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Abstract 

According to the directives of Lgr11, learning about Christianity should be an important part 

of religious education in secondary school (7
th

-9
th

 grade) in Sweden. A school teacher must 

therefore have good knowledge of the field and of different aspects of the beliefs of the 

various Christian traditions. 

This essay is about how salvation is conceived of by two members of the laity in each of three 

different Christian traditions: the Syriac Orthodox Church, the Roman Catholic Church and 

the Church of Sweden (which is Lutheran). As a theoretical perspective for my analysis, I 

have chosen the official views of salvation of these three churches. That is to say, views of the 

members of the laity have been compared with the official views of the respective churches. It 

is thus a very limited qualitative study aiming at finding out how the views of the laity 

conform to the official creed concerning salvation and whether there are any differences here 

between the churches. The result of this essay is that there were few differences and a lot of 

similarities between the laity belief in the relation to the official doctrines of salvation. Only 

among the protestant laity differences were prominent. 
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1. Inledning 

Kristendomen har funnits i ca 2000 år och räknas som en av de yngsta religionerna men är 

samtidigt världens största religion med ca två miljarder anhängaren.
1
 Bibeln kanoniserades ca 

år 400 e.kr. och kom att vara kristendomens heliga skrift som förmedlar kristendomens lära.
2
 

Men i och med att kristendomen är så pass stor, har den uppdelats i många inriktningar. Detta 

har medfört att man praktiserar kristendomen på olika sätt, allt från gudstjänst, vardagslivet 

och inte minst tolkningar utifrån Bibeln. Alla kristna inriktningar utgår givetvis från Bibeln 

som ses vara ”kartan” eller ”vägledningen” till frälsningen*. Men olika inriktningar tolkar den 

på sitt eget sätt.  

I denna uppsats har frågan kring frälsningssynen inom tre olika samfund: Syrisk-ortodoxa 

kyrkan, Romersk-katolska kyrkan och Svenska kyrkan, analyserats i och med att frälsningen 

är kärnan inom kristendomen. Det har gjorts en undersökning där två lekmän från varje 

samfund har intervjuats om deras trosuppfattning kring synen på frälsningen. I och med att de 

intervjuade är lekmän och inte teologer, har det gjorts en beskrivning om den officiella 

trosuppfattningen som varje samfund utgår ifrån, genom teologiska skrifter som är skrivna av 

teologer utifrån varje samfund.  

Kristendomen har en stor plats i lärandet inom religionskunskap för grundskolans senare del 

(år 7-9) då det omnämns i Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011) som mål för eleverna att man ska lära sig om kristendomen och dess 

inriktningar.
3
 Därför anser jag som blivande religionslärare att det är ytterst viktigt att ha en 

god kunskap inom detta område för att kunna lära ut till sina elever på bästa sätt. För att 

kunna lära ut de olika inriktningarna måste man ha en god kunskap angående vilka 

trosuppfattningar dessa inriktningar har kring frälsningen och därmed har det styrt mitt val att 

undersöka frälsningsfrågan inom alla dessa tre inriktningar. Dessutom har jag ett stort intresse 

av att forska inom kristendomen särskilt kring frågan om frälsningssynen, hur olika samfunds 

trosuppfattningar och kristna lekmän ser på frälsningen i och med att det finns olika 

uppfattningar kring frågan.  

 

                                                 
1
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen 

2
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/Bibeln 

*Frälsning – se Definitionslista 
3
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap 

http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/bibeln
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera lekmännens uppfattning om frälsningen i 

förehållande till den officiella frälsningsläran i tre olika kristna samfund.  

 Hur förehåller sig frälsningssynerna (lekmännens) till respektive trosinriktningens 

officiella frälsningslära?  

 

3. Material och metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod. Det sägs att intervjun är bland det vanligaste och 

viktigaste arbetsredskapet inom utbildningsvetenskap.
4
 Därför har jag valt intervjun som 

metod i min empiriska undersökning, där jag har intervjuat två lekmän från varje samfund. 

Det har även tänkts att dessa lekmän ska vara i någon mån religiösa (bland annat delta i 

mässan). Jag har valt att i mitt teoretiska perspektiv utgå från den Syrisk-ortodoxa kyrkan, 

Romersk-katolska kyrkan och Svenska kyrkan och dessa samfunds officiella 

trosuppfattningar. Mina informanter har jag hämtat från Syrisk-ortodoxa kyrkan – Sankt 

Petrus och Paulus kyrkan i Hallunda, Romersk-katolska kyrkan – Sankt Botvids församling i 

Fittja och Svenska kyrkan – Ljusets kyrka i Hallunda. Jag har haft kontakt samfundens präster 

via telefon och fått hjälp med att hitta frivilla deltagare för intervju.   

På grund av tidsbrist har jag avgränsat mig till endast tre samfund och intervjuat endast två 

lekmän inom varje samfund. Denna undersökning är endast ett stickprov och innebär 

naturligtvis inte att alla lekmän inom samma samfund tror på samma sak. Jag vill endast 

undersöka hur var och en förehåller sig till sitt eget samfunds troslära.    

Intervjuerna har skett genom ljudinspelning där tillstånd givetvis har tillförfrågats innan. 

Detta för att intervjupersonens svar registreras med exakta ord vilket är en fördel. Men 

samtidigt finns det även nackdelar med inspelade intervjuer då inspelningen kan påverka 

respondentens svar. Ett visst problem har varit att lekmännen inte har svarat på frågorna eller 

gett ett tillräckligt svar, som i sin tur ledde till att en ny intervju måste göras. Dock är jag även 

medveten om att en transkription måste ske efter varje intervju vilket kostar mycket tid 

eftersom det är beräknat att en timmes intervju kan ta mellan fyra till sex timmar att skriva ut. 

                                                 
4
Stukát Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2011, s. 42 
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Trots detta anser jag att fördelarna väger tyngre än nackdelarna och därmed har jag utgått från 

inspelade intervjuer.
5
 

I och med att det har är endast lekmän och inte teologer som har intervjuats, innebär det inte 

att lekmännens svar är en självklarhet gällande vad det samfundet tror på, utan det är vad var 

och en själv tror. ”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper 

och beskaffenheten hos något, till exempel den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 

något fenomen.”
6
 (I detta fall är frälsningssynen själva fenomenet). Med andra ord kan inte 

intervjuaren formulera ett svarsalternativ för respondenten och därmed ger kvalitativa 

intervjuer ett fritt utrymme för intervjupersonen att besvara frågorna med egna ord där inget 

är fel.
7
 Därför har jag lånat teologiska böcker som beskriver den officiella trosuppfattningen 

inom alla dessa tre inriktningar och därmed har dessa teologiska texter omfattat min teoridel. 

Dessa texter är bland annat katekeser* som är skrivna av högsta ledare inom varje samfund 

och även teologer.  

Dessutom har den officiella läran jämförts med varje intervjuad lekman för att sedan se hur 

pass man förehåller sig till varje samfunds troslära. Till detta har jag formulerat ett par frågor 

utifrån de teologiska texterna, men som har att ställts till alla lekmän för att undvika krångel 

(genom att ställa olika frågor till olika lekmän) och istället leda till ett mer strukturerat och 

intressant undersökning.
8
 

Frågorna är det viktigaste med intervjun och därmed är det viktigt med väl tänkta och 

strukturerade frågor för att i sin tur kunna uppnå forskningens mål.
9
 

Intervjufrågor: 

1. Vad innebär frälsning för dig? 

2. Vad anser du att man måste göra för att bli frälst? 

Följdfrågor: 

- Vilka sakrament måste man ta emot för att bli frälst?  

- Måste man göra goda gärningar för att bli frälst? 

                                                 
5
Patel Runa & Davidson Bo, Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, 2003, s. 83 
6
 Patel Runa & Davidson Bo, s. 78  

7
 Patel Runa & Davidson Bo, s. 78 

*Katekes – se Definitionslista 
8
 Stukát Staffan, 2011, s. 43 

9
 Gillham Bill, Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande, 2008, s. 39 
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3. När anser du att man har blivit frälst/räddad? 

Följdfråga: 

- Anser du att det är fel att säga att man redan är frälst när man lever på jorden? 

4. Hur ser du på synd och nåd? 

Följdfråga: 

- Hur ser du på bikten och nattvarden som syndernas förlåtelse?  

5. Tror du på att man kan bli frälst efter döden, där de levande ber för de döda för att kunna 

nå frälsning?  

Observera att det även har tillagts följdfrågor beroende hur lekmannen svarar. Jag har även 

haft med mig Bibeln som ett extra material för säkerhetsskull om respondenten skulle vilja 

referera till något bibelcitat och behöva Bibeln som hjälpmedel.  

De intervjuade är anonyma och döpta efter den inriktning de tillhör. Anledningen till att inga 

namn, kön eller ålder har lyfts upp är för att ämnet är känsligt då det berör individens privata 

liv och därför har lekmännen fått vara så anonyma som möjligt. Rubrikerna har döpts efter 

just den grupp av personer som har blivit intervjuade, exempelvis protestant 1 och protestant 2 

vilket underlättar läsaren genom att undvika krångel för att komma ihåg vem var vad.  

Därefter har jag skrivit hur var och en (inom samma inriktning) har för frälsningssyn utifrån 

intervjusvaren. Jag har sedan jämfört svaren med teorin angående vad lekmannen har sagt i 

förehållande till samfundets trosuppfattning och sedan tagit reda om det finns likheter och 

skillnader. Däremot har jag inte jämfört olika lekmäns svar med varandra då det inte berör 

uppsatsens syfte. Avslutningsvis har allt sammanställas till ett slutligt resultat angående vilken 

frälsningssyn lekmännen har i de tre kristna samfund i förehållande till respektive 

trosinriktningens officiella frälsningslära.  

 

4. Tidigare forskning 

Vad gäller tidigare forskning har det varit svårt att hitta forskning som berör mina 

forskningsramar. Detta kan bero på att man har satt sin fokus på att forska inom olika kristna 

inriktningars officiella troslära som har sin utgångspunkt inom olika teologers tolkningar, 

samtidigt som man inte har haft lika stor intresse av att forska kring lekmännens 

trosuppfattningar, och hur dessa förehåller sig till den officiella läran.  
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Däremot har det gjorts kvantitativa, sociologiska undersökningar, där man utfrågat lekmän om 

deras tro och ofta i relation till samhällets normgivande värderingar. Men då är det bara fråga 

om Svenska kyrkan. Dessa är bland annat Svenska folkets religion (1969) som har forskats av 

Gustafsson Berndt, Mellan religion och politik (1977) av Gustafsson Göran, Svenska kyrkans 

medlemmar (2011) av Bromander Jonas och även Religion som Resurs? Existentiella frågor 

och värderingar i unga svenskars liv (1912) av Bromander Jonas & Lövheim Mia.  

 

5. Bakgrund 

För att underlätta läsningen tänkte jag gå närmare och ge en klarare bild angående vilka dessa 

kyrkor är. Det har gjorts en kort beskrivning var för sig om dessa kyrkors tillkoms och 

historiska tillväxt samt hur det ser ut i dagens samhälle. 

Egentligen hade inte kyrkan någon speciell inriktning där det kom att kallas för den ortodoxa, 

katolska eller evangeliska lutherska kyrkan. Innan var det endast ett kristet samfund en så 

kallad huvudkyrka som än inte hade börjat tolka kristendomen och kyrkan var fortfarande 

liten ca år 300 e.Kr. Men när kyrkan började växa och bli mer organiserad samt när 

koncilierna (kyrkomötena) inträffade började många biskopar uppfatta olika och därmed 

skiljde man sig från enheten/huvudkyrkan. 

 

5.1. Syrisk-ortodoxa kyrkan 

Den Syrisk-ortodoxa kyrkan är bland de mest expanderade och största invandrarkyrkorna 

utöver Svenska kyrkan i Sverige och det är beräknad, enligt kyrkans centralstyrelse (2007 

SST Statistik 38000), upp till 40 000 – 50 000 vitt spridda medlemmar med sammanlagt 26 

lokala församlingar.
10

 Det är även beräknat ca 3 500 000 syrisk ortodoxa anhängare runt om i 

världen.
11

 

Enligt tradition är den Syrisk-ortodoxa kyrkan den ursprungliga kyrkan av Antiokia. Dess 

historia sträcker sig ända från apostlarnas tid (år 37 e.kr) då Aposteln Petrsus vandrade till 

Antiokia och förkunnade evangeliet bland annat till arameér (som idag kallas för syrianer). I 

och med detta ansåg kyrkan att Petrus vara den första patriarken i Antiokia. Enligt Bibeln 

predikades kristendomen först i Antiokia och där kallades apostlarna för första gången för 

                                                 
10

 Corepiskopos Fader Suleyman Wannes, Syrisk – ortodoxa kyrkan, 2008, s. 5 & 106  
11

http://www.adherents.com/Na/Na_622.html 

http://www.adherents.com/Na/Na_622.html
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kristna (Apg.11:24-26 SFB). När Petrus skulle vandra vidare till Rom för att förkunna 

evangeliet, vigde han två biskopar där biskopen Aphodius var till arameér och därefter är 

kyrkan i Antiokia den ursprungliga syriska kyrkan. Den syriska kyrkan har använt det 

syrianska språket och utgått från liturgin som skrevs av Jakob, Jesus halvbror, som än idag 

används i alla syriska kyrkor runt om i världen. Många kyrkofäder, bland annat Sankt Efrem 

Syriern, skrev sina hymner på syriska.
12

 Men den stora schismen för den syriska kyrkan kom 

efter alla de teologiska stridigheterna. För att kortfatta deltog den syriska kyrkan i fyra 

kyrkomöten (ekumeniska koncilier) av de sju stora koncilierna men erkänner endast de tre 

första koncilierna (Första konciliet i Nicea år 325, Första konciliet i Konstantinopel år 381 

och Konciliet i Efesos år 431) och därefter har de fått kallelsenamnet förkalcedonensiska 

kyrkor (inte minst sagt alla orientaliska kyrkor – bland annat koptiska kyrkor). Det fjärde 

kyrkomötet, Konciliet i Kalcedon år 451 handlade om Guds naturer och som i sin tur blev en 

tvist mellan påven i Rom – Leo där han ville göra en skillnad mellan guds två naturer. Men 

Alexandrias patriark Dioskuros menade istället att Kristus hade en gudamänsklig natur vid 

människoblivandet som i sin tur hade framgått ur två naturer och att dessa två naturer var 

sammanfogade utan skillnad. Detta ledde till att Påven fördömde Dioskuros som ifrågasatte 

påven och därefter skildes de orientaliska kyrkorna bland annat den Syrisk-ortodoxa kyrkan.
13

 

Observera att de orientaliska ortodoxa kyrkorna och östkyrkorna är båda ortodoxa men inom 

två olika grupperingar. Inom den orientaliska kyrkan ingår bland annat den syriska – koptiska 

– och armeniska – ortodoxa kyrkan medan östkyrkan är bland annat grekisk – och rysk – 

ortodoxa kyrkan. 

 

5.2. Romersk-katolska kyrkan 

Den katolska kyrkan är världens största kyrkosamfund och det finns i princip i alla länder runt 

om världen med ca 1,2 miljarder medlemmar. Den kom till Sveriges år 830 och kort därefter 

började den första katolska kyrkan att byggas. Efter att Stockholms katolska stift tackade ja 

till att bli ett registrerat trossamfund i Sverige, upprättades därefter ett gemensamt datoriserat 

medlemsregister med utgångspunkt av kyrkoavgiftsuppbörden år 2001. År 2013 var det 

                                                 
12

 Corepiskopos Fader Suleyman Wannes, s. 24 - 27 & Cetrez Önver, Syrisk – ortodoxa kyrkan – en religiös och 

kulturell symbol, 1998, s. 9 
13

 Cetrez Önver, s.10 – 14 



Hobel Josefsson 

Självständigt arbete HT 14 

 

10 

 

beräknat upp till 104 175 medlemmar runtom i Sverige med 44 katolska församlingskyrkor.
14

 

Den katolska kyrkan är känd för påven som är ledaren i alla katolska kyrkor oavsett etniskt 

eller kulturell bakgrund i och med att påvedömet har sin utgångspunkt när Jesus vigde 

aposteln Petrus till påve (Matt.16:18-19 SFB). Dock står det ingenstans i Bibeln att Petrus 

hade sitt säte i Rom. Men utifrån kyrkohistorien led Petrus martyrdöden i Rom under Kejsar 

Neros tid ca år 64 e.Kr.  

För att fortsätta med den röda tråden efter alla koncilier, uppdelades huvudkyrkan ytterligare 

på grund av kulturella politiska och nationella skillnader och dit kom Romersk-katolska 

kyrkan och ”Öst-ortodoxa kyrkan” att bli två olika enheter år 1054 som kom att kallas för Den 

stora schismen. För att ge en klar bild genom att beskriva hela orsaken till uppdelningen, 

måste man spola tillbaka tiden redan till slutet av 200-talet, men det kommer att vara 

kortfattat. Slutet av 200-talet delades romarriket och år 400 föll Västrom och därefter 

förflyttades centret till Östrom. Detta gjorde att ingen kejsare styrde i Västrom och därmed 

fick påven ta rollen till skillnad från Östrom vilket gjorde att makten mellan påven i väst och 

patriarken i öst ändrades och som vi kan se idag har den katolska kyrkan ett egen statskick 

(Vatikanen) där påven är ledaren över alla katolska samfund. Detta blev bland annat ett krut 

för uppdelningen men inte minst sagt fanns det andra punkter som influerade vilket gjorde att 

en omöjlighet uppstod för en enhetlig kyrka mellan väst och öst. Dessa punkter var bland 

annat påvens ställning som ansågs vara högre uppställd än de andra fyra patriarkerna 

(Antiokia, Jerusalem, Konstantinopel och Alexandria). Frågan om Filioque (och Sonen) som 

är ett tillägg i den nicenska trosbekännelsen vilket katolikerna har lagt till men som inte 

accepteras av de ortodoxa kyrkorna där anden utgår av Fadern och Sonen. Ända sedan 

fornkyrkans tid använde man jäst bröd i nattvarden. Men under medeltiden ändrade katolska 

kyrkan till osyrat börd som gick i strid mot den ortodoxa kyrkan. Övriga punkter, bland annat 

ändrade den katolska kyrkan till att prästerna skulle leva i celibat och gudaföderskans 

obefläckade avlelse med mera.
15

 

 

5.3. Svenska kyrkan 

Det är beräknat (statistik år 2013 – samma datoriserade medlemsregister som Stockholms 

katolska stift utgår ifrån) upp till ca 6,4 miljoner medlemmar inom Svenska kyrkan som i sin 

                                                 
14

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/3/1/, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/romersk-katolska-

kyrkan?i_whole_article=true , http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/romersk-katolska-kyrkan/sverige& Hofgren Allan, 

Svenska Trossamfund - Historia, Tro och bekännelse, Organisation Gudstjänst- och fromhetsliv, 1990, s. 129  
15

 Ljungman Staffan, Till Liv – Evangelisk – Luthersk missionstidning, 2010, s.16-17  

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/3/1/
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/romersk-katolska-kyrkan?i_whole_article=true
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/romersk-katolska-kyrkan?i_whole_article=true
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/romersk-katolska-kyrkan/sverige
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tur motsvarar 65,9 procent av svenska befolkningen med ca 3700 kyrkobyggnader. Dessutom 

finns även Svenska kyrkan i utlandet, i stort sett runtom hela världen bland annat Tyskland, 

Thailand, USA, Brasilien och Australien.
16

 

Efter att Martin Luther införde reformationen mot katolska kyrkan början av 1500 – talet, 

föddes en ny inriktning, protestantism. Under medeltiden kom kristna tron till Sverige och 

Svenska kyrkan var en del inom den Romersk-katolska kyrkan, men under 1500 – talet kom 

Svenska kyrkan att bli självständig och fri från påvedömet. Olavud Petri kom att bli Svenska 

kyrkans teolog under reformationen och fastslog Martin Luthes lära som handlade om 

”rättfärdiggörelse genom tron” som i sin tur ändrade Svenska kyrkans syn på många punkter 

bland annat frälsningen, sakramenten, gudstjänsten och prästämbetet. Därmed kom Petris 

broder att bli den första evangeliske ärkebiskopen i Sverige år 1531.
17

 Uppsala mötet år 1593 

kom att bli historisk då Svenska kyrkan kom att bli en evangelisk – luthersk bekännelsekyrka. 

Många som deltog vid mötet ville återföra Svenska kyrkan tillbaka till katolska ordningen och 

läran. Men trots detta fattade man sitt beslut om att kvarstå och därefter antogs den 

Augsburgska bekännelsen som en utgångspunkt för Svenska kyrkans lära som i sin tur har sin 

utgångspunkt i lutherska bekännelsen. Därmed har Svenska kyrkan utvecklats till den kyrka 

som vi ser idag.
18

 

 

6. Teori 

I detta kapitel förklaras alla trosinriktningars officiella frälsningslära var för sig. Teorin 

bygger på soteriologi – läran om frälsning. Man kan tänka sig att den officiella läran är enbart 

fakta, men faktum är att denna teori bygger på teologiska tolkningar som kommer från 

människan (teolog) och därmed är den officiella läran en tolkning. Med andra ord är all lära 

utöver Bibeln en tolkning. Egentligen talar man om sju sakrament, men däremot kommer 

endast fyra sakrament att lyftas upp (dop, konfirmation, bikt och nattvarden) i och med att 

dessa fyra sakrament är obligatoriska för att nå frälsning medan de resterande tre sakramenten 

(äktenskap, prästvigning och de sjukas smörjelse) inte är det i och med det inte är ett krav att 

gifta sig, bli präst och alla blir inte bli sjuka. Alla kristna inriktningar hänvisar att dessa 

sakrament omnämns i Bibeln på olika ställen men inte ordagrant, till exempel konfirmation 

                                                 
16

 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562&http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-

svar/kyrkor/&http://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/hitta-kyrkan-i-andra-lander 
17

Hofgren Allan, Svenska Trossamfund - Historia, Tro och bekännelse, Organisation Gudstjänst- och 

fromhetsliv, 1990, s. 8 
18

 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 2000, s. 9  
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och bikt. Däremot har jag enbart plockat ett ställe (se Bilaga). Dessutom tillkommer det innan 

en definitionslista för svårbegripliga begrepp för att i sin tur underlätta förståelsen vid läsning.  

6.1. Definitionslista 

Frälsning: Ordet frälsning betyder räddning som har en knytning med den kristna läran där 

Jesus är frälsaren som räddar människan från synden och döden för att hamna i himmelriket.
19

 

Eskatologi: Termen betecknar läran om tidens slut som bygger på människans slutliga dom.
20

 

Heresi: Innebär irrlära/fellära som strider mot samfundets trosuppfattning.
21

 

Sakrament: Betyder hemlighet, en helig handling vilket förmedlar Guds nåd, genom ett 

hemlighetsfullt sätt, till människorna.
22

 

Katekes: är en summering av trosundervisning, en lärobok för kristen tro där många samfund 

utgår från.
23

 

”Nåden allena”: Fröklarning på att det är enbart Gud som kan frälsa människan och inte 

människan sig själv.
24

 

”Tron allena”: Innebär att man enbart kan bli frälst genom tron och inte genom gärningar.
25

 

”Skriften allena”: Innebär att man endast ska utgå från Bibeln, allt som inte finns med i 

Bibeln ska inte finnas med i kristendomen.
26

 

 

6.2. Syrisk-ortodoxa kyrkans officiella frälsningslära 

Den Syrisk-ortodoxa kyrkans teologiska trosuppfattning bygger på den helige Sankt Efrem 

Syrierns tolkningar som levde på 300 – talet e.Kr. och är känd för sina hymner som den 

Syrisk-ortodoxa kyrkan använder än idag i sina gudstjänster. Till det har kyrkan även använt 

sig av massa andra teologiska uppfattningar som kyrkofäderna har tolkat exempelvis den lilla 

katekesen som författades av patriarken Mar Ignatius Efrem Barsum år 1912.  

Liksom alla ortodoxa (samt katolska) kyrkor, har även syriska kyrkan sju sakrament där fyra 

av dessa sakrament är betraktade som obligatoriska (dop, konfirmation, bikt och nattvarden) 

                                                 
19

 Beskow Per & Svensson Jonas, Religionslexikonet, 1996, s.147 
20

 Ibid., s.126 
21

 Ibid., s.185 
22
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för att kunna nå frälsning.
27

 Dopet är första steget för att nå sin frälsning i och med att man 

blir kristen och tar emot Jesus Kristus i sitt liv då man menar att människan är född med 

arvsynd och måste bli renad från all synd genom dopet. Observera att i dopet utförs även 

konfirmationens och nattvardens sakrament samtidigt. Konfirmationen innebär att man tar 

emot den helige Ande som Jesus gav åt apostlarna. Men däremot innebär det inte att man är 

frälst och klar för att hamna i himmelriket, den döpta individen måste fortsätta att förbli ren. 

Som kyrkofadern Philoxenus menar finns det tre sorters födelser som den kristna måste 

genomgå: naturlig födsel, födelsen genom dopet när man blir kristen och födelsen genom att 

människan ska följa den andliga vägen och lämna det världsliga livet. Men däremot är det upp 

till människan att följa den andliga eller den världsliga vägen vilket innebär den fria viljan 

som Gud har gett människan som en gåva vilket Sankt Efrem Syriern menar.
28

 Något som 

kyrkan menar är att man förnekar den fria viljan om man påstår att ha blivit frälst och klar för 

att hamna i himmelriket genom endast dopet. Ordet ”frälsning” definieras till ”räddning” (se 

definitionslista) och att mena att man har blivit frälst innebär det att man har blivit räddad.
29

 

Som metropoliten Hilarion poängterar är att:  

Det är en heresi om man säger att alla måste bli frälsta, för det är att förneka den fria viljan, men det är 

legitimt att hoppas på att alla kan bli frälsta. Fram till den yttersta dagen får vi inte förtvivla om någons 

frälsning utan måste hoppas och be att alla utan undantag skall uppnå försoning […] De som var säkra på 

sin egen frälsning kommer plötsligt att upptäcka att de är dömda.
30 

Med andra ord för att säga att man är frälst måste man först hamna i himmelriket och inte när 

man lever på jorden. Därför måste man ständigt vara bered på att vara helt och fullt ren i 

anden. Kyrkan tror endast på himmel eller helvete och genom den fria viljan kan man välja att 

vända sig till eller bort från Gud.
31

 

Människan kommer synda någon gång efter dopet och för att fortsätta förbli ren måste man 

bikta sig och ta nattvarden för att rena sina synder vilket kan ses som en ”uppdatering” av 

dopet i och med att man kan endast döpas en gång. Därför kallas bikten ett andra dop då man 

bekänner sina synder.
32

 Efter bikten måste man ta nattvarden som är syndernas förlåtelse (se 

Matt 26:26-28). I den ortodoxa kyrkan måste man först bikta sig för att sedan ta emot 

nattvarden annars kommer man att ställas till svars. Dessutom är det även viktigt att poängtera 

                                                 
27

 Lilla katekesen – från Syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia av den framlidne patriark Mar Ignatius Efrem 

Barsoum, 2001, s. 136 
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 Brock. P Sebastian, Moran Etho 2 – Spirituality in the syriac tradition, 2005, s. 72-74 & 77 &Ware Kallistos, 

Den ortodoxa kyrkan, 2000, s 283 
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människan måste samla på sig goda gärningar för att i sin tur öka möjligheten till att nå 

frälsning.
33

 

Frågan kring eskatologi, hur det blir med människan efter döden är minst lika viktig. Som det 

står i den syriska lilla katekesen, finns det fortfarande en chans för frälsning även efter döden. 

De som efter döden omvänder sig har nytta för de böner, goda gärningar och offer som utförs 

av de levande för de dödas skull. Man menar att det inte är slutgiltigt för den döde tills den 

allmänna uppståndelsen och därmed kan man passa på att ”övertala” Gud att ändra sig.
34

 

 

6.3. Romersk-katolska kyrkans officiella frälsningslära 

Lik den ortodoxa kyrkan, har den katolska kyrkan sju sakrament och på samma sätt talar man 

om de fyra obligatoriska sakramenten som tidigare nämnts. Även här måste man först och 

främst bli döpt för att kunna bli frälst i och med att vi alla människor är födda med arvssynden 

som människan har ärvt av Adam när han åt äpplet. Med andra ord blir man genom dopet fri 

från arvsynden och därefter låter den människan återvända till Gud, men däremot kvarstår 

människans försvagade natur – begäret för det icke andliga – vilket manar människan till 

andlig kamp. Kort sagt är dopet nyckeln till det kristna livet och tillträdet för andra 

sakrament.
35

 Dessutom utför man konfirmation i den katolska kyrkan (man har samma synsätt 

som den ortodoxa kyrkan), men skillnaden är att man inte gör det i samband med dopet (vilket 

de ortodoxa gör), utan man gör det när barnet har blivit äldre.
36

 Trots att man har blivit döpt 

har man än inte blivit frälst då man fortfarande har en andlig kamp mot det onda, men 

däremot är det sant att man genom dopet har hamnat i frälsningsvägen då man har blivit 

kristen. Kyrkan lägger en stor vikt på att förmedla människan att ständigt vara beredd och 

själsligt ren  

[…] eftersom vi inte känner dagen eller timmen, måste vi enligt Herrens bud vaka ständigt så att vi vid 

slutet av vårt enda jordeliv får träda in med honom till bröllopet och räknas bland de välsignade och så att 

vi inte som slöa och dåliga tjänare måste gå bort till den eviga elden i mörkret därute, där man skall gråta 

och skära tänder.
37 

Även här talar man om ett andra dop. Efter dopet kommer människan förr eller senare att 

synda. Man kan inte döpa sig igen för att återigen rena sin själ. Däremot kan man bikta sig 

och bekänna sina synder för att återigen hamna på den andliga vägen. ”Fäderna hade rätt då 

                                                 
33
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de kallade boten ’ett mödosamt dop’. Detta botens sakrament är för dem som fallit efter dopet 

nödvändigt för frälsningen, liksom dopet självt är nödvändigt för dem som ännu inte är födda 

på nytt.”
38

 Kyrkofadern Ambrosius utgår från metaforerna vatten och tårar som de två 

omvändelserna vilket människan genomgår, där dopet är vattnet och tårarna är boten. Men på 

samma sätt som den ortodoxa läran, menar man att efter bikten måste man ta nattvarden som i 

sin tur renar själen från synd. Boten är endast en bekännelse av sina synder medan nattvarden 

är syndernas förlåtelse. Man måste först bikta sig och bekänna sina synder innan man tar emot 

nattvarden. Likt den ortodoxa kyrkan menar man att människan ska anstränga sig och utnyttja 

gärningar såsom fasta, allmosor och bön – be om helgonens förbön vilket i sin tur också 

förlåter synder.
39

 

Vad gäller frågan om eskatologi tror den katolska kyrkan på tre stadier, nämligen 

himmelriket, helvetet och även skärselden. Skärselden ses som en reningsort där ”de som dör 

i Guds nåd och vänskap men är ofullständigt renade även om de är säkra på sin frälsning 

undergår efter sin död en rening för att uppnå den helighet som är nödvändig för att träda in i 

himlens glädje.”
40

 Detta, menar den katolska kyrkan, har sitt stöd i Bibeln då Jesus sade att 

”den som har hädat den helige Ande inte skall få förlåtelse vare sig i denna världen eller i den 

kommande.”
41

 Den katolska kyrkan uppfattar meningen eller i den kommande som ett tredje 

stadium, skärselden. Likt den ortodoxa kyrkan, menar den katolska att de levande kan be för 

de dödas försoning då man refererar till 2 Mackabeerboken 12:45b. Men däremot beror det på 

hur allvarliga synderna är. Om synderna är stora kan man inte rena dessa och därmed hamna i 

det eviga helvetet. Men om synderna är mindre allvarliga går det att rena i skärselden.
42

 

 

6.4. Svenska kyrkans officiella frälsningslära 

Svenska kyrkans teologiska trosuppfattning bygger på den Augsburgska bekännelsen som har 

sin utgångspunkt i den lutherska läran. Med detta bygger kyrkan sin trosuppfattning på Nåden 

allena, Tron allena och Skriften allena (se definitionslista).
43

 Det vill säga att man blir 

förlåten för sina synder och rättfärdig genom tron på att Jesus Kristus har dött för våra synder. 
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Man tror och bekänner att den som tror på Jesus Kristus har blivit frälst och att man inte kan 

få syndernas förlåtelse genom gärningar utan endast av tron allena.
44

 På följande sätt står det:  

Att våra gärningar ej kunna försona Gud eller förtjäna syndernas förlåtelse och nåd [och 

rättfärdiggörelse], utan att vi vinna denna blott genom tron då vi tro, att vi upptagas i nåden för Kristi 

skull, vilken ensam står som medlaren och försoningsmedlet och genom vilken Fadern försonas. Den som 

förlitar sig på att han genom gärningar förtjänar nåden, försmår därför både Kristi förtjänst och nåden och 

söker utan Kristi en väg till Gud, genom mänskliga krafter, ehuru Kristus sagt om sig själv: ’Jag är vägen 

och sanningen och livet.’
45

 

För att återspegla till begreppet skriften allena så har man menat att man endast har utgått från 

vad Bibeln säger och därmed har man inte hittat på egna tolkningar. Man menar att nåden 

allena och tron allena återspeglas mycket bland annat i Paulus brev då man hänvisar bland 

annat till Efesierbrevet 2 där det står på följande sätt: ”Av nåden ären I frälsta genom tro – 

och det icke av eder själva, Guds gåva är det – icke av gärningar.”
46

 Men däremot ska man 

ändå göra goda gärningar för att Gud vill det.
47

 

Svenska kyrkan accepterar endast tre sakrament: dopet, bikten och nattvarden. Liksom alla 

kyrkor, anser Svenska kyrkan att dopet är nödvändigt för att kunna nå frälsning. Därmed 

anses bikten på ett liknande sätt vara ett andra dop där man renar själen från sina synder som 

man begår efter dopet. Vad gäller bikten står det i bekännelsen att det är kyrkans plikt att 

meddela avlösning.
48

 På följande sätt sägs det om bikten: ”Bikten är icke avskaffad i våra 

kyrkor. Ty Herrens lekamen brukar icke givas annat än åt dem, som förut förhörts och fått 

avlösning. Och folket undervisas omsorgsfullt om tron på absolutionen, varom man förut 

tegat.”
49

 Men däremot uppfattar många att det är en vanlig bön då det inte är en så kallad 

traditionell bikt där prästen är som mellanhand i och med att man ber individuellt till Gud om 

förlåtelse. I Augsburgska bekännelsen står det att man ska bekänna sina synder till Gud 

genom bön. Vilket innebär att man ska be själv individuellt till Gud om nåd och förlåtelse för 

sina synder. Efter att man har bett till Gud om förlåtelse ska man sedan ta emot nattvarden 

och därefter vara förvissad att man har fått sina synder förlåtna vilket innebär tron allena.
50

 

När det gäller eskatologi tror man att i den lutherska traditionen att människan kommer dömas 

efter döden och det är det som gäller. I och med att den evangeliska kyrkan ursprungligen 

kommer från den katolska kyrkan som tror på skärselden, kom läran att ändras där ingen 
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levande skulle kunna göra något åt saken för den döde oavsett böner, offer eller gärningar. 

Läran om skärselden gick bort i och med att Luther spikade sina 95 teser. Därefter menar man 

att det endast är himmel eller helvete som gäller.
51

 

 

6.5. Sammanfattning skillnader och likheter inom alla samfunds officiella frälsningslära 

Den ortodoxa och katolska kyrkan har många likheter men få skillnader. Dessa kyrkor 

accepterar sju sakrament där fyra av dessa (dop, konfirmation, bikt och nattvarden) är 

obligatoriska för att nå frälsning. Fortsättningsvis menar dessa kyrkor att det inte är garanterat 

att man kommer att hamna i himmelriket då man har blivit döpt, eftersom att man måste 

ständigt vara ren och mana en andlig kamp mot det onda. Vidare tror dessa kyrkor på 

frälsning efter döden genom de levandes böner, offer och allmosor. Men däremot tror endast 

den katolska kyrkan på skärselden. De som hamnar där kommer visserligen sinom tid hamna i 

himmelriket men först måste man renas en viss tid. Denna lära liknar den ortodoxa läran men 

däremot tror man inte att ett sådant stadium existerar. Man tror endast på himmel eller 

helvete. Men samtidigt tror man på att de döda har nytta för de böner, goda gärningar och 

offer som utförs av de levande. Man menar att det inte är slutgiltigt för den döde tills den 

allmänna uppståndelsen och därmed kan man passa på att ”övertala” Gud att ändra sig. 

Den evangeliska kyrkan har många skillnader och få likheter i förehållande till den ortodoxa 

och katolska kyrkan. Man accepterar endast tre sakrament (dop, bikt och nattvarden) som 

obligatoriska för frälsning. Men däremot är inte bikten någon traditionell bikt som den 

ortodoxa och katolska kyrkan där prästen är som en mellanhand. Enligt den evangeliska 

kyrkan är bikten när människan individuellt ber till Gud om förlåtelse. Den ortodoxa och 

katolska läran bygger på både tron och gärningar som kan rädda människan medan den 

evangeliska kyrkan tror endast på nåden – och tron allena där endast tron kan rädda 

människan. Till skillnad från den ortodoxa och katolska kyrkan, menar den evangeliska 

kyrkan att man genom dopet är förvissad att man efter döden kommer hamna i himmelriket. 

Dessutom menar den evangeliska kyrkan, till skillnad från den ortodoxa och katolska kyrkan, 

att ingen levande kan hjälpa den döde, det Gud har dömt är det som gäller oavsett de levandes 

gärningar såsom böner eller allmosor. Men däremot tror den evangeliska kyrkan på samma 

sätt som den ortodoxa kyrkan att det endast finns två stadier: himmel och helvete. 
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7. Analys- och resultatredovisning 

I detta avsnitt har alla lekmännens frälsningssyn behandlats med hjälp av de intervjuade 

svaren. Samtidigt har samfundets officiella trosuppfattning jämförts och diskuterats hur pass 

frälsningssynerna (lekmännens) förehåller sig till respektive trosinriktningens officiella 

frälsningslära. Det kommer först att börja med de ortodoxa, sedan de katolska och till sist dem 

protestantiska lekmännen. 

 

7.1. Ortodox 1 & 2 

Vad gäller ortodox 1 innebär frälsningen att man blir räddad och lyckats klara av uppdraget 

som människan har på den här världsliga jorden för att kunna nå sitt mål som är den andliga 

världen, det eviga livet (himmelriket).  Likt den ortodoxa läran menar ortodox 1 att man måste 

ta emot de fyra obligatoriska sakrament (dopet, konfirmationen, bikten och nattvarden) för att 

bli frälst. Med andra ord måste man leva det andliga livet och följa Guds ord så som 

kyrkofadern Philoxenus påpekar med sina tre sorters födelser där den tredje födelsen är att 

människan ska följa den andliga vägen och lämna det världsliga livet. På följande sätt 

uttrycker sig lekmannen:  

Det är pricken över i:et. Har man gjort goda gärningar och genomgått dehär fyra olika sakramenten så 

anser jag att man har stora chanser att bli frälst. Och tre andra sakramenten om man skulle lyckas uppfylla 

dem, eller åtminstone den sista smörjelsen och prästerskapet så tror jag man har större chanser att bli 

frälst. Det är vad jag har lärt mig inom den ortodoxa kyrkan, kyrkofäderna har sagt så.
52

 

Vad gäller sakramenten menar ortodox 1 att det är sagt att man måste döpas i vatten och ande 

och därmed ta emot den heliga myrran (konfirmation). Men däremot menar lekmannen att 

också vara liberal och påpekar att man ändå kan bli frälst om man inte tar emot alla 

sakramenten i och med att Gud är barmhärtig. Lekmannen menar att det inte är hela världen 

om man skulle missa någon bikt. Här kan vi se en liten skillnad mellan ortodox 1 och den 

officiella läran, då den ortodoxa läran menar att man måste ta emot dessa fyra sakrament för 

att nå frälsning, medan ortodox 1 menar att det är viktigt men inte hela världen om man skulle 

missa någon bikt. Därmed har lekmannen en likhet med den evangeliska läran, nåden allena 

och menar att ”man har trots allt en andlig relation mellan sig själv och Gud och sen kan man 

ju självklart bikta sig själv genom Gud och att man behöver inte gå genom en präst.”
53
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Men frågan kring goda gärningar backar ortodox 1 tillbaka till den ortodoxa läran och menar 

att det är ytterst viktigt med goda gärningar i och med att Jesus gjorde det för att lära 

människorna hur man ska handla. Lekmannen stärker sitt påstående genom att referera till 

Matteusevangeliet 7:12 om gyllene regeln: ”allt vad ni vill att människorna skall göra er, det 

skall ni också göra dem.”
54

 Med detta menar lekmannen att man kommer in på goda 

gärningar, där ortodox 1 vill att människor ska göra goda gärningar för ortodox 1och därför så 

måste också ortodox 1 göra det samma mot dem.
55

 

Vidare kan man se att ortodox 1 har samma syn som den officiella läran gällande när man 

anser sig ha blivit frälst, där det är en heresi att säga att man har blivit frälst och att man inte 

ska vara övertygad på sin frälsning fram till den yttersta dagen. Lekmannen menar att man 

inte har blivit frälst förrän man har fått den slutliga domen som innebär himmelriket och anser 

att det är fel att säga att man har blivit frälst när man lever på jorden. 

Men alla människor felar och syndar samtidigt som att synd inte är bra. Trots detta lär man sig 

av sina synder för att sedan kunna uppnå nåd genom att bli förlåten för sina synder. För att få 

nåd och förlåtelse ska man biktat sig och ta emot nattvarden. Likt den officiella läran, kallar 

ortodox 1 bikten för ett andra dop då man genom dopet blir renad från arvsynden och genom 

bikten samt nattvarden blir synderna förlåtna efter dopet, då lekmannen uttrycker sig på 

följande sätt: ”det blir ju som ett andra dop när du tar emot bikten och nattvarden.”
56

 

Vad gäller eskatologi kan vi finna likheter med den officiella läran då ortodox 1 tror på 

frälsning efter döden, där de levande ber för de döda för att kunna nå frälsning. Ortodox 1 

refererar vad kyrkofäderna har lärt lekmannen där de levande kan be för döda att ta bort 

mindre synder samtidigts som att de större synderna inte går att ta bort. På följande sätt säger 

ortodox 1: 

Ja alltså kyrkofäderna säger ju att vänner och släkt och alla som kände dig efter din död så kan de ju be 

för att Gud ska ta bort de mindre synderna och sen när det handlar om lite större synder så tror jag att det 

är väldigt svårt som mord och våldtäckt och misshandel och sånt. Alltså jag tror nog att man kan få bort 

sina mindre synder […] såsom onda tankar snacka skit om folk eller svurit. [...]Man kan öka sina chanser 

till att bli frälst om man säger så.
57

 

Här kan man se att lekmannen har samma syn som den officiella läran och menar att ha 

”hängt med strömmen” vad man ska och inte tro genom att ha hämtat sin kunskap av 
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kyrkofäderna. Detta kan man se mer när lekmannen talar om tron på en reningsort (skärseld) 

och menar att man som ortodox inte ska tro på det och därmed tror inte heller ortodox 1 på det 

och säger: ”vi ortodoxa tro ju att det inte finns någon skärseld utan att det är ett evigt straff.
”58

 

 

När det gäller ortodox 2 innebär frälsning att man ska underkasta sig den kristna tron, man ska 

tro på att Jesus Kristus är Guds son, som dog för våra synder och besegrade döden samt 

återuppstod efter tre dagar. Även här talar man om de fyra obligatoriska sakrament för att nå 

frälsning som kyrkofäderna bland annat Sankt Efrem Syriern lyfter upp. Men däremot var 

ortodox 2 mer strikt gällande denna punkt än ortodox 1 och menar att man inte kan bli frälst 

om man inte följer alla dessa fyra sakrament. Man måste ta emot dopet då dopet är en nyckel 

in till kristna tron och man blir renad från arvsynden. Observera att ortodox 2 säger att dopet 

är nyckeln in till kristna tron och menar inte att man är klar för att hamna i himmelriket. Detta 

genom att lekmannen uttrycker sig exakt som den ortodoxa läran, som jag lyfte upp innan, där 

metropoliten Hilarion menar att det är en heresi att säga att man redan är frälst. På följande 

sätt säger ortodox 2: 

Du kan aldrig säga att du har blivit frälst eller räddad. Det är riktig kätteri inom kyrkans tro. Det är som 

att häda, du kan inte säga att du har blivit frälst, för du är inte Gud, enbart Gud som avgör om du kan bli 

frälst eller inte, lika mycket som du kan säga till din medmänniska att du kommer aldrig nå himmelriket, 

vem är du som ska döma honom, samma sak vem är du som ska avgöra om du är frälst eller inte, det är 

riktig kätteri. Den enda gången man kan säga att man har blivit frälst är när man har hamnat i 

himmelriket.
59

 

Vidare påpekas det att goda gärningar är A och O och med detta måste man även göra goda 

gärningar för att kunna bli frälst samt vara en god kristen. Ortodox 2 menar att det står i 

Bibeln (Matteusevangeliet och Johannesevangeliet) att man ska göra goda gärningar och 

använder sig av ett bibliskt ordspråk att ”du kan inte skörda om du inte sår. Samma sak är det 

med goda gärningar.”
60 

Ortodox 2 menar även att efter dopet kommer människan förr eller senare att synda när man 

vet vad som är rätt och fel då vi alla är syndare och inte felfria. Man kan begå alla sorters 

synder, men däremot finns det olika grader av synder. De större synderna är bland annat 

äktenskapsbrott och mord, medan de mindre synderna är bland annat svordomar och lögner. 

Trots detta är alla dessa synder och är oacceptabelt inför Gud. För att få Guds nåd måste man 

bikta sig och ta nattvarden. Bikten och nattvarden är ett sätt att börja om på nytt och fortsätta 
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den kristna vägen. Däremot måste man ångra sina synder av hela sitt hjärta och förstånd 

annars blir man inte förlåten.
61

 Här kan vi se att ortodox 2 menar att bikten är som ett så kallat 

andra dop att efter dopet kommer människan att synda och enda sättet att bli av med sina 

synder är genom bikten då man inte kan döpas om på nytt. Vidare kan man se att lekmannen 

påpekar att man måste ångra sina synder av hela sitt hjärta och förstånd för att kunna bli 

förlåten. Detta har i sin tur en stor likhet med Kyrkofadern Ambrosius metaforer vatten och 

tårar som de två omvändelserna som människan ska genomgå, där människans ånger av sina 

synder av hela sitt hjärta och fröstånd är synonymt med tårarna.  

Frågan kring eskatologi där de döda kan nå frälsning efter döden genom de levandes böner 

hade ett starkt band med den ortodoxa läran då ortodox 2 menar att man som ortodox ska tro 

på att det även finns frälsning efter döden. På följande sätt sägs det:  

Jag ser ingen anledning till varför man inte ska tro på det. Inom den ortodoxa kyrkan är tron på att man 

ber för de döda starkt förknippad med frälsning. Det har alltid varit så, det är en tradition inom den syirsk 

ortodoxa kyrkan att anhöriga församlingar ber för den dödes själ att kunna nå frälsning, detta är starkt 

präglad i kyrkans lära samtidigt finns det också belägg på detta inom flertal olika kyrkofäder, nu har jag 

inte exakta namn på dem men det är starkt förknippad med just den syrisk ortodoxa traditionen att man 

ska eller kan eller vill be för de döda för att de ska kunna nå frälsning.
62

 

Mer om detta kan vi se att ortodox 2, likt den ortodoxa kyrkan, inte tror på skärselden och 

istället tror på bön som hjälper där man kan passa på att ”övertala” Gud att ändra sig för att 

den dödes själ ska nå frälsning.
63

 

 

7.2. Katolik 1 & 2 

När det gäller katolik 1 menar lekmannen att frälsning är något som man måste kämpa för i 

hela sitt liv och man kan aldrig vara förvissad att bli frälst när man lever på jorden men 

däremot ska man hoppas på att kunna bli frälst. För att bli frälst ska man leva ut sitt kristna liv 

genom att försöka göra många goda gärningar, man ska kämpa för sin egen frälsning. 

Dessutom menar katolik 1 att om man skulle vara säker på att man är frälst då skulle man inte 

behöva kämpa i livet och säger på följande sätt: ”frälst blir man när man kommer in till 

himmelriket och det är dit jag kämpar.”
64

 

Fortsättningsvis när jag frågade katolik 1 om vad som krävs att göra för att bli frälst sade 

lekmannen på följande sätt:  
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Jag tror att en av de absolut viktigaste sakerna […] är att jag tror inte enbart att det går bli frälst genom 

tron utan att jag tror att man också måste göra goda gärningar och goda handlingar. Man måste praktisera 

sin tro för att bli frälst, jag måste be regelbundet. Bönen och goda gärningar behöver vi för att bli frälsta.
65

 

Här kan vi se katolik 1 motsatta förhållningssätt mot den lutherska läran genom att påpeka att 

man inte kan bli frälst genom endast tron, då detta är ett typiskt luthersk påstående, tron 

allena, och istället blickar mot den katolska läran (även ortodoxa) och menar istället att man 

även måste göra goda gärningar. Vidare delar katolik 1 samma syn som kyrkans lära att dopet 

och konfirmationen är mycket viktiga sakrament som människan måste ta emot för att i sin tur 

kunna ha en möjlighet att bli frälst. Dessutom är bikten ett stöd för människan under livets 

gång.
66

 

Enligt den katolska läran (även ortodoxa) menar man, för att ta emot nattvarden måste man 

bikta sig först vilket även katolik 1 poängterar som ytterst viktigt. Katolik 1 menar,  

för att kunna få möjligheten att ta emot Kristus i sakramentet i nattvarden så är du tvungen att befinna dig 

i nådens tillstånd där du säger att du är ren från de synderna. För de allvarliga synder som du har begått så 

måste du ha prästens, som också är representant för Jesus, förlåtelse.
67

 

 Återigen kan vi se att katolik 1 i motsatt till den lutherska läran gällande nåden allena, där 

enbart Gud som kan frälsa människan och inte människan sig själv, menar att man måste ha 

prästens förlåtelse, då prästen är representant för Jesus och därmed tar hjälp av Bibeln och 

refererat till Matteusevangeliet 16:17-19: 

Jesus sade till honom: Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, 

utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min 

församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar Allt 

vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i 

himlen.
68

 

Likt den katolska läran (även ortodoxa), tolkar lekmannen denna bibelvers som att Jesus ger 

sina apostlar uppdraget att lösa synderna för att i sin tur kunna ta emot nattvarden. Till sist 

kan vi även se, likt den katolska läran, att katolik 1 tror på skärselden och menar att man kan 

bli frälst efter döden, där de levande ber för de döda för att kunna nå frälsning. Lekmannen 

menar att församlingen ber under mässan varje dag för de döda som befinner sig i skärselden.  
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Vad gäller katolik 2 är frälsning det viktigaste och meningen med livet. Man ska ständigt 

tänka på det och vara redo samt vara själsligt ren genom att leva ett andligt liv. Lekmannen 

menar att man ska ständigt sikta mot frälsningen och anser att,  

man kan inte vara frälst så länge man vandrar här på jorden. Utan det är någonting som man siktar mot 

och för att kunna uppnå det så måste man leva rätt, rättskaffens. Man blir frälst när man lämnar detta 

jordelivet och träder i ni himmelriket. Innan dess när man vandrar här i jordelivet kan vi inte vara säkra på 

att vi har blivit frälsta.
69

  

Även här kan vi se klart och tydligt att katolik 2 har samma syn som den katolska läran då 

katolik 2 menar att man inte kan vara frälst när man lever på jorden.  Lekmannen påpekar 

ständigt att man måste kämpa och vara ren samt ha frälsningen i siktet. Detta låter identiskt 

med vad den katolska katekesen säger där man ständigt måste vara beredd då man inte vet när 

man går bort. Dessutom kan vi även se en ytterligare likhet mellan katolik 2 och den katolska 

läran som menar att man genom dopet blir renad och fri från arvsynden men däremot kvarstår 

människans försvagade natur – begäret för det icke andliga – vilket manar människan till 

andlig kamp.
70

  

Vidare tror katolik 2, likt den officiella läran, att det är viktigt att leva ut sin tro genom att 

göra goda gärningar. Vad gäller sakramenten, tror katolik 2 även här på samma sätt som den 

officiella läran, dopet och konfirmationen är obligatoriskt för att kunna nå frälsning. Därtill 

kommer bikten och nattvarden då man får sina synder förlåtna i och med att, som tidigare 

nämnts, är det viktigt att vara själsligt ren. Dessutom menar katolik 2 att om man inte biktar 

sig lär man sig inte rättskaffens och då kan man inte inse sina misstag och synder som man 

har begått. Man måste med andra ord ständigt rena sig genom bikten och nattvarden vilket 

även kyrkan menar där bikten är ett mödosamt dop. Likt den katolska läran menar lekmannen 

att man innan måste bikta sig för att sedan ta emot nattvarden. Men däremot menar 

lekmannen att man inte alltid behöver bikta sig innan nattvarden beroende på hur stor synden 

är.
71

 På följande sätt sägs det:  

Om du är medveten om att du har begått någon synd som har en karaktär och känner att du borde ångra då 

måste du bikta dig först, sen kan det vara små saker som du kanske inte själv tänker på att det här är 

egentligen inte någon synd och du går till nattvarden och då är nattvarden också förlösande som en 

mindre bikt sakrament.
72
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Vad gäller frågan kring frälsning efter döden, där de levande ber för de döda för att kunna nå 

frälsning, tror katolik 2 på samma sätt som den officiella läran att det finns en chans även för 

de döda att nå frälsning i skärselden då lekmannen uttrycker sig på följande sätt: 

Absolut ja. Det är därför vi har det i vår bön och rosenkransen och att vi ber för de i skärselden för att 

man ska hjälpa dem. Jag ser skärselden som att de som inte har hunnit rena sig själva tidigare att det är ett 

stadium som finns som man har valt att kalla för just skärselden. Och att det är då just det här att man 

kanske har begått synder och dött i sin synd utan att ha hunnit få bli renad från denna synd.
73 

 

7.3. Protestant 1 & 2 

För protestant 1 är frälsningen en process när människan väljer att gå bort från den onda 

vägen till det goda. Med detta menar lekmannen att den onda vägen är när människan är fast i 

dåliga vanor exempelvis missbruk av droger och likställer det som ett fängelse som 

människan är fast vid. Frälsningen blir då nyckeln till fängelset som människan kan ta sig ut 

ur det onda och hamna i det goda. Med andra ord är frälsningen vägen till det goda där 

människan lever gott genom goda handlingar. Här kan vi se att lekmannen sätter en stor vikt 

på godheten där goda gärningar är det viktiga för människan för att kunna nå frälsning.
74

 

Till skillnad från den officiella läran, menar protestant 1 att man inte måste ta emot något 

sakrament för att kunna nå frälsning. Man behöver inte bli döpt och bli kristen eller ta emot 

nattvarden för att bli frälst, utan så länge man är en god människa. Med andra ord menar 

lekmannen att det är de goda gärningarna som kan rädda människan för att kunna nå 

frälsning. Dessutom säger protestant 1 emot vad läran uttrycker kring goda gärningar där det 

endast är tron allena och inte av gärningar man kan bli frälst. På följande sätt uttrycker sig 

protestant 1:  

I grund och botten så tror jag ännu en gång att det finns inga sakrament man måste ta för att bli frälst. […] 

Om du har vart en god människa och rent krasst även om du inte är kristen så hoppas jag att man hamnar i 

himlen, så länge man är en god människa. Det viktiga för människan är att vara en god människa för att 

bli frälst och man måste inte bli döpt eller ta nattvarden. Men däremot är det en ära och privilegium att ta 

emot dessa sakrament inom den protestanta läran men däremot är det inte ett måste för att bli frälst. […] 

Man måste inte vara kristen för att hamna i himmelriket utan det viktiga är att man är en god människa.
75

 

Lekmannen uttrycker att det är godheten hos människa som är avgörande för att bli frälst och 

inte sakramenten som dopet eller nattvarden. Med detta menar lekmannen att om det skulle 

vara ett krav för att bli kristen skulle halva jordens befolkning inte hamna i himmelriket bara 

för att de inte är kristna och därför tror inte lekmannen att Gud är sådan som skulle skicka 
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hälften av jordens befolkning till helvetet eftersom att de inte är kristna. Men trots detta säger 

läran att man måste bli kristen för att kunna bli frälst.
76

 

Vad gäller frågan kring när man har blivit frälst/räddad menar protestant 1 att man endast kan 

veta det när man väl har hamnat i himmelriket, man kan aldrig vara säker om man är frälst när 

man lever på jorden. Lekmannen talar om sig själv och anser sig inte vara säker först 

lekmannen har hamnat i himmelriket.
77

  

Protestant 1 menar att ingen människa är perfekt och att vi alla syndar men samtidigt menar 

lekmannen att Gud är barmhärtig och förlåtande vilket är det bästa med kristendomen. När 

lekmannen har gjort något fel och ångrar sig utgår inte lekmannen från någon traditionell bikt 

där prästen är mellanhanden utan istället kör one and one med Gud och anser det som en bikt 

vilket överrensstämmer med den officiella läran. Protestant 1 menar att en helt vanlig bön 

räcker långt och brukar även tända ett ljus eller kanske sätta sig i kyrkan. Däremot menar 

lekmannen att man inte behöver ta emot nattvarden för att bli förlåten för sina synder utan det 

räcker med bön vilket går emot läran då det även sägs att man måste ta emot nattvarden för att 

bli ren och förlåten för sina synder. Angående frågan kring eskatologi, frälsning efter döden, 

har inte protestant 1 tänkt på saken men tror att de levandes böner kan trots allt hjälpa, men 

däremot vet inte lekmannen hur mycket det kan hjälpa. Här kan vi se att lekmannen inte delar 

samma syn som den officiella läran, då läran menar att man inte kan be för de döda.
78

  

 

Vad gäller protestant 2 menar lekmannen att frälsning är när man ber och känner att Gud är 

med människan. Men för att bli frälst måste man be men det tar en lång tid och ”det går inte 

från den ena dagen till den andra”
79

, utan man måste vara uthållig. Dessutom menar 

lekmannen att man måste bli döpt och menar att det är det viktigaste som lekmannen har 

upplevt i livet och därefter kan man vara förvissad om att vara Guds barn och bli frälst. På 

följande sätt säger lekmannen: ”Det tror jag nog att man måste få med sig det i livet (dopet) 

att vara döpt och sen är det också en viktig sakrament är ju nattvarden där man följer upp dop 

och det man tror på och känner att man är frälst då är det för mig också nattvarden väldigt 

viktig att kunna ta emot.”
80

 Här kan vi se, likt den officiella läran, att lekmannen uttrycker att 
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både dopet och nattvarden är ytterst viktigt för människan att ta emot för att i sin tur kunna nå 

frälsning.  

Protestant 2 uttrycker själv att vara fostrad och uppväxt i den lutherska läran och vad det 

gäller goda gärningar eller tron som frälser människan säger lekmannen, ”i min tro som jag är 

fostrad i och uppvuxen i är ju Lutherska riktningen och det som Luther har sagt att gärningar 

är inte det viktiga utan det är tron som är det viktiga men ur tron och den förvissningen om att 

man är frälst så växer det fram gärningar.”
81

  

Med andra ord är det endast tron allena som frälser människan och inte gärningarna vilket 

stämmer överrens med den officiella läran. Men samtidigt menar lekmannen att man trots 

detta ändå ska göra goda gärningar, men däremot kommer man inte till tro genom goda 

gärningar, tvärtom, när man har tron så växer gärningarna fram. Vad gäller frågan kring när 

man anser att man har blivit frälst menar lekmannen att man inte kan vara säker på det. Det 

bygger på tron och på bön där man ska be om att bli frälst vilket tar hela livet. Samtidigt anser 

lekmannen inte att det är fel att säga att man redan är frälst när man lever jorden. När man har 

tron och ber om att få bli frälst, kan man bli övertygad om att vara frälst en vacker dag, men 

däremot kommer det inte av sig själv menar lekmannen.
82

 Här kan man se att lekmannen tror 

på samma sätt som den officiella läran där man blir frälst genom tron och bön.  

Vidare menar protestant 2 att synd hör till människolivet vilket innebär att alla människor 

syndar. Man begår förr eller senare olika synder och det är oftast först i efterhand man blir 

medveten om sina fel. För att bli förlåten måste man be om förlåtelse för sina missgärningar 

och då kommer Gud att förlåta vilket står i Bibeln. Protestant 2 menar att Gud är barmhärtig 

och förlåtande och säger att ”när jag ber om förlåtelse så kan jag vara förvissad om att få 

förlåtelse.”
83

 Därmed använder sig lekmannen av tron allena som enda sättet att bli förlåten 

för sina synder där man individuellt ber till Gud om förlåtelse är en så kallad bikt. Genom 

detta ska man tro och vara förvissad om att Gud har förlåtit synderna och då kommer man att 

bli förlåten. 

Huvudsaken är ju att man själv kommer underfund med att bli medveten om att man har gjort fel och att 

man då i bön och det är som jag sade är något oerhört viktigt för mig att om man nu vill kalla det för bikt. 

Jag öppnar mig för gud och säger ”ja det här var fel” på det viset talar jag om för gud att jag biktar att det 
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här var del och sen i nästa fas av bön då ber om förlåtelse och i min tro hör det till då att jag kan vara 

förvissad om att jag blir förlåten.
84

  

Dessutom menar protestant 2 att även nattvarden är ett väldigt viktigt steg. Man måste först 

bikta sig (i detta fall be till Gud om förlåtelse) och sen genom nattvarden får man förlåtelse. 

Med andra ord är bönen, som är individuell där ingen präst är i mellanhand, som en bikt och 

nattvarden är syndernas förlåtelse. Detta överensstämmer med läran att man ska be 

individuellt om Guds förlåtelse och sedan ta emot nattvarden för att bli förlåten och även vara 

förvissad om att bli förlåten. När jag av nyfikenhet frågade hur lekmannen ber, refererade 

lekmannen ur psaltaren 32 som står i Gamla Testamentet där det står så länge jag teg, tynade 

jag bort. Därefter öppnar sig lekmannen inför Gud och säger vad man har på hjärtat, vilka fel 

man har gjort och ångrat.
85

 

Vad gäller frågan kring eskatologi, tror protestant 2 på frälsning efter döden där de levande ber för de 

döda för att kunna nå frälsning. Lekmannen brukar be för de döda för att Gud ska frälsa dem.
86

 Däremot 

säger den officiella läran att det inte hjälper med att be för de döda i och med att det är redan försent, det 

Gud har dömt är det som gäller oavsett de levandes gärningar såsom böner eller allmosor. Man har endast 

chansen att bli frälst här i livet och när man har dött kan ingen levande människa göra något åt saken.
87

 

 

8. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att analysera lekmännens uppfattning om frälsningen i 

förehållande till den officiella frälsningsläran i tre olika kristna samfund. Efter att ha 

undersökt två lekmän inom tre samfund har jag kommit fram till en rad resultat.  

 

8.1. Ortodox 1 & 2 

Ortodox 1 har många likheter och få skillnader i relation till den officiella läran. De likheter 

som ortodox 1 har i förhållande till den officiella läran är att lekmannen tror på de fyra 

obligatoriska sakramenten (dop, konfirmation, bikten och nattvarden) och på gärningar för att 

kunna nå frälsning. Dessutom menar lekmannen på samma sätt som den officiella läran att det 

är en heresi att säga att man har blivit frälst när man lever på jorden och att man inte ska vara 

övertygad på sin frälsning fram till den yttersta dagen. Vad gäller eskatologi tror ortodox 1 

även på samma sätt som den ortodoxa läran, där de levande kan be för de döda för att kunna 
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nå frälsning, men däremot tror inte lekmannen på skärselden då läran säger att man inte ska 

tro på det. 

Den enda så kallade skillnaden kan vara att ortodox 1 i någon mån är liberal och menar att 

man kan hoppa över bikten och istället be individuellt till Gud vilket låter som nåden allena 

där ingen präst behöver vara mellanhand. Men även här kan man se en likhet där ortodox 1 

kallar bikten, likt den officiella läran, för ett andra dop då man genom dopet blir renad från 

arvsynden och genom bikten och nattvarden blir synderna förlåtna, efter dopet. Därmed är 

slutsatsen att ortodox 1 förehåller sig till den officiella läran i alla punkter vad gäller 

frälsningen.  

 

Vad gäller ortodox 2 förehåller sig lekmannen till den officiella läran i och med att det enbart 

är likheter och inga skillnader mellan ortodox 2 trosuppfattning och den officiella läran. Likt 

den officiella läran tror ortodox 2 på de fyra obligatoriska sakrament för att nå frälsning och 

dessutom uttrycker lekmannen på samma sätt som den officiella läran, att det är en heresi att 

säga att man redan är frälst på jorden. Vidare tror lekmannen på samma sätt som den officiella 

läran att det är viktigt med goda gärningar för att kunna bli frälst och att man även kan bli 

frälst efter döden där de levande kan be för de döda. Men däremot tror ortodox 2, likt den 

ortodoxa kyrkan, inte på skärselden och istället tror på bön som hjälper, där man kan passa på 

att ”övertala” Gud att ändra sig för att den dödes själ ska nå frälsning. 

 

8.2. Katolik 1 & 2 

Gällande katolik 1 förehåller sig lekmannen till den officiella läran eftersom att det inte finns 

några skillnader mellan katolik 1 trosuppfattning och den officiella läran och därmed drar jag 

slutsatsen att lekmannen förehåller sig till den officiella läran. 

Likt den officiella läran menar katolik 1 att frälsning är något som man måste kämpa för i hela 

sitt liv och därmed tror lekmannen att man aldrig kan vara förvissad att bli frälst när man lever 

på jorden. Man ska med andra ord kämpa för sin egen frälsning och därför är det ytterst 

viktigt att göra goda gärningar för att bli frälst. Vidare tror katolik 1 likt den officiella läran på 

de fyra obligatoriska sakramenten (dopet, konfirmationen, bikten och nattvarden) för att 

kunna nå frälsning. Slutligen överensstämmer lekmannens trosuppfattning med den katolska 
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läran kring skärselden, att man kan bli frälst efter döden där de levande ber för de döda för att 

kunna nå frälsning.  

 

Vad gäller katolik 2 drar jag även här slutsatsen att lekmannen följer den katolska läran och 

har inga avvikande trosuppfattningar. Det finns endast likheter och inga skillnader gällande 

lekmannens trosuppfattning i respektive den officiella läran. Likt den officiella läran, tror 

katolik 2 på de fyra obligatoriska sakramenten för att kunna bli frälst. Lekmannen menar att 

man ska ständigt kämpa och tänka på frälsningen och vara redo genom att vara själsligt ren 

och leva ett andligt liv och därmed tror katolik 2 att man inte kan vara säker på att bli frälst 

när man lever på jorden, utan man måste först hamna i himmelriket för att bli frälst. Dessutom 

tror lekmannen att det är viktigt att gör goda gärningar för att kunna nå frälsning vilket den 

katolska läran uttrycker. Angående frågan kring frälsning efter döden, tror katolik 2 på samma 

sätt som den officiella läran, att man kan bli frälst efter döden där de levande ber för de döda 

som har hamnat i skärselden.  

 

8.3. Protestant 1 & 2 

Vad gäller protestant 1 har jag kommit fram till att lekmannen har mer skillnader än likheter. 

Den enda likheten är den så kallade bikten där lekmannen ber individuellt till Gud om 

förlåtelse. Men däremot menar protestant 1 att man inte måste ta emot något sakrament för att 

kunna nå frälsning medan den officiella läran menar att man måste bli döpt och ta emot 

nattvarden för att kunna nå frälsning. Dessutom menar lekmannen att människan måste göra 

goda gärningar för att kunna nå frälsning, medan den officiella läran menar att det endast är 

tron allena som kan frälsa och inte gärningar. Vidare delar protestant 1 inte samma 

trosuppfattning som den officiella läran som menar att man har blivit frälst om man tror på 

Jesus Kristus och blir döpt, då lekmannen menar att man vet endast när man väl har hamnat i 

himmelriket och därmed kan man aldrig vara säker om man är frälst när man lever på jorden. 

Vad gäller frälsning efter döden tror protestant 1 även här inte som den officiella läran och 

menar att de levandes böner kan hjälpa de döda för att nå frälsning medan den officiella läran 

menar istället att man inte kan be för de döda för att nå frälsning.  

 

Angående protestant 2 har jag kommit fram till att lekmannen har många likheter men få 

skillnader. Lekmannen menar att det är tron allena som frälser människan och inte 
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gärningarna, men man ska ändå göra goda gärningar vilket stämmer överens med den 

officiella läran. Vad gäller sakrament tror protestant 2 på samma sätt som den officiella läran, 

att både dopet och nattvarden är ytterst viktigt för människan att ta emot för att i sin tur kunna 

nå frälsning. Fortsättningsvis menar lekmannen, likt den officiella läran, att det inte är fel att 

säga att man redan är frälst när man lever jorden. Frågan kring synd och nåd, använder sig 

protestant 2 av tron allena som enda sättet att bli förlåten för sina synder, där man först ber 

individuellt till Gud om förlåtelse för sina synder och sedan tar emot nattvarden. Därefter ska 

man vara förvissad om att Gud har förlåtit synderna och då kommer man att bli förlåten, 

vilket även den officiella läran uttrycker. De enda skillnaderna mellan protestant 2 och den 

officiella läran var att lekmannen tror på frälsningen efter döden där de levande ber för de 

döda för att kunna nå frälsning, vilket lekmannen brukar göra.  

 

Det har framstått många likheter men få skillnader mellan lekmännens trosuppfattning i 

förehållande till samfundets officiella frälsningslära. Både katolik 1 och 2 och ortodox 2 hade 

enbart likheter men inga skillnader, medan ortodox 1 hade endast en liten skillnad. Samtidigt 

som protestant 2 hade många likheter men även skillnader, hade protestant 1 mer skillnader än 

likheter. Orsakerna till detta kan vara många, men en möjlig förklarning skulle kunna vara att 

inom den Syrisk-ortodoxa kyrkan, är det inte endast en kyrka med ett kristet perspektiv. Utan 

det är även en etnisk kyrka med en syrisk församling som delar samma historia, kultur och 

geografisk ursprung vilket gör att man har influerats av varandras tankar och 

trosuppfattningar. Därefter kan en annan orsak vara att inom den syriska kyrkan utgår man 

från kyrkofäder, bland annat Sankt Efrem, som själva var syrianer och därmed är dessa 

tolkningar inte endast tolkningar utan även en så kallad syrisk kultur, vilket man även kan se 

då både ortodox 1 och 2 refererar till kyrkofäderna och kyrkan som huvudkällan. Dessutom 

kan en liknande orsak vara gällande katolikerna, men här kan inte kulturen eller etniciteten 

vara orsaken då den katolska kyrkan är allmän för alla nationaliteter. Men däremot följer alla 

katoliker en och samma ledare vilket är påven. Detta kan man se då även både katolik 1 och 2 

refererar till kyrkans lära som huvudkällan. Vad gäller protestanterna kan en lämplig orsak till 

att de tyckte olika vara att den evangeliska läran bygger mycket på individens egen 

uppfattning om vad som är rätt och fel. Trots att man delar samma bekännelseskrift 

(Augsburgska bekännelsen) som är inspirerad av Luthers lära uppfattar man den på sitt eget 

sätt. En förklarning till detta kan vara att den evangeliska kyrkan är modern och anpassar sig 

till dagens tid medan den ortodoxa och katolska kyrkan är mer traditionella vilket innebär att 
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dem är mer bokstavstrogna än den evangeliska kyrkan. Samtidigt som den ortodoxa och 

katolska kyrkan lämnar en stor plats för en fast tolkning som den troende utgår ifrån, lämnar 

den evangeliska kyrkan en stor plats för den troendes egna tolkningar. Det vill säga att det är 

individen som avgör vad som är rätt och fel för sig själv. Detta lade jag märke till när jag 

besökte Svenska kyrkan då prästen menade att många har olika uppfattningar kring 

frälsningsfrågan och att det inte är fel med det. Dessutom kan man även se att den 

protestantiska inriktningen har många olika små grenar med olika trosuppfattningar, bland 

annat Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Baptistkyrkan och Frikyrkan. Men däremot vill jag ännu 

en gång påpeka att denna undersökning var endast ett stickprov och innebär naturligtvis inte 

att alla lekmän inom samma samfund tror på samma sak. Därefter vill jag även påpeka att 

denna uppsats har bidragit till en bredare syn kring trosuppfattning gällande frälsningssynen 

inom olika samfund samt hur lekmännens trosuppfattning förehåller sig till dess officiella 

lära, vilket kommer i sin tur att vara en god erfarenhet som blivande religionslärare.   
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9. Sammanfattning 

Eftersom att kristendomen har en stor plats i lärandet inom religionskunskap för grundskolans 

senare del (år 7-9) då det omnämns som mål i Lgr11, anser jag som blivande religionslärare 

att det är ytterst viktigt att ha en god kunskap inom detta område. För att kunna lära ut 

kristendomen måste man ha en god kunskap angående vilka trosuppfattningar dessa 

inriktningar har kring frälsningssynen och därmed har dessa trosuppfattningar lyfts upp i 

uppsatsen.  

Uppsatsen handlar om frågan kring frälsningssynen inom olika samfund, då frälsningen är 

kärnan inom kristendomen. Genom en kvalitativ undersökning har två lekmän från varje 

samfund (Syrisk-ortodoxa kyrkan, Romersk-katolska kyrkan och Svenska kyrkan) intervjuats 

utifrån deras trosuppfattning kring synen på frälsningen. Därmed har dessa samfunds 

officiella trosuppfattningar omfattat min teoridel där varje samfunds officiella trosuppfattning 

har jämförts med den respektive lekmannens frälsningssyn, hur de förehåller sig till varandra i 

och med att dem intervjuade endast är lekmän och inte teologer. Resultatet med denna uppsats 

är att det har framstått många likheter och få skillnader mellan lekmännens trosuppfattning i 

förehållande till den officiella frälsningsläran. Slutsatssten är att både katolik 1 och 2 samt 

ortodox 2 enbart hade likheter och inga skillnader, medan ortodox 1 hade endast en liten 

skillnad. Samtidigt hade protestant 2 många likheter men även skillnader medan protestant 1 

hade mer skillnader än likheter. Denna undersökning var endast ett stickprov och innebär inte 

att alla lekmän inom samma samfund tror på samma sak då jag enbart har intervjuat ett fåtal 

hur var och en förehåller sig till sitt eget samfunds troslära.    
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11.  Bilaga – De fyra obligatoriska sakramenten i Bibeln 

Dopet: ”Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se 

Guds rike. Nikodemus svarade: Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte 

komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Sannerligen, jag säger dig: den 

som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike.” (Joh. 3:3-5 SFB). 

Konfirmationen: ”Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds 

ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den 

helige Ande, eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i 

Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.” 

(Apg. 8:14-17 SFB).   

Bikt: ”Då sade Jesus ännu en gång: Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig, så sänder jag 

er. När han sagt det, andades han på dem och sade: Tag emot helig Ande. Om ni förlåter 

någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden i 

dem.” (Joh. 20:21-23 SFB)  

Nattvarden: ”Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav 

åt sina lärjungar och sade: Tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, och efter att 

ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: Drick av den alla. Detta är mitt blod, 

förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt. 26:26-28 SFB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


