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Inledning

Harry Potter och fången från Azkaban har Harry precis rymt 
hemifrån från sin hemska moster och morbror när han får 
syn på en skrämmande svart hund. Han blir räddad av natt-

bussen som plockar upp magiska personer i nöd. Men den där 
hunden dyker upp genom hela boken. Harry ser den i tebla-
den på professor Trelawneys lektion om spådomskonst. Han 
ser den på Hogwarts skolområde. Han ser den till och med på 
quidditch-planens läktare. Han blir osäker på om han kanske 
håller på att bli galen då han ser syner av den här varelsen över-
allt. Men så en dag biter den tag i benet på hans bästa vän Ron 
och drar med honom in i en tunnel. Harry rusar efter livrädd. I 
slutet av tunneln hittar han Ron i ett spökhus. Men hunden är 
borta. Den har förvandlats till den onde mördaren Sirius Black, 
som förrådde Harrys föräldrar till döds. Nu ska han mörda 
Harry också.

Eller det är i alla fall vad Harry tror.
Om du har läst Harry Potter-böckerna vet du att det inte alls 

är sant. I stället för att försöka mörda Harry vill Sirius skydda 
honom. Snarare än att förråda Harrys föräldrar var det Sirius 
själv som blev förrådd. I stället för att vara Harrys fiende visar 
det sig att Sirius är hans trogne vän. I själva verket är Sirius 
det närmaste en familj Harry har. Vid Harrys första möte med 
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Sirius tycktes allt vara emot honom. Men när han fick reda på 
sanningen om vem Sirius var ändrade Harry uppfattning om 
honom i grunden.

Ibland när människor ser på kristen tro gör de samma miss-
tag som Harry gjorde med Sirius. Många av mina vänner tror 
att kristen tro är emot de saker de bryr sig allra mest om. Mina 
vänner bryr sig om rättvisa mellan raserna men ser hur kristna 
har bedrivit slaveri och rasism och tar för givet att kristen tro är 
emot rättvisa mellan raserna. Mina vänner hör kristna säga att 
Jesus är den enda vägen till Gud och tycker att detta är arrogant 
och sårande för personer som har fostrats i andra trosöverty-
gelser. Mina vänner tycker att man ska kunna träffa och gifta 
sig med vem man vill, men att kristen tro tycker att det är fel 
att gifta sig med någon av samma kön. Mina vänner är entusi-
astiska över vetenskapliga upptäckter och menar att en tro på 
en skapargud är motsatsen till tro på vetenskap. Mina vänner 
tror att kvinnor är jämställda med män, och de tror att kris-
ten tro nedvärderar kvinnor. Mina vänner ser all smärta och 
allt lidande i världen och tror inte att en kärleksfull Gud skulle 
kunna ligga bakom den här världen. Men precis som Harry to-
talt ändrade uppfattning om Sirius när han fick veta mer om 
honom, kan vi också ändra uppfattning om kristen tro när vi 
tittar närmare på sådana här problemställningar.

Du kanske har fått den här boken av någon men tycker att 
man måste vara dum för att tro på Jesus. En av mina bästa vän-
ner tänkte så när hon var tonåring. Rachel var riktigt smart. De 
kristna hon kände var inte det. Rachel tyckte om sin frihet – fri-
het att festa, frihet att bli full, frihet att prova på olika typer av 
romantiska relationer. Hon tyckte att det var dumt att vara kris-
ten delvis därför att hon trodde att man måste vara dum för att 
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tro på det som kristna tror på och delvis därför att man måste 
vara dum för att följa en religion som hindrar en från att ha kul. 
När Rachel pluggade på universitetet fick Gud henne att tänka 
helt annorlunda. (Jag berättar mer om hennes historia i kapitel 
7.) Om du som läser tänker som Rachel gjorde är jag verkligen 
glad att du är här. Jag hoppas att du ska tycka att dessa frågor är 
intressanta och att de ska hjälpa dig att tänka mer själv. 

Eller så kanske du är mer som jag var i din ålder. Jag minns 
att jag kände mig helt säker på att följa Jesus när jag var nio år 
gammal. De flesta av mina vänner under uppväxten tyckte att 
det var konstigt att vara kristen, men för det mesta hade jag 
inget emot att vara annorlunda. På min skola var det okej att 
vara annorlunda. (En tjej hade vingar på sig i skolan varje dag 
under ett års tid och ingen brydde sig!) Men ibland var det svårt 
att inte tycka samma som alla mina vänner. De var övertygade 
om att Bibeln var full av påhittade berättelser. De trodde att alla 
religioner var lika sanna. De trodde att kristna hatade homo-
sexuella och att kristna inte tyckte att kvinnor var jämställda 
med män. Att tro att en kille dog på ett kors och återuppstod för 
två tusen år sedan så att vi kan bli förlåtna av Gud lät helt galet 
i deras öron. De flesta lärare tyckte likadant. Men hade de rätt?

Sedan jag var i din ålder har jag ägnat mycket tid åt att stu-
dera, och jag har träffat många löjligt smarta människor, bland 
annat professorer vid några av de bästa universiteten i världen. 
En del av dem tycker inte att man är särskilt smart om man tror 
på Jesus. Andra tycker att följa Jesus är det smartaste vi kan göra 
och att utan Jesus finns det ingen mening med våra liv och inget 
hopp för vår värld. Dessa människor har alla olika berättelser 
om hur de kom till tro på Jesus. En del växte upp i kristna fa-
miljer. En del blev kristna som tonåringar. Andra började följa 
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Jesus i vuxen ålder när de förstod att Jesus var svaret på deras 
största frågor. Och de är inte ensamma. Det är lätt att föreställa 
sig kristen tro som gammaldags och utdöende, men det finns 
faktiskt fler kristna i världen i dag än någonsin tidigare.

När jag växte upp trodde experter att ju mer modern, mer 
utbildad och mer vetenskaplig världen blev skulle gudstro på 
ett naturligt sätt blekna bort. Men de hade fel. I västvärldens 
länder som till exempel England (där jag kommer från) och 
Amerika (där jag bor nu) har antalet personer som tror på Gud 
minskat. Men i resten av världen ökar faktiskt tron på Gud, och 
kristen tro är fortfarande den mest populära religionen. Det 
finns dubbelt så många människor i världen som säger att de är 
kristna än som säger att de är icke-religiösa.1

När du är min ålder kommer sannolikt andelen människor i 
världen som säger att de inte tror på Gud att minska, medan an-
delen människor som säger att de är kristna sannolikt kommer 
att öka. Kina är det största landet i världen. Officiellt är Kina 
ett ateistiskt land (vilket innebär att man är säker på att Gud 
inte existerar). Människor i Kina kan till och bli satta i fängelse 
för att de följer Jesus. Men kyrkan i Kina växer så snabbt att 
det år 2025 sannolikt kommer att finnas fler kristna i Kina än i 
Amerika, och vissa experter tror att mer än halva befolkningen 
i Kina år 2060 kommer att vara kristna!2 

Bara därför att många tycker och tänker på ett visst sätt inne-
bär det inte att det är rätt. Vi måste var och en noga fundera 
över vad vi tror. Men om du tror att kristendomen håller på att 
dö ut eller att alla riktigt utbildade människor har slutat följa 
Jesus, kanske du ska ta dig en närmare titt. Professorn vid Har-
varduniversitetet Tyler VanderWeele (som du kommer att möta 
i kapitel 1) säger mot bakgrund av alla bevis som finns för kris-
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ten tro att alla som anser sig vara bildade borde undersöka Jesu 
påståenden noga och kunna förklara varför man tror eller inte 
tror på dem.

Den viktigaste boken att läsa om du vill veta mer om Jesus är 
Bibeln. Bibeln är den mest sålda boken genom tiderna. Liksom 
Harry Potter-serien berättar den en övergripande historia, men 
den är uppdelad i många kortare böcker (totalt sextiosex styck-
en!). Till skillnad från Harry Potter-serien påstår den att den 
erbjuder oss nyckeln till evigt liv. Bibeln skrevs av många olika 
författare, men kristna tror att var och en av dessa författare 
var inspirerad av Gud och att vi kan möta Gud och lära känna 
honom genom Bibeln. I den här boken refererar jag ofta till Bi-
beln, men det gör inget om du inte känner till Bibeln, för på alla 
ställen där jag refererar till Bibeln förklarar jag vad jag menar.

Bibeln är uppdelad i två delar. Första delen kallas Gamla 
testamentet. Den delen är gemensam för både judar och krist-
na. Här berättas historien om Gud och hans folk innan Jesus 
föddes. Andra delen kallas Nya testamentet. Nya testamentet 
berättar historien om Jesu liv, död och uppståndelse i de fyra 
evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Efter det 
berättas om den tidiga kristna rörelsen i Apostlagärningarna, 
och vi får läsa brev skrivna av några av de första kristna ledarna 
till några av de första kristna kyrkorna.

Bibeln har gjort mer för att förändra världen än någon annan 
bok genom historien. I kapitel 5 ska vi titta närmare på varför 
vi kan tro att Bibeln faktiskt är sann. Jag hoppas att den här 
boken ska få dig att själv vilja läsa Bibeln, oavsett om du tror på 
Jesus eller inte. Bibeln är nämligen lite som en gammal skatt-
kista. Om man öppnar den hittar man fantastiska rikedomar 
med kraft att förändra livet för alltid. Men ibland ligger skatt-
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kistor begravda så att vi måste gräva för att hitta dem. Jag hopas 
att den här boken ska bli som en spade som du kan använda för 
att gräva igenom de tankar som ibland hindrar människor från 
att alls vilja läsa Bibeln. Men för att läsa den här boken måste 
du ta en risk.

För att ta reda på vem Sirius egentligen var blev Harry tvung-
en att dyka ner i en tunnel. För att läsa den här boken och förstå 
kristen tro måste du dyka in i den med ett öppet sinne. Om du 
gör det kan det hända att din värld ställs på ända, precis som 
den gjorde för Harry. Det är en stor risk att ta.

Är du redo för det?




