
KRISTENDOMENS UTVECKLING 

Jesus →    Saul/Paulus → Antiokia 

7 f.Kr. – år 33(?)  Omvändelse år 37 Rom 

Alexandria 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Konstantin → Första konciliet i → Theodosius 1 

(år 313)  Nicaea (Iznik i Turkiet)  Romersk 

Kristendomen 
accepteras 

 Konstantin samman-
kallade mötet år 325 

 statsreligion 

* Tro på en historisk frälsare 

* En samling av heliga böcker 

* Biskopsstyre – biskopars auktoritet 

- en hierarkisk ledning av kyrkan 
 

 
 

Monasticism - Ordnar      →       Biskopen av Rom       → Arabisk 

Sankt Basileios den store   ”Papa” – “Fader” – “Påve”  Expansion 

Öst-Rom (330–379)    700-talet 

Sankt Hieronymus (340-420) 

(Bibeln på latin “Vulgata”)  

Sankt Augustinus (Skrev 

Gudsstaten år 426)   

Civitas Dei 

Civitas Diaboli 

Sankt Benedikt av Nursia 

(480–547) Fattigdom, kyskhet, 

lydnad, plikt, arbete – strikt!  

- Tekniska innovationer 

- Jordbruksmetoder 
 

 
 

KYRKAN (väst) →                  1054! → KORSTÅG 

Sökte skydd – fick hjälp  KYRKAN SPLITTRAS!  1100 – 1200-talet 
Pippin ”den lille” (Frankrike) 1. Romersk Katolska kyrkan Reformer och 

- senare från Karl den Store 1059 – Kardinalkollegiet dispyter! Kungar 

Biskopen i Rom hamnar nu under 
kraftig fransk påverkan 

väljer Påve (6 Kardinaler)  
2. Grekisk Ortodoxa kyrkan 

vill att kyrkan 
skall betala skatt… 

 

 

1305 EN FRANSK PÅVE – CLEMENS V. Han etablerade sitt säte utanför Rom - i Avignon. Detta 

startade en tvist inom den katolska kyrkan som kallades den "Babyloniska fångenskapen” 1309–1377.  

 

ANDRA PROBLEM: Den “stora schismen” 1378–1417 – under en kort tid – tre påvar samtidigt! 

• Reformer inom den katolska kyrkan misslyckas (Marsilius av Padua; Jean Gerson; John Wycliffe, Jan Hus) 

• Utbredd korruption (Kanonisk rätt – egna domstolar inom kyrkan; jordinnehav – ¼-⅓ av Europa; 

kyrklig pluralism som Simonii – “att kunna köpa ett ämbete”; bristande moral – bedrägerier, 

äktenskap bland kyrkans män, konkubiner, katolska kyrkan i Roms lyxliv; avlatsbrev…) 

• Avlatsbrev under det tidiga 1500-talet – Påven Leo X ville öka försäljningen av avlatsbrev därför att: 
o Han ville avsluta byggandet av Peterskyrkan i Rom 

o Han behövde betala tillbaka lån (till familjen Fugger i Augsburg) 

o Katolska kyrkans reklamman Johann Tetzel “när myntets klang i kistan hörs, till himlen själen genast 

förs”. Tetzels verksamhet med avlatshandeln kom att påverka en samtida munk – Martin Luther…  


