden. 
4. Vårt dagliga bröd giv oss idag, 
5. och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
6. och inled oss icke i frestelse 
7. utan fräls oss ifrån ondo. 
 Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. 
 Amen. 
 
 Saligprisningarna 
1. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. 
2. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. 
3. Saliga de milda, de skall ärva landet. 
4. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade 
5. Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. 
6. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. 
7. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds barn. 
8. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. 
9. Saliga är ni när man skymfar och förföljer och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd 

er och jubla, er lön blir stor i himlen. 
 
 De sju kroppsliga barmhärtighetsverken 
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1. Ge mat åt de hungrande. 
2. Ge dryck åt de törstande. 
3. Klä de nakna. 
4. Ge husrum åt främlingar. 
5. Besöka de sjuka. 
6. Besöka de fångna. 
7. Begrava de döda. 
 
 De sju andliga barmhärtighetsverken 
1. Råda de villrådiga. 
2. Undervisa de okunniga. 
3. Tillrättavisa syndare. 
4. Trösta de bedrövade. 
5. Förlåta oförrätter. 
6. Bära orättvisor. 
7. Be för levande och döda. 
 

KÄRLEKEN 
 
 De två största buden 
1. Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela 

ditt förstånd. 
2. Du skall älska din nästa som dig själv. 
 På dessa bud vilar hela lagen och profeterna. 
 
 De tio budorden 
1. Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 
 ”Det står ju skrivet: ’Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka’” 

(Matt 4:10). 
 ”Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon” (Matt 6:24). 
2. Du skall inte göra dig någon bildstod, någon avbild av någonting uppe i himlen eller 

nere på jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. 
 ”Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden, 

därför må ni nu noga ge akt på er själva, så att ni inte tar er till vad fördärvligt är genom 
att göra åt er något beläte, något slags avgudabild…” (5 Mos 4:15-16). 

 ”Kristus Jesus … ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan 
avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det 
yttre hade blivit människa” (Fil 2:5-7). 

 ”Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern?” (Joh 
14:10). 

3. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn. 
 ”Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt… Men jag 

säger er: ni skall inte svära någon ed alls” (Matt 5:33-34). 
4. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina 

sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. 
 ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är 

Människosonen herre också över sabbaten” (Mark 2:27-28). 
 ”Låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra 

varandra” (Heb 10:25). 
5. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge på jorden. 
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 ”Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din 

far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: för att det skall gå dig väl 

och du skall få leva länge på jorden” (Ef 6:1-3). 
 ”Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja” (Ef 

6:4). 
 ”Underordna er för Herrens skull all samhällsordning. … Var fria människor, men 

missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud” (1 Pet 2:13, 16). 
 ”Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, 

vördnad” (Rom 13:7). 
 ”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla 

människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på 
allt sätt fromt och värdigt” (1 Tim 2:1-2). 

 ”Ge åt kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud” (Matt 22:21) 
 ”Man måste lyda Gud mer än människor” (Apg 5:29). 
6. Du skall inte dräpa. 
 ”Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår 

inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom” 
(Matt 5:21-22). 

 ”Det är oundvikligt att förförelser kommer, men ve den genom vilken de kommer!” 
(Luk 17:1). 

 ”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om 
han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup” (Matt 18:6). 

 ”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er 
himmelske faders söner…” (Matt 5:44-45). 

7. Du skall inte begå äktenskapsbrott. 
 ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den 

som ser på en kvinna för att åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap” (Matt 
5:27-28). 

 ”Vad Gud har fogat samman, får människan inte skilja åt” (Mark 10:9). 
8. Du skall inte stjäla. 
 ”Den som inte vill arbeta får heller inte äta” (2 Thess 3:10). 
 ”Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig” (Matt 5:42). 
 ”Ge som gåva vad ni har fått som gåva” (Matt 10:8). 
 ”Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har” (Luk 3:11). 
 ”Nej, ge de fattiga det som finns på era fat, så blir allt rent för er” (Luk 11:41). 
 ”Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då 

om någon av er säger: ’Gå i frid, håll er varma och ät er mätta’, men inte ger dem vad 
kroppen behöver?” (Jak 2:15-16). 

 ”Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig” 
(Matt 25:45). 

9. Du skall inte vittna falskt mot din nästa. 
 ”Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall 

hålla vad du har svurit inför Herren” (Matt 5:33). 
 ”Vad ni säger skall vara ja eller nej” (Matt 5:37). 
 ”Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal” (1 Pet 

2:1). 
10. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru 

eller hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör 
din nästa. 
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 ”Den som ser på en kvinna för att åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap” 
(Matt 5:28). 

 ”Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara” (Matt 6:21). 
 ”De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om 

vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg” (Gal 5:24-25). 
 ”Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskhet, 

detta avguderi” (Kol 3:5). 
 
 De stora högtiderna 
 Påsk – högtidernas högtid 
1. Guds Moders födelse (den 8 september) 
2. Det dyrbara Korsets upphöjelse (den 14 september) 
3. Guds Moders tempelgång (den 21 november) 
4. Kristi födelse (den 25 december) 
5. Teofania – Kristi dop (den 6 januari) 
6. Herrens möte (den 2 februari) 
7. Guds Moders bebådelse (den 25 mars) 
8. Palmsöndagen (söndagen före Påsk) 
9. Kristi himmelsfärd (40 dagar efter Påsk) 
10. Pingst (50 dagar efter Påsk) 
11. Kristi förklaring (den 6 augusti) 
12. Guds Moders insomnande (den 15 augusti) 
 
 Fastedagar och fastetider 
1. Onsdagar och fredagar 
2. Stora fastan (från rena måndagen till Palmsöndagen) 
3. Stora och heliga veckan (från Palmsöndagen till Påsken) 
4. Apostlafastan (från måndagen efter alla heliga till den 28 juni) 
5. Gudsmodersfastan (från den 1 augusti till den 14 augusti) 
6. Filippusfastan (från den 15 november till den 24 december) 
7. Aftonen till Teofania (den 5 januari) 
8. Det dyrbara Korsets upphöjelse (den 14 september) 
9. Aftonen till Johannes Förelöparens halshuggning (den 29 augusti) 
 
 De tre allmänna lidelserna 
1. Njutningslystnad 
2. Girighet 
3. Fåfäng ärelystnad 
 
 De tre allmänna kristna dygderna 
1. Fasta 
2. Allmosor 
3. Bön 
 
 De åtta huvudlasterna och deras motsatta dygder 
1. Glupskhet – Måttlighet 
2. Okyskhet – Kyskhet 
3. Girighet – Givmildhet 
4. Dysterhet – Glädje 
5. Vrede – Saktmod 
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6. Leda – Frid 
7. Fåfäng ärelystnad – Blygsamhet 
8. Högmod – Ödmjukhet 
 
 Den gyllene regeln 
 Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är 

vad lagen och profeterna säger. 
 

Sammanställt av David Heith-Stade 
Uppsala 2009 


