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Vad ska jag svara - Samma Gud
Vad ska jag svara när någon frågar om kristna och muslimer ber till samma Gud?

Kristna, muslimer och judar tillhör det man brukar kalla de 
abrahamitiska religionerna därför att alla menar sig bygga på 
Guds uppenbarelse till Abraham (1 Mos 12 och framåt). Alla tre 
religionerna tror att det finns en gud (= monoteism). Både krist-
na, muslimer och judar menar sig tillbe Abrahams Gud och om 
det är sant, kan man säga att de ber till samma Gud.
 
Men om vi gräver lite djupare, ser vi att det argumentet inne-
bär stora problem - inte minst när det kommer till treenigheten 
och förståelsen av vem Jesus är. Som kristna tror vi att Gud är 
treenig, vilket innebär att han är tre personer och samtidigt en; 

Fadern, Sonen och den Helige Ande. När vi ber till Gud, ber vi samtidigt till alla tre personer 
i treenigheten – det gör inte muslimer eller judar.

Den andra viktiga skillnaden mellan de tre religionerna är synen på Jesus. Vi kristna tror 
att Gud blivit människa i Jesus och att Jesus är både sann Gud och sann människa. Jesus är 
Guds offerlamm som kom till jorden för att rädda oss och ge sig själv som betalning för våra 
synder. Bibeln lär att det inte är vi som genom olika ansträngningar ska försöka komma till 
Gud, utan Gud kommer till oss. Den enda vägen till Gud går genom hans son Jesus Kristus 
som kom till oss för att ge oss frälsningen och evigt liv som gåva.

När vi som kristna ber till Gud, ber vi till Fadern, som har skapat oss, Sonen som har frälst 
oss och den Helige Ande som skapar tron i oss – det gör varken judar eller muslimer och 
därför kan man inte säga att vi alla ber till samma Gud.

Källor:
https://droppen.elmbv.se/wp-content/uploads/2020/06/Olika-religioner-samma-Gud.pdf
http://www.lmabdallah.be/


