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ABSTRACT 

 

TITEL: Mormonerna, kristna eller ej? 

- En kvalitativ analys utifrån teorier om kristendom. 

FÖRFATTARE: Jesus Sanchez 

KURS:  Religionsvetenskap C 

HANDLEDARE: Per- Olof Åkerdahl 

SYFTE: Jag avser att med hjälp av olika frågeställningar undersöka 

huruvida Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga är en kristen 

kyrka. 

METOD: Jag har i min analys utgått från den kvalitativa analysmetoden, 

men också tagit i beaktning hermeneutiken som metod. 

TEORETISKA 

UTGÅNGSPUNKTER: Teoretiska utgångspunkter jag beskriver är teorier om kristendom 

som också innefattar tidigare forskning inom ämnet. Jag har även i 

detta kapitel redogjort för hermeneutiken som teori. 

 

HUVUDRESULTAT: Det finns både likheter och skillnader mellan de båda kyrkorna, 

analysen visar dock på fler skillnader vilket gör att slutsatsen blir 

att Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga inte kan ses som kristen. 

De viktigaste avvikande punkterna är den mormonska kyrkans 

annorlunda världsuppfattning, syn på Gud och treenigheten. 

 

SÖKORD:  Mormoner, Romersk-katolsk, kristendom, kvalitativ analys. 
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1. Inledning 
 

Min religiösa bakgrund är mycket blandad, då min mor som ung fick en katolsk uppväxt och 

min far en mormonsk. Båda dessa kyrkor har satt sin prägel på mig som ung då mina föräldrar 

lärt mig om båda dessa trosuppfattningar. Min mor lade aldrig ner mycket tid på religionen då 

hon ansåg att det ända sättet att komma nära Gud var genom goda handlingar. Min far å andra 

sidan ansåg att man även måste hålla på de lagar och regler som kyrkan bestämt. För mig var 

det enklare att följa mammas religion då den inte innebar någon uppoffring från min del. Att 

avstå från alkohol och sex, vilket är en del många människors vardag, kändes som en stor 

uppoffring då jag inte ansåg att det var en synd. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga eller 

mormon kyrkan som de också kallas hade för många uppoffringar för en ung man som jag 

själv. 

 

Den mormonska kyrkans trosuppfattning lyckades ändå locka mitt intresse med deras 

annorlunda dogmer och berättelser om Jesus Kristus besök på den Amerikanska kontinenten. 

En annan avvikelse var att de hade en egen religiöst skrift som de kallade för Mormons bok, 

vilket enligt dem, är ett tillägg till Bibeln. Detta samfunds annorlunda och i vissa fall extrema 

regler bidrog till att jag vid ett par enstaka gånger besökte deras kyrka för att få en djupare 

insikt. 

 

Denna organisation har fått mycket uppmärksamhet sedan den grundades år 1830 av Joseph 

Smith. Under de första åren av dess uppkomst blev medlemmarna förföljda och mördade, 

vilket ledde till att de lämnade östkusten och bestämde sig för att vandra västerut. Deras 

vandring västerut resulterade med att de senare grundade staden Salt Lake City som är 

huvudstaden för delstaten Utah, det är även här deras högkvarter befinner sig. Mormonernas 

främmande vanor och seder har alltid orsakat negativa reaktioner bland utomstående. I slutet 

på 1800-talet offentliggjordes till exempel att det praktiserades polygami inom samfundet. 

Andra ämnen som har höjt ögonbrynen på den amerikanska befolkningen är att mormoner 

döper sig i sina dödas släktingars namn. De menar att även deras avlidna släktingar ska ha 

chansen att få komma till Gud och detta kan endast göras om man är döpt. Mormonernas 

annorlunda dogmer har gjort att andra kristna samfund ifrågasatt deras kristna tro. Detta är 

något som gjort mig nyfiken och gett upphov till denna forskning. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med denna undersökning är att få fram om Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga 

är en kristen kyrka. För att få svar på detta måste jag först undersöka om de utövar den kristna 

läran, som hjälp har jag därför valt att jämföra dem med den katolska kyrkan som är den 

största kristna kyrkan i världen. Jag har därför valt att analysera vilka kriterierna är för att få 

kalla sig kristen, vilka religiösa skrifter som används, samt hur de religiösa riterna ter sig 

inom de båda samfund. Slutligen är det av intresse att titta ytterligare på hur deras 

världsuppfattning ser ut men även kyrkornas syn på treenigheten. Min huvudfråga blir därför 

följande: utövar mormonerna den kristna läran? För att besvara på huvudfrågan tar jag hjälp 

av dessa följdfrågor: 

 

 Vad är kriterierna för att få kalla sig kristen? 

 Hur skiljer sig de katolska och de mormonska dogmerna åt? 

 Vilka religiösa skrifter använder de sig av? 

 Samfundens syn på treenigheten 

 Hur ser kyrkornas världsbild ut? 

 

1.2 Avgränsning 

 
I min undersökning tillämpar jag den kvalitativa analysen som metod, då jag genom att 

använda mig av denna kan dyka djupare in på ämnet. Jag har hållit mig öppen för att ta nya 

inriktningar inom min undersökning men har valt att begränsa min studie till att främst 

innefatta den romersk-katolska kyrkan och mormonska kyrkan. Jag avser på så sätt att 

jämföra den mormonska läran med den romersk-katolska kyrkan och tar inte hänsyn till 

likheter med andra tänkbara religioner. Jag har även valt att endast utgå från västerländsk 

litteratur när jag ska beskriva uppkomsten av Kristendomen och Jesus Kristus. Jag anser att en 

genomgång av de båda kyrkornas historia är av relevans då jag genom den får fram de 

nyckelbegrepp jag sedan använder mig av i min analys. 

 
1.3 Bakgrund 
 
Mitt intresse för detta ämne har vuxit fram då jag som jag tidigare nämnt i inledningen redan 

tidigt kom i kontakt med den mormonska kyrkan på ett privat plan. Sedan dess har det 
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ständigt funnits en vilja att ta reda på mer information om detta samfund. Det är därför logiskt 

för mig att jämföra denna lära med den katolska som jag i mångt och mycket är uppväxt med. 

För att kunna få svar på min fråga om mormonerna är kristna eller ej, har jag valt att 

undersöka katolikernas dogmer gentemot mormonernas trosläror. Detta gör jag för att ta reda 

på om de har samma uppfattning om respektive fråga. De katolska dogmerna lyder: 

 

 Dop 

 Konfirmation 

 Nattvarden 

 Bikten 

 Äktenskapet 

 Prästvigningen 

 De sjukas sakrament 

 

För att göra en jämförande analys mellan två olika kyrkor anser jag att en grundläggande 

presentation av Mormonkyrkan och kristendomen fordras. 

 
1.3.1 Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga 
 
Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga även kallad Mormonkyrkan är en amerikansk kyrka 

grundad år 1830 i staden New York av Joseph Smith.1 Mormon kyrkan är en av de snabbaste 

växande nyreligiösa samfund i världen med över 13 miljoner medlemmar varav hälften bor i 

Salt Lake City, Utah.2 Mormonerna anser sig själva som en kristen kyrka trots deras 

avvikande synsätt på treenigheten.3 De menar istället att Gud, Jesus Kristus och den Helige 

Anden är tre olika personer men att deras handling är ett och samman. De anser även att Gud 

har en mänsklig kropp så som vi.4 

 

Grundaren av Jesu Kristi kyrka av sista dagar helig är som sagt profeten Joseph Smith. Han 

föddes år 1805 i Vermont, USA, och tillhörde en mycket religiös kristen familj som höll strikt 

på de kristna seder och traditioner. När Joseph var fjorton år uppenbarade sig Gud Fadern och 

sonen Jesus Kristus i kött och blod efter att han i en bön frågat vilken kyrka han skulle välja. 

                                                 
1 Beskow (2004), s. 32. 
2 Hallberg (1994), s. 32. 
3 Hallberg (1994), s. 30. 
4 Hallberg (1994), s. 30. 
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Gud avrådde honom att gå med i någon av dåtidens kyrkor då han menade att inga förkunnade 

Guds riktiga evangelium.5 Istället manades Smith att återupprätta den sanna kyrkan på 

jorden.6 

 

Mormon kyrkan uppstod år 1830, då Joseph Smith publicerat mormons bok, som är en 

översättning av de guldplåtarna som han hittat tack vare ängeln Moronis vägledning.7 Dessa 

guldplåtar översatte han med hjälp av speciella verktyg8 han funnit tillsammans med plåtarna, 

samt med hjälp av övernaturliga krafter.9 Han tog också hjälp av Oliver Cowdery, en lärare 

som efter att ha hört talas om Smith bestämde sig för att stå till hans tjänst.10 Tillsammans 

kom de fram till att plåtarna som de givits innehöll berättelser om en gammal befolkning som 

levde för cirka 2000 år sedan. Plåtarna innehåller berättelser om krig, förstörelse och olydnad 

av de amerikanska indianerna. Det framkommer även att indianerna är ättlingar till 

israeliterna, och att profeten Lehi på befallning av Gud förde en grupp människor till den 

amerikanska kontinenten.11 Smith valde sedan att döpa boken till Mormons bok till minne av 

Mormon,12 Moronis far som skrivit ned historierna om indianstammarna som levde på 

fastlandet.13 Mormons bok anses inte vara en ersättning av Bibeln utan istället ännu ett 

testamente av Jesus Kristus.14 

 

Joseph var en inspirerande ledare och talare, han började predika om kommande profetior och 

bud som enligt honom kom från Gud. Detta ledde senare till att man såg honom som en 

profet. De nya budskapen som Joseph Smith predikade skiljde sig allt mer från den kristna 

tron. Istället skapade han nya trosuppfattningar som till exempel att Gud bestod av en 

mänsklig kropp.15 Även i den politiska sfären försökte Joseph Smith expandera sin kontroll 

vilket ledde till att mormonerna kom i konflikt med upprörda politiker och andra kristna 

samfund. År 1844 avrättades Joseph Smith och hans bror Hyrum Smith efter en tid i fängelset. 

De anklagades för polygami, månggifte, något som stred mot de lagar som USA tillämpat i 

                                                 
5 Wibeck (2003), s. 185. 
6 Ståhl (1971), s. 272. 
7 Berrett (1974), s. 21. 
8 Beskow (2004), s. 32. 
9 Arlebrand (1998), s. 25. 
10 Berrett (1974), s. 31.  
11 Gustafsson (1983), s. 43. 
12 Helander & Johansson (1987), s. 58. 
13 Berrett (1974), s. 41. 
14 Hallberg (1994), s. 28. 
15 Arlebrand (1998), s. 26.  
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konstitutionen.16 Joseph Smiths död blev ett stort nederlag för kyrkan som sedan med ledning 

av Brigham Young som sin nya profet bestämde sig för att flytta sin verksamhet västerut. 

Young förde sina medlemmar till Salt Lake Valley, en 165 mil lång vandring över de klippiga 

bergen. I Salt Lake City som i nutid är huvudstaden för delstaten Utah ligger idag 

mormonernas huvudtempel och huvudkvarter. Idag lever ungefär hälften av världens 

mormoner i Utah, vilket gör att 70% av befolkningen i Utah är mormoner.17 

 

1.3.2 Den kristna kyrkan 

 

Kristendomen är i dag världens största religion med över två miljarder anhängare runt om i 

världen. Man anser att 32% av världens befolkning är kristna.18 Den började som en 

nyreligiös rörelse inom judendomen för cirka 2000 år sedan i vad som nu är landet Israel. Allt 

började med Jesus, en snickare i 30 års åldern som predika om Gud och kärlek mellan 

människor.19 Denna mans tankar om medmänsklighet, kärlek och Gud blev grundstenarna för 

vad som kom att bli kristendomen. 

 

Tre år efter att Jesus börjat predika dömdes han till döden genom korsfästning, en brutal död 

som endast politiska rebeller eller olydiga slavar dömdes till.20 Enligt hans anhängare uppstod 

Jesus på den tredje dagen för att sedan höjas upp till himlen. Denna händelse blev ett bevis på 

att Jesus verkligen var den Messias som judarna väntat på, dock var det inte alla som delade 

samma uppfattning om den nya religionen. Rabbiner och övriga judar menade att Messias var 

en person som skulle befria dem från det romerska väldet, inte dö som en förnedrad man på 

korset.21 Det är denna meningsdispyt som bidrar till att en ny religion startar. Jesus lärjungar 

som hade sina rötter djupt i den judiska religionen, var helt övertygade om att Jesus var den 

Messias som profeterna i det Gamla Testamentet förkunnar om. 

 

Lärjungarna fortsatte att predika om Jesus och hans gärningar efter hans död och en tid efter 

uppstod delningen mellan judar och kristna. Detta ledde till att de kristna förföljdes och 

mördades, vilket i sin tur bidrog till att de flydde till andra delar av världen. Den nya 

                                                 
16 Gordon (2002), s. 1. 
17 Wibeck (2003), s. 190. 
18 Beskow (2004), s. 30. 
19 Wibeck (2003), s. 101. 
20 Wibeck (2003), s. 101. 
21 Wibeck (2003), s. 102. 
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religionen spreds snabbt bland köpmän, hantverkare samt bland de tusentals slavar som levde 

i de större städerna men också bland judar som accepterade Jesus som Messias.22 En annan 

grupp människor som snabbt anslöt sig till kristendomen var kvinnorna som fick en mer 

jämlik status än tidigare. Religionens nya regler menade att män skulle visa sina fruar kärlek, 

sedan talade den också emot den sexuella moralen som existerade. Män skulle inte längre 

begå äktenskaps brott genom att vara otrogen med andra kvinnor. Detta gjorde att kvinnan 

fick mer respekt och hänsyn. Kristendomen hade som huvudmål att förkunna goda principer 

och jämlikhet, den menade att alla människor var lika värda oavsett kön eller ras eftersom alla 

är skapade till Guds avbild.23 

 

Den kristna kyrkan fick sin utbredning genom missions arbete som de olika apostlarna utförde 

under 100-talet. En av dessa missionärer var aposteln Petrus som sedan blev den förste 

biskopen i Rom. Hädanefter har Rom varit biskopens säte.24 Kristendomen har med tidens 

gång delats upp i olika kyrkor och trosuppfattningar. I nutid finns det över 22000 olika 

kyrkor, sekter och samfund som är kristna, dock finns det vissa som inte kan räknas in som 

kristna samfund.25 Anledningen till det beror på att deras trosuppfattning avviker för mycket 

från traditionell kristendom. Den största kristna kyrkan i världen är den Romersk-katolska 

kyrkan som har sitt fäste i Rom. Den är byggd ovanpå aposteln Petrus gravplats, såsom Jesus 

hade lovat Petrus. 

 

Den katolska kyrkan precis som de flesta kristna samfund använder sig av Bibeln. Det är en 

sammansatt bok med skrifter från olika profeters profetior och berättelser samt de fyra 

evangelierna som är skrivna av Jesus lärjungar. Bibeln är uppdelad i Gamla och Nya 

Testamentet. Det Gamla består av de texter som beskrev om Messias ankomst. Det Nya 

testamentet är en skildring av Jesus liv under de tre åren som han predikade samt hans död 

och uppståndelse. Bibeln innehåller även texter och brev som apostlarna skrivit under sina 

missioner till olika personligheter. 

 

Den katolska kyrkan fick sitt namn av grekiskans katolikos, som betyder allmän, för alla. Ett 

mycket passande namn då dess anhängare kommer från hela världen. Den katolska kyrkan har 

                                                 
22 Wibeck (2003), s. 106. 
23 Wibeck (2003), s. 110. 
24 Helander & Johansson (1987), s. 82. 
25 Wibeck (2003), s. 102. 
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blivit en gemensam trosuppfattning oberoende av nation, kultur eller ras.26 Att medlemmarna 

för denna trosuppfattning kallas för kristna har sin bakgrund i Jesus Kristus. Jesus fick sitt 

tilläggs namn Kristus, som betyder ”den smorde” på grekiska, av sina anhängare.27 I staden 

Antiochia som var en av de största städerna i det romerska riket myntades för första gången 

namnet kristna, efter Kristus anhängare.28 Hädanefter har Jesus Kristus efterföljare fortsatt 

kalla sig för kristna. Ett annat namn som tidigt började användas var nasaréer, dock användes 

detta namn mest i de judiska kretsarna. 

 

1.4 Disposition 

 

I det följande kapitlet tar jag upp uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt redogör för 

tidigare forskning. I kapitel tre presenterar jag det urval, material och de metoder jag använder 

mig av, därefter följer en diskussion om metodproblem. Jag presenterar min analys och 

resultatet jag kommit fram till i kapitel fyra. I det femte kapitlet redogör jag för mina 

slutsatser som sedan följs av en kort sammanfattning av uppsatsen i helhet. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

I detta kapitel redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning som 

är relevant för uppsatsens tema. I följande punkt lyfter jag fram olika forskares teorier 

gällande kristendomens kärna samt den katolska kyrkans meningar. Detta gör jag för att få 

fram vad den kristna läran är samt för att få ett bättre grepp om vad kristendomens kärna 

innebär. Författarna till böckerna som jag använt mig av har olika bakgrund, Torbjörn 

Arvidsson som har skrivit boken Vad är kärnan? arbetar som präst i Vasakyrkan i Umeå samt 

engagerad han sig med missionsfrågor.29 Lars Jensen, präst och missionär har skrivit boken 

Vad är kristendom?30 Slutligen använder jag mig av religionsvetaren och en av 

Missionkyrkans bibellärare Nils Tägts bok Vad är kristen tro?31 I detta kapitel har jag även 

gjort en presentation av den hermeneutiska teorin, då den är en viktig del av hur man tolkar 

och förstår omgivningen. De teoretiska utgångspunkterna som finns är i viss omfattning 

                                                 
26 Helander & Johansson (1987), s. 82. 
27 Beskow (2004), s. 27. 
28 Wibeck (2003), s. 108. 
29 http://www.efs.nu/portal/page?_pageid=1193,3831477&_dad=portal&_schema=PORTAL 
30 http://www.bv-forlag.se/moreInfo.do?id=820  
31 http://www.bokborsen.se/Tä%3Bgt,+Nils++var+teolog+och+binellä%3Brare+..-bok-till-salu-6908631_1.htm 
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blandade med den tidigare forskningen, då jag tar upp teorier som också är tidigare forskning 

inom ämnet. 

 

2.1 Teorier om kristendom 

 

Det finns många forskare som försöker definiera begreppet kristendom. Ofta är det förknippat 

med moral, kärlek och livet efter detta, dock är det inte alla som instämmer med detta. Enligt 

boken Vad är kristendom? skriver Lars Jensen att kristendom inte enbart handlar om den 

kärlek som Jesus Kristus predikade om utan även om den kärlek som Gud givit människan. 

Jensen menar att Gud har visat oss kärlek när han offrade sin son genom att låta honom dö på 

korset för våra synder.32 Med denna handling menar Jensen att kristendomen inte betyder 

kärlek till Gud utan tvärtom. 

 

Kristendomen kan även uppfattas som en religion som förespråkar förändring och befrianden 

anser Jensen. Jesus ses som ”den förste socialisten” som talade för att hjälpa de lidande och 

förtryckta. Kristen tro kan enligt Jensen även förklaras som sökandet efter en djupare mening, 

detta då han anser att kristendomen är mer än en religion eller religiositet.33 Med detta menar 

Jensen att kristendomen är Guds sökande efter människan eftersom vi är de vilsna fåren som 

måste återvända till herden. 

 

Enligt Torbjörn Arvidssons bok Vad är kärnan? är kärnan för kristendomen något annat då 

han försöker förklara vad som egentligen är kristen tro. I boken menar Arvidsson att kristen 

tro är att acceptera Jesus Kristus som Gud son. Det är enligt honom inte kärleken, buden eller 

tron på Gud som är kärnan inom Kristendomen, utan istället Jesus Kristus. Arvidsson menar 

att tron på Gud inte kan vara grunden för Kristen tro då alla religioner tror på en Gud, både 

muslimer och judar såsom buddhister som hinduer.34 Buden som är en mycket stor del av 

kristendomen kan inte heller vara kärnan då de inte är unika för kristendomen eftersom även 

de finns inom alla religioner. Att acceptera Jesus Kristus och hans handlingar på jorden är att 

ha en kristen tro menar Arvidsson, och hänvisar i sin tur till ett stycke ifrån Bibeln, Joh. 5:11-

12. 

 

                                                 
32 Jensen (1998), s. 28. 
33 Jensen (1998), s. 29. 
34 Arvidsson (1982), s. 5. 
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”Gud har gett oss evigt liv, och det liv finns i hans son. Den som har hans son har livet.” 

 

Arvidsson anser att Jesus Kristus är huvudpersonen i kristendomen då han återupprättade en 

länk mellan himlen och jorden. Det är inte buden eller tron på Gud som är avgörande inom 

kristendomen, utan människans val att tro på Jesus Kristus som gav sitt liv för alla människor. 

 

I boken Vad är kristen tro? skriven av Nils Tägt bekräftas denna syn som Arvidsson 

beskriver. Tägt påstår också att det är Jesus Kristus som är grunden för den kristna tron. Han 

anser att utan Jesus skulle kristendomen vara precis som alla andra religionerna. Det är 

Kristus som gör den exceptionell då ingen annan trosuppfattning har en person som levt ett 

rikt liv som honom, inte heller lidit eller dött en lika tragiskt död. Kristus liv är på så sätt en 

inspirationskälla för de kristna troende då ingen annan religiös person har haft ett sådant 

händelsefullt liv. Tägt hänvisar även till Johannes 14:9 i Bibeln för att förklara sin teori om att 

kristen tro grundar sig på Kristus.35 

 

”Den som har sett mig, han har sett Fadern” 

 

Detta stycke bekräftar att man genom honom kan komma närmare Gud, det är han som är 

länken mellan människa och Gud. Tägt menar att kristendomen är mer än en religion, en 

trosuppfattning eller en sanning, han anser att kristendomen är en person.36 

 

De kristna kyrkorna betonar också att Jesus Kristus är kärnan i kristendomen, men också Gud 

och den heliga Anden då alla är en del av treenigheten. Dock påstår till exempel den katolska 

kyrkan att även de förordningar och sakrament som finns är av stor betydelse då människan 

genom dem kan komma närmare Gud.37 De menar att tron på treenigheten tillsammans med 

de olika sakramenten och lagarna utgör kärnan för kristendomen. Trots att de olika bud och 

sakrament utgör en sekundär handling är de av stor betydelse då de hjälper människan att tro 

Gud och Kristus. Betydelsen av att lyda och följa de olika bud som Jesus förkunnade om är 

därför viktiga då man genom dem även lyder Gud. Detta är även något man kan läsa om i NT 

Joh. 14:6. 

 

                                                 
35 Tägt (1968), s. 27. 
36 Tägt (1968), s. 28. 
37 Helander & Johansson 1987, s.82. 
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”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” 

 

2.3 Hermeneutisk teori 

 

Hermeneutiken ställer upp både teorier och metoder när det gäller att tolka och förstå det liv 

vi lever i. Ett flertal forskare har försökt nå en djupare betydelse i dessa två begrepp, tolka och 

förstå. Gerard Radnitzky menar till exempel att tolkning leder fram till förståelse vilket i sin 

tur innebär förnyelse och omskapande.38 

 

Martin Heidegger i sin tur definierar Hermeneutik som förmågan att tolka och förstå, genom 

att använda dessa förmågor gör vi saker synliga för oss. Förståelsen är enligt honom grunden 

för vårt tolkande, samtidigt som dessa två ständigt samverkar med varandra. Förståelsen 

refererar till framtiden men är också förknippad med den situation vi befinner oss i, den 

verkar i en värld av redan tolkade sammanhang. Heidegger menar med detta att vi för att 

förstå något också måste använda oss av det, och inte bara se till tingets fysiska egenskaper. 

Som exempel tar han här redskapet hammare, och menar att vi aldrig kan förstå vad detta är 

genom att exempelvis mäta hammarens olika vinklar, vi måste istället använda oss av den för 

att förstå att det är ett redskap. När man tolkar använder man sig av sin förståelse, Heidegger 

menar att vi alltid har en förförståelse av det vi tolkar då vi som människor alltid har en 

historia bakom oss.39 

 

3. Material och Metod 

 

I detta kapitel förklarar jag det urval jag gjort och materialet som undersökningen grundar sig 

på, samt hur detta valts ut. Jag redovisar sedan de olika metoder jag använt mig av i analysen. 

Först kommer en redogörelse för kvalitativ analys som metod, vilket följs av en presentation 

av hermeneutiken som metod. Anledningen till att jag använt mig av en kvalitativ metod är 

för att få mer kunskap om båda kyrkorna vilket hjälper mig att förstå respektive kyrkors 

ståndpunkter. Jag har även valt att den hermeneutiska metoden då mina erfarenheter med 

mormonerna har skapat den bild jag har av dem i nutid. Under nästkommande rubrik för jag 

en diskussion kring de metodproblem som uppkommit. 

                                                 
38 Ödman (1979), s. 15f. 
39 Ödman (1979), s. 17f. 
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3.1 Urval och material 

 

Jag har i denna undersökning främst valt att utgå ifrån tryckt material i bokform, detta då jag 

anser detta medium vara mest tillförlitligt. För att finna det material jag behövde har jag 

använt mig av olika biblioteks söksajter och där skrivit i sökord så som: kristendom, vad är 

kristen tro, mormoner, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med mera. Kriterierna för 

urvalet var sedan att texterna huvudsakligen skulle handla om mormonismens och 

katolicismens tro och levnadssätt. Jag valde därför bort texter som behandlade andra 

inriktningar inom dessa samfund, samt texter där de bara nämndes kortfattat. 

 

Att jag just valt att fördjupa mig i den romersk – katolska kyrkan och mormonska tron beror 

som jag tidigare nämnt på min tidiga kontakt med dessa två kyrkor. Med hjälp av det urval jag 

gjort av materialet har jag därför haft möjlighet att tränga närmare in på dessa två läror för att 

se om, och i så fall hur, den mormonska läran överensstämmer med den kristna tron. 

 

3.2 Kvalitativ analysmetod 

 

När man använder sig av kvalitativa metoder så är närhet till källan där informationen hämtas 

mycket viktigt.40 Syftet med metoden är inte att informationen ska nå generell giltighet utan 

att få en djupare förståelse för det problem som studeras. Forskare vill helt enkelt nå djupare 

in på ”objektet” för att fånga dess egen utgångspunkt. Den kvalitativa metoden präglas av 

flexibilitet, dess upplägg måste kunna ändras under själva genomförandet av undersökningen 

för att följa syftet. Som forskare måste man helt enkelt vara öppen för att ta nya inriktningar i 

sin studie då det hela tiden tillkommer nya infallsvinklar och intressant information.41 

 
Det som är speciellt med användningen av den kvalitativa metoden är att man vill 

karaktärisera något, och det är forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står 

i förgrunden. Samtidigt är styrkan hos de kvalitativa metoderna att de visar totalsituationen i 

det som undersöks vilket ger en helhetsbild som bidrar till ökad förståelse.42 

 

                                                 
40 Holme & Solvang (1997), s. 14. 
41 Holme och Solvang (1997), s. 80. 
42 Holme och Solvang (1997), s. 79. 
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3.3 Hermeneutisk metod 

 

Jag har även valt den hermeneutiska metoden då mina erfarenheter med mormonerna har 

bidragit till att jag fått vissa förkunskaper om dem och deras kyrka. Genom att delta med 

dessa människor i deras vardag har jag kunna få en inblick om vad det innebär att vara 

mormon. Den hermeneutiska metoden innebär att människan inte kan vara objektiv då hon 

alltid har en viss förförståelse om en företeelse. Denna förförståelse eller fördomar är 

uppfattningar som individen fått genom till exempel tidigare erfarenheter, utbildningar eller 

annan forskning.43 Det är därför svårt att frigöra sig från den förförståelse eller fördom som 

man besitter när man ska arbeta på en vetenskaplig forskning. 

 

Den hermeneutiska metoden går i grund och botten ut på att tolka och förstå för att på ett 

sådant sätt ge personen ett nytt sätt att se på tillvaron. Enligt denna metod finns det flera sätt 

att förstå verkligheten eller en viss företeelse på, och på så sätt kan hermeneutiken därför vara 

ett utmärkt sätt att komma närmare svaret i min frågeställning.44 I denna undersökning 

kommer jag dock att försöka vara så objektiv som möjligt för att min slutsats också ska kunna 

spegla detta. Dock kan jag inte undgå de förkunskaper jag redan har i min ryggsäck. Det är 

därför viktigt att tala om att mina tankar har präglats av de erfarenheterna som jag haft med 

medlemmar av Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga. Även tidningar och böcker som 

behandlar detta samfund har bidragit till att jag skapat mig en bild av dem. 

 

3.4 Metodproblem 

 

En undersöknings hållbarhet ryms inom begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet), dvs. att man verkligen studerat det man avsett och angivit att undersöka samt 

att man säkerställer att man bearbetat materialet på ett forskningsmässigt och korrekt sätt.45 

Själv anser jag att jag uppfyller dessa krav i denna undersökning. Vidare har jag bearbetat 

mitt material efter mina kunskaper och med hjälp av litteraturen. Tillförlitligheten kan inte ses 

som definitiv eftersom urvalet är litet på grund av uppsatsens storlek, olika mycket material 

om de båda kyrkorna utgjorde också ett visst problem för analysen. 

 

                                                 
43 Holme & Solvang (1996), s. 95.  
44 Ödman (1979), s. 8ff. 
45 Larsson (2000), s. 73. 
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Holme och Solvang talar om svagheter med den kvalitativa metoden, den största bristen kan 

ses i att det är stora svårigheter att göra några generella yttranden utifrån analysresultatet. En 

analys av denna typ kan också ses som subjektiv av den orsaken att ett flertal tolkningar av 

materialet görs med utgångspunkt i personliga värderingar och tidigare erfarenheter.46 Min 

egen förförståelse och fördomar kan med andra ord påverka mitt arbete, de slutsatser jag drar 

kan därför inte ses som det enda möjliga definitiva resultatet. 

 

4. Analys 

 
Kapitlet består av fem delar där jag besvarar syftets olika frågeställningar för att komma 

närmare resultatet av min analys. 

 

4.1 Vad är kriterierna för att få kalla sig kristen? 

 
Att vara kristen är något som definieras på många olika sätt, beroende på vem frågan riktas 

mot. Det finns dock vissa svar som ofta framkommer, tron på Jesus Kristus, treenigheten och 

de olika sakramenten. Både forskare och kyrkan är eniga om att Jesus Kristus är kärnan inom 

kristendomen, dock har denna religion utvecklat dogmer för att bekräfta ens tro på Jesus 

Kristus. Även dessa riter är mycket viktiga då de utgör olika steg som man måste genomgå i 

den kristna sfären. 

 

Definitionen av att vara kristen är mycket omfattande, samtidigt kan den vara mycket 

individuellt, vad som är kristet för mig kanske inte är kristet för någon annan. Det finns dock 

visa punkter som förenar de kristna. En av dessa punkter är tron på Jesus som Guds son och 

att han gav sitt liv för oss och våra synder. Forskarna är överens om att Jesus är huvudkärnan 

inom kristendom, dock inte för hans revolutionära nytänkande om livet, utan för att han 

skapade ett band mellan människa och Gud. 

 

Om frågan riktas mot forskare, om vad som anses med att vara kristen är åsikterna bland dem 

även olika om vad det innebär. Utifrån de forskare som jag presenterat i min teori menar alla 

att Jesus Kristus står i centrum för den kristna tron. Enligt forskarna är alltså tron på Jesus 

                                                 
46 Holme & Solvang (1997), s. 80f. 
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Kristus grunden för den kristna tron. Då det var han som skapade denna nya trosuppfattning 

som till en början endast var en sekt inom judendomen. 

 

Enligt dessa forskare och de böcker jag har läst är alltså Jesus Kristus kärnan av kristendomen 

vilket betyder att den som tror på honom kan kalla sig för kristen. Denna tanke finns även hos 

de flesta kristna kyrkor. Trots denna tanke menar vissa kyrkor att det inte räcker med att tro 

på Kristus utan att man även måste följa hans påbud som är instiftade i kyrkan. Att kalla sig 

kristen inom till exempel den katolska kyrkan innebär en hel del, det räcker inte med att vara 

medlem eller med besöka kyrkan ett par gånger om året. De krav som ställs är flera och det 

krävs engagemang från individens sida då kyrkans lagar och förordningar är många. En 

katolik ska till exempel genomgå de olika sakrament som krävs av denne, detta innebär dop, 

konfirmation, nattvarden och äktenskapet samt allt som varje sakrament innefattar. Att vara 

kristen inom katolicismen innebär mycket. Dock är vissa punkter viktigare än andra trots att 

sakramenten är ytterst viktiga så är de inte mer än en sekundär handling. Det allra viktigaste 

är att tro på treenigheten alltså Gud, Jesus Kristus och den Heliga Anden eftersom de är 

grunden för kristendomen.47 Slutligen kan man säga att tron på Gud och Kristus, i samband 

med de lagar och förordningar som krävs av en individ ger en rätten till att få kalla sig för 

kristen. 

 

4.2 Hur skiljer sig de kristna och de mormonska dogmerna åt? 

 

Den mormonska kyrkan som uppstod på 1830-talet i USA har många annorlunda lärosatser i 

jämförelse med den katolska kyrkan. Många av dessa nya dogmer har tillkommit vart 

eftersom kyrkans profeter fått nya uppenbarelser från Gud. Mormonska kyrkan sa sig ha den 

rätta vägen till frälsningen, dock har kyrkans ledare drivit den längre ifrån traditionell 

kristendom. De nya uppfattningarna ändrade synen på treenighetsläran samtidigt som andra 

viktiga kristna värderingar så som giftermålet 

 

Eftersom jag valt att jämföra den katolska kristna läran gentemot de mormonska dogmerna är 

skillnaden markant. Den katolska kyrkan har sju sakrament som en människa genomgår för 

att komma närmare Gud. Dessa är dopet, konfirmationen, nattvarden, bikten, äktenskapet, 

                                                 
47 Helander & Johansson (1987), s. 82f. 
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prästvigningen och de sjukas sakrament.48 Alla dessa sakrament är kopplade till varandra och 

uppfyller olika betydelser i en individs liv, dopet är det viktigaste då man utan det inte kan ta 

emot övriga sakrament. Den mormonska kyrkan tar också del av vissa ovanstående 

sakrament, dock har de inte samma innebörd. Mormonerna har fyra åtagande de måste 

genomföra som kan likna katolikernas sakrament. Dessa är: tro på Jesus, omvändelse, dop 

genom nedsänkning och handpåläggning som ger en den Heliga Andens gåva.49 

 

Dopet som är ett viktigt sakrament inom båda kyrkorna har olika tillvägagångssätt då 

katoliker utför barndop och mormoner inte döps förrän de fyllt åtta år. Dopet är ett frivilligt 

val som barnet gör vid sin åtta års dag. När han eller hon bestämt sig för att döpas är det ofta 

fadern som tar på sig uppdraget. Barn som är under åtta anses vara rena och syndfria därför 

behöver de inte döpas, mormoner delar inte uppfattningen av arvsynden något som 

förekommer bland katoliker. I samband med dopet får man också den Heliga Andens gåva 

som fungerar som en vägledare eller samvete. Om en person döper sig som vuxen rensas alla 

dennes tidigare synder, detta gör att man börjar på nytt som ett blankt papper. 

 

Katolikerna döper sina barn ett par veckor efter födseln, det görs i samband med 

namngivningen samt att de anser att barnet får den heliga anden som beskyddare. Dopet kan 

också ske i vuxen ålder om man inte tidigare varit medlem. Genom dopet accepterar man 

treenigheten och Jesus som Gud son. En ny medlem behöver inte bikta sig för sina synder då 

hans eller hennes synder raderas bort i samband med dopet.50 Den största skillnaden mellan 

de två kyrkorna när det gäller dopet är att mormoner använder sig av dopet för mer än d

ursprungliga syftet. Till exempel så utförs dop för avlidna släktingar eller andra människor, 

syftet med detta är att alla som inte blivit döpta på jorden ska kunna ta emot Guds ord i livet 

efter detta. Dopet används också för att binda ihop familjer och äktenskap, så att de ska kunna 

vara tillsammans i nästa liv. Men det räcker inte med att gifta sig i kyrkan utan det måste 

också ske i templet, endast genom vigseln i templet kan äktenskapet vara för alltid.

et 

                                                

51 Dessa 

unika handlingar är vad som får mormonerna att avvika från de traditionella kristna dogmer. 

 

Konfirmationen, eller bekräftelsens sakrament, innebär att personen genom handpåläggning 

får den heliga andens gåva. För en katolsk medlem innebär det att man får en starkare 

 
48 Helander & Johansson (1987), s. 82. 
49 Gustafsson (1983), s. 55. 
50 Helander & Johansson (1987), s. 82. 
51 Gustafsson (1983),  s. 55f. 
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gemenskap med kyrkan samt en djupare religiös insikt. Denna religiösa rit utförs vanligtvis 

vid 15 års ålder, dock kan den ske senare beroende på i vilken ålder man konverterat till 

katolicismen.52 Konfirmationen är något man inte uträttar inom den mormonska kyrkan, man 

kan emellertid se en viss likhet av denna rit i samband med dopet. Efter att en person döps i 

mormonkyrkan får han eller hon den heliga andens gåva genom handpåläggning precis som 

katoliker. Anledningen till att dessa två riter sker samtidigt inom mormonska kyrkan kan bero 

på att individen som döpts har aktivt tagit det beslutet, därmed också accepterat denna 

trosuppfattning. Individen behöver inte bekräfta sitt beslut då denne självmant tagit beslutet 

och samtidigt är medveten om vad han ger sig in i. I katolska kyrkan sker dopet när barnet är 

nyfött vilket inte är ett eget val utan något man genomgått som barn utan att kunna påverka 

det. Att konfirmeras kan därför ses som att en individ accepterar det förbund som gjordes vid 

dopet. De som väljer att inte konfirmera sig kan gör det av religiösa skäl men också som en 

handling som betyder att individen misstycker sina föräldrars religiösa val. 

 

Nattvarden är en rit som utförs i de flesta kristna kyrkor, även den mormonska kyrkan 

praktiserar denna rit, dock kallas det här sakrament. Denna akt har sitt ursprung i Jesus sista 

måltid, då han uppmanade sina lärjungar att minnas honom genom bröd och vin. För katoliker 

är denna rit en mycket viktig del av gudstjänsten, den består av två delar: Den första innefattar 

bön, sång och bibelläsning, den andra består av att tacka Gud för de gåvor vi får och 

nattvarden, där man tar emot Kristus kropp. 

 

Sakramentet som mormonerna kallar nattvarden är också av stor betydelse då även de ser 

denna handling som Kristus kropp och blod. Det finns dock ett antal skillnader inom de båda 

ritualerna. Välsignelsen av nattvarden sker av unga män som besitter en viss befogenhet som 

kallas för det Aronska prästadömet. Alla unga män över tolv år får detta prästadömet, detta är 

i sin tur uppdelad i tre ämbeten, diakon, lärare och präst. Det finns även ett fjärde ämbete, 

biskop, dock är hans uppgift endast att vaka över de undre i prästadömet. Inom de olika 

ämbeten tillkommer även olika plikter, till exempel är det ens plikt att som diakon vara med 

och dela ut nattvarden. När en person fyllt 16 år kan denne bli präst, med denna titel kan han 

välsigna nattvarden något han inte kunnat med tidigare ämbeten.53 Nattvarden består av 

brödbitar som ska symbolisera Jesus kropp och vatten som symboliserar blodet. För 

mormonerna är nattvarden, ett sätt att förnya det förbund som gjordes när man döpte sig. Det 

                                                 
52 Helander & Johansson (1987), s. 82. 
53 Arlebrand (1989), s. 89. 
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är därför viktigt för dem att i samband med nattvarden minnas Kristus, det han gjorde för oss 

på jorden och tacka honom. Genom denna handling förnyar de det förbund som de gjort med 

Kristus, vilket sker vid varje gudstjänst. Samma symbolik har nattvarden i den katolska 

kyrkan. Skillnaden uppstår istället vid välsignelsen av nattvarden som bara kan utförs av 

prästen, då endast han besitter denna behörighet. En annan skillnad är att prästen tar del av 

brödet och vinet medan medlemmarna endast tar del av brödet. För att kunna ta del av 

nattvarden måste man först ha biktat sig då man anser att synden orsakar en brytning mellan 

individen och kyrkan. Inom mormonerna sker detta på ett annorlunda sätt som jag kommer att 

framföra i nästa punkt om bikten. 

 

Bikten är en handling som finns inom båda kyrkorna dock är det inget sakrament inom den 

mormonska kyrkan såsom i den katolska kyrkan. Bikten sker i samband med att individen 

gjort något som går mot kyrkans regler och ångrar sig. Genom att bikta sig för en präst blir 

man förlåten, dock kan endast förlåtelsen komma till den som verkligen ångrar sig för sin 

handling. Precis som katolikerna uppmanas man i mormonska kyrkan till bön och fasta när 

man har syndat. Skillnaden kan uppstå i själva bönen då katoliker uppmanas till att be böner 

som redan är färdigskrivna såsom Herrens bön eller Ave Maria. Mormonerna använder sig 

inte av sådana böner utan tror istället på personliga böner, alltså att tala med Gud i bönen och 

be om förlåtelse. Mormoner måste också i samband med att de har syndat avstå från 

sakramentet som består av vatten och bröd, nattvarden. Eftersom alla i gudstjänster tar del av 

sakramentet förutom de som har syndat kan det ses som ett straff då det blir offentligt att man 

gjort något syndigt. Förlåtelsen av synden sker inte alltid i samband med omvändelse vilket 

beror på syndens storlek. 

 

Äktenskapets sakrament är också en viktig punkt inom katolicismen. För mormonerna är 

äktenskapet också av stor vikt dock är det inget sakrament. För att gifta sig i den katolska 

kyrkan ska både mannen och kvinnan vara döpta och genomgått konfirmationen. Giftermålet 

tar ofta plats i en kyrka där en präst viger dem och välsignar äktenskapet. Om ett äktenskap 

inte skulle fungera kan kyrkan annullera äktenskapet eller ogiltigförklara förklara det.54 Innan 

giftermålet ska ett samtal med prästen ske, prästen upplyser paret innebörden av ett äktenskap, 

samt ska båda biktas innan de gifter sig. 

 

                                                 
54 Helander (1987), s. 82. 
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Mormonska äktenskap kan utföras på två olika sätt, beroende på ifall båda makarna är 

medlemmar i kyrkan eller inte. Då mormonerna inte sätter några krav på att båda ska vara 

medlemmar räcker det med att endast en i paret är medlem för att vigseln ska ske i kyrkan. 

Skulle båda vara medlemmar sker vigseln vanligast i templet. När det gäller tempelvigseln är 

det dock annorlunda, för att få gifta sig i Herrens hus måste båda två vara medlemmar samt ha 

varit medlemmar i minst ett år. Att gifta sig i templet betyder att man gifter sig för evigt inte 

bara i detta liv, vigseln har även giltighet i nästa liv. Tempelvigslar sker inte av kyrkans 

biskop utan av en kyrkomedlem som har denna befogenhet, vilket endast vissa medlemmar 

har. Innan vigseln måste paret uppfylla vissa krav och godkännas innan de får ett certifikat 

som beviljar dem att gifta sig i templet.55 Vid vigsel är det endast familjemedlemmar som har 

tillåtelse att få gå in i templet som deltagare. Denna eviga vigsel kan även verkställas för de 

döda genom någon ställföreträdare.56 Detta kan vara en släkting eller en medlem. 

 

Synen på äktenskapet är mycket annorlunda, trots att båda ser giftermålet som något helig 

innebär denna religiösa handling något mer än bara ett partnerskap på jorden för mormonerna. 

Eftersom det är viktigt att makar och familjer förblir tillsammans även i nästa liv kan även 

hela familjer förseglas genom templet. Döden skiljer alltså dem inte åt så som i katolska 

kyrkans läror som menar att endast döden skilja på ett äktenskap. Båda kyrkorna förespråkar 

äktenskap mellan man och kvinna, homosexuella äktenskap är därför inget som utförs. 

 

De sjukas sakrament är en katolsk rit som innebär att prästen ber om syndernas förlåtelse för 

att den sjuke ska friskna till. Skulle personen inte tillfriskna ges den sista smörjelsen för att 

förbereda den sjuke inför sin sista färd. De sjukas sakrament fungerar också som säkerhet för 

den sjuke eller döende då det är kyrkans ansvar att ta hand om dem. Prästen gör därför 

sjukbesök för att se efter sina medlemmar.57 

 

Detta sakrament existerar inte inom mormonismen då döden här har en annorlunda betydelse. 

Mormoner ser döden som slutet på ens jordeliv och början på nästa liv, har man levt ett 

exemplariskt liv på jorden kommer nästa liv ge en många välsignelser. Av denna anledning 

ses döden inte som något olyckligt. De katolska ritualerna tillämpas inte, mormonerna menar 

istället att det är ens egna handlingar som är av betydelse då det är utifrån dem Gud kommer 

                                                 
55 Arlebrand (1989), s. 109 ff. 
56 Gustafsson (1983), s. 57. 
57 Helander (1987), s. 83. 

 21



att döma oss. Det utförs emellertid hembesök till medlemmar, dock görs detta av unga män i 

församlingen som besitter det Aronska prästadömet. Dessa unga män har som plikt att besöka 

sina medlemmar och hjälpa dem om så behövs, även sjukbesök är något som de därför utför.58 

 

Prästvigningens sakrament är den sjunde och sista katolska sakrament. Detta sakrament får 

endast biskopar, präster och diakoner när de invigs genom handpåläggning och bön. De som 

tar del av denna rit är endast män då det inte är tillåtet med kvinnliga präster. Inom den 

mormonska kyrkan innehar kvinnor inte heller något prästadöme, endast mannen. 

Mormonernas prästadöme är uppdelat i två delar, det Aronska och det Melkisedekska 

prästadömet. Det Aronska prästadömet är det lägre prästadömet och är uppdelat i tre ämbeten, 

diakon, lärare och präst. Diakon ämbetet får man vid 12 års ålder, lärare vid 14 och präst vid 

16 års ålder. Med de olika ämbeten tillkommer också olika plikter som varje ung man måste 

utföra. Dessa plikter kan vara allt från släktforskning till dop.59 Det Melkisedekska 

prästadömet är det högre prästadömet, enligt mormonerna sägs det att den som besitter det 

Melkisedekska prästadömet håller nycklarna till makt och välsignelser.60 Även detta 

prästadöme är indelat i tre ämbeten, äldste, sjuttio och högpräst, dock är det inte ålder som 

styr vilket ämbete man har såsom i det Aronska prästadömet. De olika prästadömena får man 

genom kallelser, att bli kallad till äldste är ett stort privilegium, dock kan man också avböja 

kallelsen om man inte känner sig manad. Även inom dessa olika ämbeten finns det plikter och 

uppgifter, som äldste har man som plikt att predika, undervisa, döpa. Att ha sjuttio som 

ämbete betyder också att predika evangeliet, de har samma arbete som äldsten dock i större 

skala. Högprästernas uppgift är att vara representanter för Gud på jorden, de anses ha den 

högsta positionen i Guds rike.61 

 

4.3 Vilka religiösa skrifter använder de sig av? 

 
Bibeln är kristendomens heliga skrift, nästan alla kristna kyrkor har endast denna 

skriftsamling som huvudbok, dock finns det samfund som använder sig av andra religiösa 

skrifter som ett tillägg. För den katolska kyrkan är Bibeln den enda och sanna bok som talar 

om Gud och Jesus Kristus. Bibeln är en samling av 66 böcker som har tillkommit under en 

period på ungefär 1000 år. Det finns två delar i Bibel, det gamla testamentet och det nya 

                                                 
58 Arlebrand (1989), s. 89. 
59 Arlebrand (1989), s. 89. 
60 Arlebrand (1989), s. 90. 
61 Arlebrand (1989), s. 90. 
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testamentet. Den första delen behandlar jordens uppkomst från begynnelsen samt Messias 

ankomst. Denna del är skriven av en rad olika profeter som har skapat olika förbund mellan 

människan och Gud så som Abraham och Moses. Den behandlar också judarnas historia allt 

från befrielsen i Egypten till ett självständigt kungarike i det förlovade landet. 

 

Det gamla testamentet är skriven i två språk arameiska och hebreiska, medan det nya 

testamentet är skrivet på grekiskan efter Kristus död. Fyra apostlar berättar i sina texter om 

Jesus liv samt hans mirakler. Bibeln är världens mest utsprida bok, den har blivit översatt till 

1300 olika språk. Enligt katoliker innehåller Bibeln Guds ord, det är genom denna bok som 

Gud talar och vägleder människan, därför är den nödvändig om man vill lära känna Gud och 

Kristus. För många kristna samfund är Bibeln den enda legitima bok som innehåller Guds ord 

dock finns det vissa kyrkor som även använder sig av andra texter. Mormonerna använder 

både Bibeln och Mormons Bok som heliga skrifter, de menar att mormons bok endast är ett 

tillägg dock inte en ersättning. Mormonerna använde sig av ytterligare två böcker, Läran och 

förbunden och Den kostbara pärlan. Dessa fyra böcker är ytterst viktiga då de innehåller lagar 

och riktlinjer för hur en mormon ska leva samt komma närmare Gud. 

 

Mormons bok är en samling av 15 böcker skrivna av olika profeter under en tidsepok på cirka 

800 år.62 Boken har samma karaktär som Bibeln då den predikar om gott och ont samt om 

frälsarens ankomst. Mormons bok är enligt mormonerna en översättning av de guldplåtarna 

som Smith fick av Moroni på berget Cumorah.63 Det som skiljer denna bok från Bibeln är att 

berättelserna ur denna bok tar plats på den amerikanska kontinenten, den skildrar de 

nordamerikanska indianernas historia. Boken berättar om en profet vid namn Lehi som 

predikar om omvändelse och messias ankomst i Jerusalem år 600 f. Kr. I en syn befalls han av 

Gud att lämna landet tillsammans med sin familj men också ta med sig andra familjer. Efter 

många års resande samt motgångar och svårigheter hamnar de på den amerikanska 

kontinenten som ses som det förlovade landet. Efter Lehis död uppstår stridigheterna mellan 

bröderna om ledarskapet vilket leder till att bröderna går sina skilda vägar. Laman och 

Lemuel skapar en egen grupp tillsammans med sina respektive, och Nephi en grupp med sina 

efterföljare. De orättfärdiga kallas i boken för lamaniter efter deras ledare och de rättfärdiga 

nephiter efter Nephi. Oändligt många krig uppstår bland dessa två grupper från och med deras 

delning fram till år 34 e.kr då jordbävningar och andra naturkatastrofer drabbar kontinenten. 

                                                 
62 Gustafsson (1983), s. 43ff. 
63 Hinckley (1956), s. 35. 
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Efter katastrofen uppenbarar sig Jesus Kristus för dem och undervisar dem om de kristna 

principerna gällande frälsningen. Efter Kristus besök råder det fred i ungefär 200 år mellan de 

båda grupperna och nephiterna kommer närmare Gud genom att praktisera det Jesus 

undervisat. Ett nytt krig tar sin börja efter 200 år, där den slutgiltiga striden tar plats på kullen 

Cumorah och slutligen ledder till nephiternas undergång. Nephiternas fall blir också 

kristendomens fall vilket leder lamaniterna i en annan religiös riktning, praktiserandet av 

naturreligioner och shamanism. Mormon, en kapten bland nephiterna lyckas sammanställa sitt 

folks skrifter innan sin död och överlämnar dem till sin son Moroni. Moroni gräver sedan ned 

guldplåtarna i marken för att bevara dem från fienden.64 

 

Mormons bok har till viss del samma budskap som bibeln, den har också samma liknelser och 

samma berättelser om hjälten och boven. Även Jesus existens är nedskriven i Mormons bok. 

Mormonernas heliga skrift publicerades år 1830, samma år som Joseph Smith grundade 

Mormon kyrkan. Förutom Mormons Bok är Läran och förbunden samt Den kostbara pärlan 

mycket viktiga böcker. Läran och förbunden är en samling av de uppenbarelser som Smith 

och hans efterträdare haft, de innehåller även de läror som är karakteristiska för kyrkan. Den 

kostbara pärlan behandlar vissa delar av Joseph Smith liv och innefattar också utdrag av de 

ändringar som han gjorde av Bibeln.65 

 

4.4 Samfundens syn på treenigheten 

 

Synen på treenigheten är ett annat ämne som skiljer dessa två kyrkor åt. Den katolska kyrkan 

så som de flesta andra kristna samfund ser på Gud, Jesus och den Heliga Anden som ett enda 

väsen med tre olika personer. Gud, Jesus Kristus och den Heliga Anden är alltså tre personer i 

en och samma gudomlighet, alla tre är på så sätt Gud. Denna syn delas inte av mormonerna 

som menar att Gud, Jesus och den Heliga Anden är tre skilda personer men att de är enade i 

tanke, handlig och ord. Tanken om att Gud är en enskild person har sin bakgrund i att 

mormonerna tror att Gud en gång varit människa.66 De menar även att Gud har en mänsklig 

kropp och att den är perfekt i alla avseenden samt odödlig. Denna uppfattning delar inte den 

katolska kyrkan som anser att Gud är ett immateriellt andeväsen.67 

                                                 
64 Gustafsson (1983), s. 45. 
65 Arlebrand (1989), s. 64 f. 
66 Arlebrand, Hermansson & Wallin (1998), s. 26. 
67 Arlebrand (1989), s. 68. 
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En mormons önskan är att också kunna bli Gud men detta kan endast ske genom att tro på 

kyrkans budskap samt följa deras regler och förordningar. Mormonernas Gudabild är mycket 

avvikande då de även tror på att det finns oändligt många Gudar och att alla Gudar regerar 

över en egen värld. Den guden som mormonerna tillber är alltså Guden över vårt universum.68 

Alla dessa annorlunda idéer om treenigheten och gudstro är påverkade av kyrkans grundare 

Joseph Smith. Smith utvecklade nya tankar och idéer om gudabilden strax innan han dog, 

detta fortsatte emellertid med hans efterträdare. I nutid är mormonernas gudsbild mycket 

avvikande från den traditionella kristna bilden av Gud, detta är en av anledningar till att 

många kristna samfund ifrågasätter om mormonerna är kristna. 

 

4.5 Hur ser kyrkornas världsbild ut? 

 

Mormonerna ser sin kyrka som en återställelse av Kristus sanna kyrka på jorden, samma 

kyrka som försvann strax efter Jesus död. De menar även att mormon kyrkan besitter de sanna 

läror och seder Kristus predikade om under sin samtid. Anledningen till att den sanna kyrkan 

försvann beror på människor olydnad gentemot Gud. Därför är lydnad och olydnad två 

nyckelbegrepp i den mormonska kyrkan.69 Bland de påbud som Gud återställt i mormonska 

kyrkan finns visdomsordet, som innehåller förbud av olika matvanor och handlingar. Te, 

kaffe, alkohol och tobak är exempel på saker man ska avstår enligt visdomsordet, även 

sexuella handlingar innan äktenskapet och inte ägna sig åt homosexuella handlingar. 

Mormonerna menar att för att uppnå frälsningen och komma till Guds celestiala riket måste 

man följa dessa lagar.70 Dessa goda värderingar erhålls genom familjen, därför värdesätter 

mormonerna mycket familjelivet och avsätter därför en kväll i veckan för familjeaktiviteter.71 

Familjen tillsammans med prästadömet och livet efter detta är något som mormonerna ser 

som tre viktiga delar i en persons liv. 

 

Kunskap är också något som mormonerna värdesätter, de anser att alla kunskap är god då den 

är skapad av Gud. De ser på kunskap som nyckeln till frälsningen och härligheten. Joseph 

Smith förkunnande om att Guds härlighet innebär intelligens och att människan inte kan bli 

frälst utan kunskap bidrog till att intresset för kunskap ökade bland mormonerna. Att 

                                                 
68 Arlebrand, Hermansson & Wallin (1998), s. 27. 
69 Beskow (2004), s. 34. 
70 Arlebrand (1989), s. 86. 
71 Hallberg (1994), s. 34. 
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utbildning haft en stor betydelse bland mormoner, kan även förklaras med att man förr trodde 

att kunskapen som förvärvade på jorden var avgörande i nästa liv.72 

 

Enligt mormonerna lever vi i de sista dagarna innan världen undergång, därav kommer också 

deras namn Jesus Kristi kyrka av sista dagars heliga.73 De påstår att det finns tecken som Gud 

ger oss om att slutet är nära. Dessa tecken kan man finna i vardagen exempel på dem är krig, 

misär, naturkatastrofer, korruption. När domedagen kommer att ske vet man inte därför 

uppmanas medlemmar att ha ett årsförråd av mat då hårdare tider anses vara på väg. För 

mormonerna innebär domedagen att Jesus Kristus ska komma och styra över vår värld, de 

strävar alltså efter ett teokratiskt samhälle som betyder just Gudsstyre.74 

 

5. Slutsatser 

 

Efter att ha framfört olika teorier från olika forskare och kyrkor om vad som anses vara kristet 

återstår frågan om mormonerna utövar en kristen lära? Den nya kunskapen jag erhållit under 

denna undersökning har ändrat min tidigare uppfattning av mormonerna. Den erfarenhet som 

jag tidigare haft skiljer sig avsevärt från den som jag besitter idag. Som ung fick jag till 

exempel inte veta att de utförde dop för de döda eller att de en gång i tiden sysslat med 

polygami. Jag har därför tagit hjälp av de olika punkterna som jag framfört i denna analys för 

att få en klarare bild om mormonerna utövar en kristen tro eller ej. Enligt min uppfattning är 

denna fråga svår att besvara på, då det är mycket som skiljer lärorna åt men också mycket 

som förenar dem. Det finns många faktorer i mormonismen som strider mot den ursprungliga 

kristna bilden vilket gör det svårt att kalla dem för kristna. En av dessa är tanken på att själva 

kunna bli Gudar och regera över en egen värld, vilket inte står med i Bibeln. Mormonernas 

syn på Gud, livet efter detta, dopet och användandet av andra heliga skrifter är några faktorer 

som bidrar till att man ifrågasätter deras tro på kristendomen. Samtidigt tror de på Gud, Jesus 

Kristus och den heliga Anden precis som andra kristna samfund. Dock anser jag att det inte 

räcker till då framförallt deras dogmer och syn på treenigheten strider mot den katolska 

kyrkans tro. Min slutsats av denna analys är att mormonerna inte utövar en kristen lära då 

deras dogmer och trosuppfattning strider mot den traditionella kristna tron. Trots att kyrkan 

                                                 
72 Arlebrand (1989), s. 86. 
73 Arlebrand, Hermansson & Wallin (1998), s.25. 
74 Hallberg (1994), s. 29. 

 26



har goda budskap anser jag att den inte innehåller de grundliga kristna värderingar som en 

kristen kyrka ska besitta. 
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6. Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga 

utövar en kristen lära. För att besvara på frågeställningen har jag utgått ifrån följande 

frågeställningar: vad är kriterierna för att få kalla sig kristen? Hur skiljer sig de katolska och 

de mormonska dogmerna åt? Vilka religiösa skrifter använder de sig av? Samfundens syn på 

treenigheten? Hur ser kyrkornas världsbild ut? 

 

För att besvara mitt syfte och min frågeställning har jag använt mig av kvalitativ analysmetod 

och även sett till hermeneutiken som metod. Jag har även utgått från tidigare forskning inom 

ämnet samt bakgrundinformation om de båda kyrkor. Mitt material utgörs främst ifrån tryckta 

källor i bokform och då utgått från att texterna huvudsakligen ska handla om mormonerna 

eller kristendom. När det gäller att kristendom har jag valt att fördjupa mig i den romersk-

katolska kyrkan. 

 

I min slutsats har jag kommit fram att det finns vissa likheter och skillnader mellan de två 

kyrkorna, men resultatet av min analys visar ändå att skillnaderna överväger. Därför kan den 

mormonska kyrkan enligt mig inte vara kristen då mormonerna har en helt annan 

världsuppfattning och syn på Gud. De uppfattar inte Gud på samma sätt som den katolska 

kyrkan. De anser att Gud en gång varit en människa och att vi också kan bli Gudar om vi 

väljer att följa kyrkans regler, denna syn strider mot den traditionella kristna tron. Även deras 

sätt att se på treenigheten skiljer sig, då denna punkt är av yttersta vikt inom den kristna 

kyrkan kan därför inte mormonernas egen tolkning anses följa den kristna läran. 
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1. Inledning


Min religiösa bakgrund är mycket blandad, då min mor som ung fick en katolsk uppväxt och min far en mormonsk. Båda dessa kyrkor har satt sin prägel på mig som ung då mina föräldrar lärt mig om båda dessa trosuppfattningar. Min mor lade aldrig ner mycket tid på religionen då hon ansåg att det ända sättet att komma nära Gud var genom goda handlingar. Min far å andra sidan ansåg att man även måste hålla på de lagar och regler som kyrkan bestämt. För mig var det enklare att följa mammas religion då den inte innebar någon uppoffring från min del. Att avstå från alkohol och sex, vilket är en del många människors vardag, kändes som en stor uppoffring då jag inte ansåg att det var en synd. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga eller mormon kyrkan som de också kallas hade för många uppoffringar för en ung man som jag själv.

Den mormonska kyrkans trosuppfattning lyckades ändå locka mitt intresse med deras annorlunda dogmer och berättelser om Jesus Kristus besök på den Amerikanska kontinenten. En annan avvikelse var att de hade en egen religiöst skrift som de kallade för Mormons bok, vilket enligt dem, är ett tillägg till Bibeln. Detta samfunds annorlunda och i vissa fall extrema regler bidrog till att jag vid ett par enstaka gånger besökte deras kyrka för att få en djupare insikt.

Denna organisation har fått mycket uppmärksamhet sedan den grundades år 1830 av Joseph Smith. Under de första åren av dess uppkomst blev medlemmarna förföljda och mördade, vilket ledde till att de lämnade östkusten och bestämde sig för att vandra västerut. Deras vandring västerut resulterade med att de senare grundade staden Salt Lake City som är huvudstaden för delstaten Utah, det är även här deras högkvarter befinner sig. Mormonernas främmande vanor och seder har alltid orsakat negativa reaktioner bland utomstående. I slutet på 1800-talet offentliggjordes till exempel att det praktiserades polygami inom samfundet. Andra ämnen som har höjt ögonbrynen på den amerikanska befolkningen är att mormoner döper sig i sina dödas släktingars namn. De menar att även deras avlidna släktingar ska ha chansen att få komma till Gud och detta kan endast göras om man är döpt. Mormonernas annorlunda dogmer har gjort att andra kristna samfund ifrågasatt deras kristna tro. Detta är något som gjort mig nyfiken och gett upphov till denna forskning.


1.1 Syfte och frågeställning


Mitt syfte med denna undersökning är att få fram om Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga är en kristen kyrka. För att få svar på detta måste jag först undersöka om de utövar den kristna läran, som hjälp har jag därför valt att jämföra dem med den katolska kyrkan som är den största kristna kyrkan i världen. Jag har därför valt att analysera vilka kriterierna är för att få kalla sig kristen, vilka religiösa skrifter som används, samt hur de religiösa riterna ter sig inom de båda samfund. Slutligen är det av intresse att titta ytterligare på hur deras världsuppfattning ser ut men även kyrkornas syn på treenigheten. Min huvudfråga blir därför följande: utövar mormonerna den kristna läran? För att besvara på huvudfrågan tar jag hjälp av dessa följdfrågor:

· Vad är kriterierna för att få kalla sig kristen?


· Hur skiljer sig de katolska och de mormonska dogmerna åt?


· Vilka religiösa skrifter använder de sig av?


· Samfundens syn på treenigheten


· Hur ser kyrkornas världsbild ut?

1.2 Avgränsning


I min undersökning tillämpar jag den kvalitativa analysen som metod, då jag genom att använda mig av denna kan dyka djupare in på ämnet. Jag har hållit mig öppen för att ta nya inriktningar inom min undersökning men har valt att begränsa min studie till att främst innefatta den romersk-katolska kyrkan och mormonska kyrkan. Jag avser på så sätt att jämföra den mormonska läran med den romersk-katolska kyrkan och tar inte hänsyn till likheter med andra tänkbara religioner. Jag har även valt att endast utgå från västerländsk litteratur när jag ska beskriva uppkomsten av Kristendomen och Jesus Kristus. Jag anser att en genomgång av de båda kyrkornas historia är av relevans då jag genom den får fram de nyckelbegrepp jag sedan använder mig av i min analys.

1.3 Bakgrund


Mitt intresse för detta ämne har vuxit fram då jag som jag tidigare nämnt i inledningen redan tidigt kom i kontakt med den mormonska kyrkan på ett privat plan. Sedan dess har det ständigt funnits en vilja att ta reda på mer information om detta samfund. Det är därför logiskt för mig att jämföra denna lära med den katolska som jag i mångt och mycket är uppväxt med.

För att kunna få svar på min fråga om mormonerna är kristna eller ej, har jag valt att undersöka katolikernas dogmer gentemot mormonernas trosläror. Detta gör jag för att ta reda på om de har samma uppfattning om respektive fråga. De katolska dogmerna lyder:


· Dop

· Konfirmation


· Nattvarden


· Bikten


· Äktenskapet


· Prästvigningen


· De sjukas sakrament


För att göra en jämförande analys mellan två olika kyrkor anser jag att en grundläggande presentation av Mormonkyrkan och kristendomen fordras.

1.3.1 Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga


Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga även kallad Mormonkyrkan är en amerikansk kyrka grundad år 1830 i staden New York av Joseph Smith.
 Mormon kyrkan är en av de snabbaste växande nyreligiösa samfund i världen med över 13 miljoner medlemmar varav hälften bor i Salt Lake City, Utah.
 Mormonerna anser sig själva som en kristen kyrka trots deras avvikande synsätt på treenigheten.
 De menar istället att Gud, Jesus Kristus och den Helige Anden är tre olika personer men att deras handling är ett och samman. De anser även att Gud har en mänsklig kropp så som vi.


Grundaren av Jesu Kristi kyrka av sista dagar helig är som sagt profeten Joseph Smith. Han föddes år 1805 i Vermont, USA, och tillhörde en mycket religiös kristen familj som höll strikt på de kristna seder och traditioner. När Joseph var fjorton år uppenbarade sig Gud Fadern och sonen Jesus Kristus i kött och blod efter att han i en bön frågat vilken kyrka han skulle välja. Gud avrådde honom att gå med i någon av dåtidens kyrkor då han menade att inga förkunnade Guds riktiga evangelium.
 Istället manades Smith att återupprätta den sanna kyrkan på jorden.


Mormon kyrkan uppstod år 1830, då Joseph Smith publicerat mormons bok, som är en översättning av de guldplåtarna som han hittat tack vare ängeln Moronis vägledning.
 Dessa guldplåtar översatte han med hjälp av speciella verktyg
 han funnit tillsammans med plåtarna, samt med hjälp av övernaturliga krafter.
 Han tog också hjälp av Oliver Cowdery, en lärare som efter att ha hört talas om Smith bestämde sig för att stå till hans tjänst.
 Tillsammans kom de fram till att plåtarna som de givits innehöll berättelser om en gammal befolkning som levde för cirka 2000 år sedan. Plåtarna innehåller berättelser om krig, förstörelse och olydnad av de amerikanska indianerna. Det framkommer även att indianerna är ättlingar till israeliterna, och att profeten Lehi på befallning av Gud förde en grupp människor till den amerikanska kontinenten.
 Smith valde sedan att döpa boken till Mormons bok till minne av Mormon,
 Moronis far som skrivit ned historierna om indianstammarna som levde på fastlandet.
 Mormons bok anses inte vara en ersättning av Bibeln utan istället ännu ett testamente av Jesus Kristus.


Joseph var en inspirerande ledare och talare, han började predika om kommande profetior och bud som enligt honom kom från Gud. Detta ledde senare till att man såg honom som en profet. De nya budskapen som Joseph Smith predikade skiljde sig allt mer från den kristna tron. Istället skapade han nya trosuppfattningar som till exempel att Gud bestod av en mänsklig kropp.
 Även i den politiska sfären försökte Joseph Smith expandera sin kontroll vilket ledde till att mormonerna kom i konflikt med upprörda politiker och andra kristna samfund. År 1844 avrättades Joseph Smith och hans bror Hyrum Smith efter en tid i fängelset. De anklagades för polygami, månggifte, något som stred mot de lagar som USA tillämpat i konstitutionen.
 Joseph Smiths död blev ett stort nederlag för kyrkan som sedan med ledning av Brigham Young som sin nya profet bestämde sig för att flytta sin verksamhet västerut. Young förde sina medlemmar till Salt Lake Valley, en 165 mil lång vandring över de klippiga bergen. I Salt Lake City som i nutid är huvudstaden för delstaten Utah ligger idag mormonernas huvudtempel och huvudkvarter. Idag lever ungefär hälften av världens mormoner i Utah, vilket gör att 70% av befolkningen i Utah är mormoner.


1.3.2 Den kristna kyrkan


Kristendomen är i dag världens största religion med över två miljarder anhängare runt om i världen. Man anser att 32% av världens befolkning är kristna.
 Den började som en nyreligiös rörelse inom judendomen för cirka 2000 år sedan i vad som nu är landet Israel. Allt började med Jesus, en snickare i 30 års åldern som predika om Gud och kärlek mellan människor.
 Denna mans tankar om medmänsklighet, kärlek och Gud blev grundstenarna för vad som kom att bli kristendomen.

Tre år efter att Jesus börjat predika dömdes han till döden genom korsfästning, en brutal död som endast politiska rebeller eller olydiga slavar dömdes till.
 Enligt hans anhängare uppstod Jesus på den tredje dagen för att sedan höjas upp till himlen. Denna händelse blev ett bevis på att Jesus verkligen var den Messias som judarna väntat på, dock var det inte alla som delade samma uppfattning om den nya religionen. Rabbiner och övriga judar menade att Messias var en person som skulle befria dem från det romerska väldet, inte dö som en förnedrad man på korset.
 Det är denna meningsdispyt som bidrar till att en ny religion startar. Jesus lärjungar som hade sina rötter djupt i den judiska religionen, var helt övertygade om att Jesus var den Messias som profeterna i det Gamla Testamentet förkunnar om.

Lärjungarna fortsatte att predika om Jesus och hans gärningar efter hans död och en tid efter uppstod delningen mellan judar och kristna. Detta ledde till att de kristna förföljdes och mördades, vilket i sin tur bidrog till att de flydde till andra delar av världen. Den nya religionen spreds snabbt bland köpmän, hantverkare samt bland de tusentals slavar som levde i de större städerna men också bland judar som accepterade Jesus som Messias.
 En annan grupp människor som snabbt anslöt sig till kristendomen var kvinnorna som fick en mer jämlik status än tidigare. Religionens nya regler menade att män skulle visa sina fruar kärlek, sedan talade den också emot den sexuella moralen som existerade. Män skulle inte längre begå äktenskaps brott genom att vara otrogen med andra kvinnor. Detta gjorde att kvinnan fick mer respekt och hänsyn. Kristendomen hade som huvudmål att förkunna goda principer och jämlikhet, den menade att alla människor var lika värda oavsett kön eller ras eftersom alla är skapade till Guds avbild.


Den kristna kyrkan fick sin utbredning genom missions arbete som de olika apostlarna utförde under 100-talet. En av dessa missionärer var aposteln Petrus som sedan blev den förste biskopen i Rom. Hädanefter har Rom varit biskopens säte.
 Kristendomen har med tidens gång delats upp i olika kyrkor och trosuppfattningar. I nutid finns det över 22000 olika kyrkor, sekter och samfund som är kristna, dock finns det vissa som inte kan räknas in som kristna samfund.
 Anledningen till det beror på att deras trosuppfattning avviker för mycket från traditionell kristendom. Den största kristna kyrkan i världen är den Romersk-katolska kyrkan som har sitt fäste i Rom. Den är byggd ovanpå aposteln Petrus gravplats, såsom Jesus hade lovat Petrus.

Den katolska kyrkan precis som de flesta kristna samfund använder sig av Bibeln. Det är en sammansatt bok med skrifter från olika profeters profetior och berättelser samt de fyra evangelierna som är skrivna av Jesus lärjungar. Bibeln är uppdelad i Gamla och Nya Testamentet. Det Gamla består av de texter som beskrev om Messias ankomst. Det Nya testamentet är en skildring av Jesus liv under de tre åren som han predikade samt hans död och uppståndelse. Bibeln innehåller även texter och brev som apostlarna skrivit under sina missioner till olika personligheter.


Den katolska kyrkan fick sitt namn av grekiskans katolikos, som betyder allmän, för alla. Ett mycket passande namn då dess anhängare kommer från hela världen. Den katolska kyrkan har blivit en gemensam trosuppfattning oberoende av nation, kultur eller ras.
 Att medlemmarna för denna trosuppfattning kallas för kristna har sin bakgrund i Jesus Kristus. Jesus fick sitt tilläggs namn Kristus, som betyder ”den smorde” på grekiska, av sina anhängare.
 I staden Antiochia som var en av de största städerna i det romerska riket myntades för första gången namnet kristna, efter Kristus anhängare.
 Hädanefter har Jesus Kristus efterföljare fortsatt kalla sig för kristna. Ett annat namn som tidigt började användas var nasaréer, dock användes detta namn mest i de judiska kretsarna.

1.4 Disposition


I det följande kapitlet tar jag upp uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt redogör för tidigare forskning. I kapitel tre presenterar jag det urval, material och de metoder jag använder mig av, därefter följer en diskussion om metodproblem. Jag presenterar min analys och resultatet jag kommit fram till i kapitel fyra. I det femte kapitlet redogör jag för mina slutsatser som sedan följs av en kort sammanfattning av uppsatsen i helhet.


2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning


I detta kapitel redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning som är relevant för uppsatsens tema. I följande punkt lyfter jag fram olika forskares teorier gällande kristendomens kärna samt den katolska kyrkans meningar. Detta gör jag för att få fram vad den kristna läran är samt för att få ett bättre grepp om vad kristendomens kärna innebär. Författarna till böckerna som jag använt mig av har olika bakgrund, Torbjörn Arvidsson som har skrivit boken Vad är kärnan? arbetar som präst i Vasakyrkan i Umeå samt engagerad han sig med missionsfrågor.
 Lars Jensen, präst och missionär har skrivit boken Vad är kristendom?
 Slutligen använder jag mig av religionsvetaren och en av Missionkyrkans bibellärare Nils Tägts bok Vad är kristen tro?
 I detta kapitel har jag även gjort en presentation av den hermeneutiska teorin, då den är en viktig del av hur man tolkar och förstår omgivningen. De teoretiska utgångspunkterna som finns är i viss omfattning blandade med den tidigare forskningen, då jag tar upp teorier som också är tidigare forskning inom ämnet.


2.1 Teorier om kristendom


Det finns många forskare som försöker definiera begreppet kristendom. Ofta är det förknippat med moral, kärlek och livet efter detta, dock är det inte alla som instämmer med detta. Enligt boken Vad är kristendom? skriver Lars Jensen att kristendom inte enbart handlar om den kärlek som Jesus Kristus predikade om utan även om den kärlek som Gud givit människan. Jensen menar att Gud har visat oss kärlek när han offrade sin son genom att låta honom dö på korset för våra synder.
 Med denna handling menar Jensen att kristendomen inte betyder kärlek till Gud utan tvärtom.

Kristendomen kan även uppfattas som en religion som förespråkar förändring och befrianden anser Jensen. Jesus ses som ”den förste socialisten” som talade för att hjälpa de lidande och förtryckta. Kristen tro kan enligt Jensen även förklaras som sökandet efter en djupare mening, detta då han anser att kristendomen är mer än en religion eller religiositet.
 Med detta menar Jensen att kristendomen är Guds sökande efter människan eftersom vi är de vilsna fåren som måste återvända till herden.

Enligt Torbjörn Arvidssons bok Vad är kärnan? är kärnan för kristendomen något annat då han försöker förklara vad som egentligen är kristen tro. I boken menar Arvidsson att kristen tro är att acceptera Jesus Kristus som Gud son. Det är enligt honom inte kärleken, buden eller tron på Gud som är kärnan inom Kristendomen, utan istället Jesus Kristus. Arvidsson menar att tron på Gud inte kan vara grunden för Kristen tro då alla religioner tror på en Gud, både muslimer och judar såsom buddhister som hinduer.
 Buden som är en mycket stor del av kristendomen kan inte heller vara kärnan då de inte är unika för kristendomen eftersom även de finns inom alla religioner. Att acceptera Jesus Kristus och hans handlingar på jorden är att ha en kristen tro menar Arvidsson, och hänvisar i sin tur till ett stycke ifrån Bibeln, Joh. 5:11-12.

”Gud har gett oss evigt liv, och det liv finns i hans son. Den som har hans son har livet.”

Arvidsson anser att Jesus Kristus är huvudpersonen i kristendomen då han återupprättade en länk mellan himlen och jorden. Det är inte buden eller tron på Gud som är avgörande inom kristendomen, utan människans val att tro på Jesus Kristus som gav sitt liv för alla människor.

I boken Vad är kristen tro? skriven av Nils Tägt bekräftas denna syn som Arvidsson beskriver. Tägt påstår också att det är Jesus Kristus som är grunden för den kristna tron. Han anser att utan Jesus skulle kristendomen vara precis som alla andra religionerna. Det är Kristus som gör den exceptionell då ingen annan trosuppfattning har en person som levt ett rikt liv som honom, inte heller lidit eller dött en lika tragiskt död. Kristus liv är på så sätt en inspirationskälla för de kristna troende då ingen annan religiös person har haft ett sådant händelsefullt liv. Tägt hänvisar även till Johannes 14:9 i Bibeln för att förklara sin teori om att kristen tro grundar sig på Kristus.


”Den som har sett mig, han har sett Fadern”

Detta stycke bekräftar att man genom honom kan komma närmare Gud, det är han som är länken mellan människa och Gud. Tägt menar att kristendomen är mer än en religion, en trosuppfattning eller en sanning, han anser att kristendomen är en person.


De kristna kyrkorna betonar också att Jesus Kristus är kärnan i kristendomen, men också Gud och den heliga Anden då alla är en del av treenigheten. Dock påstår till exempel den katolska kyrkan att även de förordningar och sakrament som finns är av stor betydelse då människan genom dem kan komma närmare Gud.
 De menar att tron på treenigheten tillsammans med de olika sakramenten och lagarna utgör kärnan för kristendomen. Trots att de olika bud och sakrament utgör en sekundär handling är de av stor betydelse då de hjälper människan att tro Gud och Kristus. Betydelsen av att lyda och följa de olika bud som Jesus förkunnade om är därför viktiga då man genom dem även lyder Gud. Detta är även något man kan läsa om i NT Joh. 14:6.


”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”

2.3 Hermeneutisk teori


Hermeneutiken ställer upp både teorier och metoder när det gäller att tolka och förstå det liv vi lever i. Ett flertal forskare har försökt nå en djupare betydelse i dessa två begrepp, tolka och förstå. Gerard Radnitzky menar till exempel att tolkning leder fram till förståelse vilket i sin tur innebär förnyelse och omskapande.


Martin Heidegger i sin tur definierar Hermeneutik som förmågan att tolka och förstå, genom att använda dessa förmågor gör vi saker synliga för oss. Förståelsen är enligt honom grunden för vårt tolkande, samtidigt som dessa två ständigt samverkar med varandra. Förståelsen refererar till framtiden men är också förknippad med den situation vi befinner oss i, den verkar i en värld av redan tolkade sammanhang. Heidegger menar med detta att vi för att förstå något också måste använda oss av det, och inte bara se till tingets fysiska egenskaper. Som exempel tar han här redskapet hammare, och menar att vi aldrig kan förstå vad detta är genom att exempelvis mäta hammarens olika vinklar, vi måste istället använda oss av den för att förstå att det är ett redskap. När man tolkar använder man sig av sin förståelse, Heidegger menar att vi alltid har en förförståelse av det vi tolkar då vi som människor alltid har en historia bakom oss.


3. Material och Metod


I detta kapitel förklarar jag det urval jag gjort och materialet som undersökningen grundar sig på, samt hur detta valts ut. Jag redovisar sedan de olika metoder jag använt mig av i analysen. Först kommer en redogörelse för kvalitativ analys som metod, vilket följs av en presentation av hermeneutiken som metod. Anledningen till att jag använt mig av en kvalitativ metod är för att få mer kunskap om båda kyrkorna vilket hjälper mig att förstå respektive kyrkors ståndpunkter. Jag har även valt att den hermeneutiska metoden då mina erfarenheter med mormonerna har skapat den bild jag har av dem i nutid. Under nästkommande rubrik för jag en diskussion kring de metodproblem som uppkommit.


3.1 Urval och material


Jag har i denna undersökning främst valt att utgå ifrån tryckt material i bokform, detta då jag anser detta medium vara mest tillförlitligt. För att finna det material jag behövde har jag använt mig av olika biblioteks söksajter och där skrivit i sökord så som: kristendom, vad är kristen tro, mormoner, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med mera. Kriterierna för urvalet var sedan att texterna huvudsakligen skulle handla om mormonismens och katolicismens tro och levnadssätt. Jag valde därför bort texter som behandlade andra inriktningar inom dessa samfund, samt texter där de bara nämndes kortfattat.


Att jag just valt att fördjupa mig i den romersk – katolska kyrkan och mormonska tron beror som jag tidigare nämnt på min tidiga kontakt med dessa två kyrkor. Med hjälp av det urval jag gjort av materialet har jag därför haft möjlighet att tränga närmare in på dessa två läror för att se om, och i så fall hur, den mormonska läran överensstämmer med den kristna tron.

3.2 Kvalitativ analysmetod


När man använder sig av kvalitativa metoder så är närhet till källan där informationen hämtas mycket viktigt.
 Syftet med metoden är inte att informationen ska nå generell giltighet utan att få en djupare förståelse för det problem som studeras. Forskare vill helt enkelt nå djupare in på ”objektet” för att fånga dess egen utgångspunkt. Den kvalitativa metoden präglas av flexibilitet, dess upplägg måste kunna ändras under själva genomförandet av undersökningen för att följa syftet. Som forskare måste man helt enkelt vara öppen för att ta nya inriktningar i sin studie då det hela tiden tillkommer nya infallsvinklar och intressant information.


Det som är speciellt med användningen av den kvalitativa metoden är att man vill karaktärisera något, och det är forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i förgrunden. Samtidigt är styrkan hos de kvalitativa metoderna att de visar totalsituationen i det som undersöks vilket ger en helhetsbild som bidrar till ökad förståelse.


3.3 Hermeneutisk metod


Jag har även valt den hermeneutiska metoden då mina erfarenheter med mormonerna har bidragit till att jag fått vissa förkunskaper om dem och deras kyrka. Genom att delta med dessa människor i deras vardag har jag kunna få en inblick om vad det innebär att vara mormon. Den hermeneutiska metoden innebär att människan inte kan vara objektiv då hon alltid har en viss förförståelse om en företeelse. Denna förförståelse eller fördomar är uppfattningar som individen fått genom till exempel tidigare erfarenheter, utbildningar eller annan forskning.
 Det är därför svårt att frigöra sig från den förförståelse eller fördom som man besitter när man ska arbeta på en vetenskaplig forskning.

Den hermeneutiska metoden går i grund och botten ut på att tolka och förstå för att på ett sådant sätt ge personen ett nytt sätt att se på tillvaron. Enligt denna metod finns det flera sätt att förstå verkligheten eller en viss företeelse på, och på så sätt kan hermeneutiken därför vara ett utmärkt sätt att komma närmare svaret i min frågeställning.
 I denna undersökning kommer jag dock att försöka vara så objektiv som möjligt för att min slutsats också ska kunna spegla detta. Dock kan jag inte undgå de förkunskaper jag redan har i min ryggsäck. Det är därför viktigt att tala om att mina tankar har präglats av de erfarenheterna som jag haft med medlemmar av Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga. Även tidningar och böcker som behandlar detta samfund har bidragit till att jag skapat mig en bild av dem.

3.4 Metodproblem


En undersöknings hållbarhet ryms inom begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet), dvs. att man verkligen studerat det man avsett och angivit att undersöka samt att man säkerställer att man bearbetat materialet på ett forskningsmässigt och korrekt sätt.


Själv anser jag att jag uppfyller dessa krav i denna undersökning. Vidare har jag bearbetat mitt material efter mina kunskaper och med hjälp av litteraturen. Tillförlitligheten kan inte ses som definitiv eftersom urvalet är litet på grund av uppsatsens storlek, olika mycket material om de båda kyrkorna utgjorde också ett visst problem för analysen.


Holme och Solvang talar om svagheter med den kvalitativa metoden, den största bristen kan ses i att det är stora svårigheter att göra några generella yttranden utifrån analysresultatet. En analys av denna typ kan också ses som subjektiv av den orsaken att ett flertal tolkningar av materialet görs med utgångspunkt i personliga värderingar och tidigare erfarenheter.
 Min egen förförståelse och fördomar kan med andra ord påverka mitt arbete, de slutsatser jag drar kan därför inte ses som det enda möjliga definitiva resultatet.


4. Analys

Kapitlet består av fem delar där jag besvarar syftets olika frågeställningar för att komma närmare resultatet av min analys.


4.1 Vad är kriterierna för att få kalla sig kristen?


Att vara kristen är något som definieras på många olika sätt, beroende på vem frågan riktas mot. Det finns dock vissa svar som ofta framkommer, tron på Jesus Kristus, treenigheten och de olika sakramenten. Både forskare och kyrkan är eniga om att Jesus Kristus är kärnan inom kristendomen, dock har denna religion utvecklat dogmer för att bekräfta ens tro på Jesus Kristus. Även dessa riter är mycket viktiga då de utgör olika steg som man måste genomgå i den kristna sfären.

Definitionen av att vara kristen är mycket omfattande, samtidigt kan den vara mycket individuellt, vad som är kristet för mig kanske inte är kristet för någon annan. Det finns dock visa punkter som förenar de kristna. En av dessa punkter är tron på Jesus som Guds son och att han gav sitt liv för oss och våra synder. Forskarna är överens om att Jesus är huvudkärnan inom kristendom, dock inte för hans revolutionära nytänkande om livet, utan för att han skapade ett band mellan människa och Gud.

Om frågan riktas mot forskare, om vad som anses med att vara kristen är åsikterna bland dem även olika om vad det innebär. Utifrån de forskare som jag presenterat i min teori menar alla att Jesus Kristus står i centrum för den kristna tron. Enligt forskarna är alltså tron på Jesus Kristus grunden för den kristna tron. Då det var han som skapade denna nya trosuppfattning som till en början endast var en sekt inom judendomen.

Enligt dessa forskare och de böcker jag har läst är alltså Jesus Kristus kärnan av kristendomen vilket betyder att den som tror på honom kan kalla sig för kristen. Denna tanke finns även hos de flesta kristna kyrkor. Trots denna tanke menar vissa kyrkor att det inte räcker med att tro på Kristus utan att man även måste följa hans påbud som är instiftade i kyrkan. Att kalla sig kristen inom till exempel den katolska kyrkan innebär en hel del, det räcker inte med att vara medlem eller med besöka kyrkan ett par gånger om året. De krav som ställs är flera och det krävs engagemang från individens sida då kyrkans lagar och förordningar är många. En katolik ska till exempel genomgå de olika sakrament som krävs av denne, detta innebär dop, konfirmation, nattvarden och äktenskapet samt allt som varje sakrament innefattar. Att vara kristen inom katolicismen innebär mycket. Dock är vissa punkter viktigare än andra trots att sakramenten är ytterst viktiga så är de inte mer än en sekundär handling. Det allra viktigaste är att tro på treenigheten alltså Gud, Jesus Kristus och den Heliga Anden eftersom de är grunden för kristendomen.
 Slutligen kan man säga att tron på Gud och Kristus, i samband med de lagar och förordningar som krävs av en individ ger en rätten till att få kalla sig för kristen.


4.2 Hur skiljer sig de kristna och de mormonska dogmerna åt?


Den mormonska kyrkan som uppstod på 1830-talet i USA har många annorlunda lärosatser i jämförelse med den katolska kyrkan. Många av dessa nya dogmer har tillkommit vart eftersom kyrkans profeter fått nya uppenbarelser från Gud. Mormonska kyrkan sa sig ha den rätta vägen till frälsningen, dock har kyrkans ledare drivit den längre ifrån traditionell kristendom. De nya uppfattningarna ändrade synen på treenighetsläran samtidigt som andra viktiga kristna värderingar så som giftermålet

Eftersom jag valt att jämföra den katolska kristna läran gentemot de mormonska dogmerna är skillnaden markant. Den katolska kyrkan har sju sakrament som en människa genomgår för att komma närmare Gud. Dessa är dopet, konfirmationen, nattvarden, bikten, äktenskapet, prästvigningen och de sjukas sakrament.
 Alla dessa sakrament är kopplade till varandra och uppfyller olika betydelser i en individs liv, dopet är det viktigaste då man utan det inte kan ta emot övriga sakrament. Den mormonska kyrkan tar också del av vissa ovanstående sakrament, dock har de inte samma innebörd. Mormonerna har fyra åtagande de måste genomföra som kan likna katolikernas sakrament. Dessa är: tro på Jesus, omvändelse, dop genom nedsänkning och handpåläggning som ger en den Heliga Andens gåva.


Dopet som är ett viktigt sakrament inom båda kyrkorna har olika tillvägagångssätt då katoliker utför barndop och mormoner inte döps förrän de fyllt åtta år. Dopet är ett frivilligt val som barnet gör vid sin åtta års dag. När han eller hon bestämt sig för att döpas är det ofta fadern som tar på sig uppdraget. Barn som är under åtta anses vara rena och syndfria därför behöver de inte döpas, mormoner delar inte uppfattningen av arvsynden något som förekommer bland katoliker. I samband med dopet får man också den Heliga Andens gåva som fungerar som en vägledare eller samvete. Om en person döper sig som vuxen rensas alla dennes tidigare synder, detta gör att man börjar på nytt som ett blankt papper.


Katolikerna döper sina barn ett par veckor efter födseln, det görs i samband med namngivningen samt att de anser att barnet får den heliga anden som beskyddare. Dopet kan också ske i vuxen ålder om man inte tidigare varit medlem. Genom dopet accepterar man treenigheten och Jesus som Gud son. En ny medlem behöver inte bikta sig för sina synder då hans eller hennes synder raderas bort i samband med dopet.
 Den största skillnaden mellan de två kyrkorna när det gäller dopet är att mormoner använder sig av dopet för mer än det ursprungliga syftet. Till exempel så utförs dop för avlidna släktingar eller andra människor, syftet med detta är att alla som inte blivit döpta på jorden ska kunna ta emot Guds ord i livet efter detta. Dopet används också för att binda ihop familjer och äktenskap, så att de ska kunna vara tillsammans i nästa liv. Men det räcker inte med att gifta sig i kyrkan utan det måste också ske i templet, endast genom vigseln i templet kan äktenskapet vara för alltid.
 Dessa unika handlingar är vad som får mormonerna att avvika från de traditionella kristna dogmer.


Konfirmationen, eller bekräftelsens sakrament, innebär att personen genom handpåläggning får den heliga andens gåva. För en katolsk medlem innebär det att man får en starkare gemenskap med kyrkan samt en djupare religiös insikt. Denna religiösa rit utförs vanligtvis vid 15 års ålder, dock kan den ske senare beroende på i vilken ålder man konverterat till katolicismen.
 Konfirmationen är något man inte uträttar inom den mormonska kyrkan, man kan emellertid se en viss likhet av denna rit i samband med dopet. Efter att en person döps i mormonkyrkan får han eller hon den heliga andens gåva genom handpåläggning precis som katoliker. Anledningen till att dessa två riter sker samtidigt inom mormonska kyrkan kan bero på att individen som döpts har aktivt tagit det beslutet, därmed också accepterat denna trosuppfattning. Individen behöver inte bekräfta sitt beslut då denne självmant tagit beslutet och samtidigt är medveten om vad han ger sig in i. I katolska kyrkan sker dopet när barnet är nyfött vilket inte är ett eget val utan något man genomgått som barn utan att kunna påverka det. Att konfirmeras kan därför ses som att en individ accepterar det förbund som gjordes vid dopet. De som väljer att inte konfirmera sig kan gör det av religiösa skäl men också som en handling som betyder att individen misstycker sina föräldrars religiösa val.

Nattvarden är en rit som utförs i de flesta kristna kyrkor, även den mormonska kyrkan praktiserar denna rit, dock kallas det här sakrament. Denna akt har sitt ursprung i Jesus sista måltid, då han uppmanade sina lärjungar att minnas honom genom bröd och vin. För katoliker är denna rit en mycket viktig del av gudstjänsten, den består av två delar: Den första innefattar bön, sång och bibelläsning, den andra består av att tacka Gud för de gåvor vi får och nattvarden, där man tar emot Kristus kropp.

Sakramentet som mormonerna kallar nattvarden är också av stor betydelse då även de ser denna handling som Kristus kropp och blod. Det finns dock ett antal skillnader inom de båda ritualerna. Välsignelsen av nattvarden sker av unga män som besitter en viss befogenhet som kallas för det Aronska prästadömet. Alla unga män över tolv år får detta prästadömet, detta är i sin tur uppdelad i tre ämbeten, diakon, lärare och präst. Det finns även ett fjärde ämbete, biskop, dock är hans uppgift endast att vaka över de undre i prästadömet. Inom de olika ämbeten tillkommer även olika plikter, till exempel är det ens plikt att som diakon vara med och dela ut nattvarden. När en person fyllt 16 år kan denne bli präst, med denna titel kan han välsigna nattvarden något han inte kunnat med tidigare ämbeten.
 Nattvarden består av brödbitar som ska symbolisera Jesus kropp och vatten som symboliserar blodet. För mormonerna är nattvarden, ett sätt att förnya det förbund som gjordes när man döpte sig. Det är därför viktigt för dem att i samband med nattvarden minnas Kristus, det han gjorde för oss på jorden och tacka honom. Genom denna handling förnyar de det förbund som de gjort med Kristus, vilket sker vid varje gudstjänst. Samma symbolik har nattvarden i den katolska kyrkan. Skillnaden uppstår istället vid välsignelsen av nattvarden som bara kan utförs av prästen, då endast han besitter denna behörighet. En annan skillnad är att prästen tar del av brödet och vinet medan medlemmarna endast tar del av brödet. För att kunna ta del av nattvarden måste man först ha biktat sig då man anser att synden orsakar en brytning mellan individen och kyrkan. Inom mormonerna sker detta på ett annorlunda sätt som jag kommer att framföra i nästa punkt om bikten.


Bikten är en handling som finns inom båda kyrkorna dock är det inget sakrament inom den mormonska kyrkan såsom i den katolska kyrkan. Bikten sker i samband med att individen gjort något som går mot kyrkans regler och ångrar sig. Genom att bikta sig för en präst blir man förlåten, dock kan endast förlåtelsen komma till den som verkligen ångrar sig för sin handling. Precis som katolikerna uppmanas man i mormonska kyrkan till bön och fasta när man har syndat. Skillnaden kan uppstå i själva bönen då katoliker uppmanas till att be böner som redan är färdigskrivna såsom Herrens bön eller Ave Maria. Mormonerna använder sig inte av sådana böner utan tror istället på personliga böner, alltså att tala med Gud i bönen och be om förlåtelse. Mormoner måste också i samband med att de har syndat avstå från sakramentet som består av vatten och bröd, nattvarden. Eftersom alla i gudstjänster tar del av sakramentet förutom de som har syndat kan det ses som ett straff då det blir offentligt att man gjort något syndigt. Förlåtelsen av synden sker inte alltid i samband med omvändelse vilket beror på syndens storlek.

Äktenskapets sakrament är också en viktig punkt inom katolicismen. För mormonerna är äktenskapet också av stor vikt dock är det inget sakrament. För att gifta sig i den katolska kyrkan ska både mannen och kvinnan vara döpta och genomgått konfirmationen. Giftermålet tar ofta plats i en kyrka där en präst viger dem och välsignar äktenskapet. Om ett äktenskap inte skulle fungera kan kyrkan annullera äktenskapet eller ogiltigförklara förklara det.
 Innan giftermålet ska ett samtal med prästen ske, prästen upplyser paret innebörden av ett äktenskap, samt ska båda biktas innan de gifter sig.

Mormonska äktenskap kan utföras på två olika sätt, beroende på ifall båda makarna är medlemmar i kyrkan eller inte. Då mormonerna inte sätter några krav på att båda ska vara medlemmar räcker det med att endast en i paret är medlem för att vigseln ska ske i kyrkan. Skulle båda vara medlemmar sker vigseln vanligast i templet. När det gäller tempelvigseln är det dock annorlunda, för att få gifta sig i Herrens hus måste båda två vara medlemmar samt ha varit medlemmar i minst ett år. Att gifta sig i templet betyder att man gifter sig för evigt inte bara i detta liv, vigseln har även giltighet i nästa liv. Tempelvigslar sker inte av kyrkans biskop utan av en kyrkomedlem som har denna befogenhet, vilket endast vissa medlemmar har. Innan vigseln måste paret uppfylla vissa krav och godkännas innan de får ett certifikat som beviljar dem att gifta sig i templet.
 Vid vigsel är det endast familjemedlemmar som har tillåtelse att få gå in i templet som deltagare. Denna eviga vigsel kan även verkställas för de döda genom någon ställföreträdare.
 Detta kan vara en släkting eller en medlem.


Synen på äktenskapet är mycket annorlunda, trots att båda ser giftermålet som något helig innebär denna religiösa handling något mer än bara ett partnerskap på jorden för mormonerna. Eftersom det är viktigt att makar och familjer förblir tillsammans även i nästa liv kan även hela familjer förseglas genom templet. Döden skiljer alltså dem inte åt så som i katolska kyrkans läror som menar att endast döden skilja på ett äktenskap. Båda kyrkorna förespråkar äktenskap mellan man och kvinna, homosexuella äktenskap är därför inget som utförs.

De sjukas sakrament är en katolsk rit som innebär att prästen ber om syndernas förlåtelse för att den sjuke ska friskna till. Skulle personen inte tillfriskna ges den sista smörjelsen för att förbereda den sjuke inför sin sista färd. De sjukas sakrament fungerar också som säkerhet för den sjuke eller döende då det är kyrkans ansvar att ta hand om dem. Prästen gör därför sjukbesök för att se efter sina medlemmar.


Detta sakrament existerar inte inom mormonismen då döden här har en annorlunda betydelse. Mormoner ser döden som slutet på ens jordeliv och början på nästa liv, har man levt ett exemplariskt liv på jorden kommer nästa liv ge en många välsignelser. Av denna anledning ses döden inte som något olyckligt. De katolska ritualerna tillämpas inte, mormonerna menar istället att det är ens egna handlingar som är av betydelse då det är utifrån dem Gud kommer att döma oss. Det utförs emellertid hembesök till medlemmar, dock görs detta av unga män i församlingen som besitter det Aronska prästadömet. Dessa unga män har som plikt att besöka sina medlemmar och hjälpa dem om så behövs, även sjukbesök är något som de därför utför.


Prästvigningens sakrament är den sjunde och sista katolska sakrament. Detta sakrament får endast biskopar, präster och diakoner när de invigs genom handpåläggning och bön. De som tar del av denna rit är endast män då det inte är tillåtet med kvinnliga präster. Inom den mormonska kyrkan innehar kvinnor inte heller något prästadöme, endast mannen. Mormonernas prästadöme är uppdelat i två delar, det Aronska och det Melkisedekska prästadömet. Det Aronska prästadömet är det lägre prästadömet och är uppdelat i tre ämbeten, diakon, lärare och präst. Diakon ämbetet får man vid 12 års ålder, lärare vid 14 och präst vid 16 års ålder. Med de olika ämbeten tillkommer också olika plikter som varje ung man måste utföra. Dessa plikter kan vara allt från släktforskning till dop.
 Det Melkisedekska prästadömet är det högre prästadömet, enligt mormonerna sägs det att den som besitter det Melkisedekska prästadömet håller nycklarna till makt och välsignelser.
 Även detta prästadöme är indelat i tre ämbeten, äldste, sjuttio och högpräst, dock är det inte ålder som styr vilket ämbete man har såsom i det Aronska prästadömet. De olika prästadömena får man genom kallelser, att bli kallad till äldste är ett stort privilegium, dock kan man också avböja kallelsen om man inte känner sig manad. Även inom dessa olika ämbeten finns det plikter och uppgifter, som äldste har man som plikt att predika, undervisa, döpa. Att ha sjuttio som ämbete betyder också att predika evangeliet, de har samma arbete som äldsten dock i större skala. Högprästernas uppgift är att vara representanter för Gud på jorden, de anses ha den högsta positionen i Guds rike.


4.3 Vilka religiösa skrifter använder de sig av?


Bibeln är kristendomens heliga skrift, nästan alla kristna kyrkor har endast denna skriftsamling som huvudbok, dock finns det samfund som använder sig av andra religiösa skrifter som ett tillägg. För den katolska kyrkan är Bibeln den enda och sanna bok som talar om Gud och Jesus Kristus. Bibeln är en samling av 66 böcker som har tillkommit under en period på ungefär 1000 år. Det finns två delar i Bibel, det gamla testamentet och det nya testamentet. Den första delen behandlar jordens uppkomst från begynnelsen samt Messias ankomst. Denna del är skriven av en rad olika profeter som har skapat olika förbund mellan människan och Gud så som Abraham och Moses. Den behandlar också judarnas historia allt från befrielsen i Egypten till ett självständigt kungarike i det förlovade landet.

Det gamla testamentet är skriven i två språk arameiska och hebreiska, medan det nya testamentet är skrivet på grekiskan efter Kristus död. Fyra apostlar berättar i sina texter om Jesus liv samt hans mirakler. Bibeln är världens mest utsprida bok, den har blivit översatt till 1300 olika språk. Enligt katoliker innehåller Bibeln Guds ord, det är genom denna bok som Gud talar och vägleder människan, därför är den nödvändig om man vill lära känna Gud och Kristus. För många kristna samfund är Bibeln den enda legitima bok som innehåller Guds ord dock finns det vissa kyrkor som även använder sig av andra texter. Mormonerna använder både Bibeln och Mormons Bok som heliga skrifter, de menar att mormons bok endast är ett tillägg dock inte en ersättning. Mormonerna använde sig av ytterligare två böcker, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. Dessa fyra böcker är ytterst viktiga då de innehåller lagar och riktlinjer för hur en mormon ska leva samt komma närmare Gud.


Mormons bok är en samling av 15 böcker skrivna av olika profeter under en tidsepok på cirka 800 år.
 Boken har samma karaktär som Bibeln då den predikar om gott och ont samt om frälsarens ankomst. Mormons bok är enligt mormonerna en översättning av de guldplåtarna som Smith fick av Moroni på berget Cumorah.
 Det som skiljer denna bok från Bibeln är att berättelserna ur denna bok tar plats på den amerikanska kontinenten, den skildrar de nordamerikanska indianernas historia. Boken berättar om en profet vid namn Lehi som predikar om omvändelse och messias ankomst i Jerusalem år 600 f. Kr. I en syn befalls han av Gud att lämna landet tillsammans med sin familj men också ta med sig andra familjer. Efter många års resande samt motgångar och svårigheter hamnar de på den amerikanska kontinenten som ses som det förlovade landet. Efter Lehis död uppstår stridigheterna mellan bröderna om ledarskapet vilket leder till att bröderna går sina skilda vägar. Laman och Lemuel skapar en egen grupp tillsammans med sina respektive, och Nephi en grupp med sina efterföljare. De orättfärdiga kallas i boken för lamaniter efter deras ledare och de rättfärdiga nephiter efter Nephi. Oändligt många krig uppstår bland dessa två grupper från och med deras delning fram till år 34 e.kr då jordbävningar och andra naturkatastrofer drabbar kontinenten. Efter katastrofen uppenbarar sig Jesus Kristus för dem och undervisar dem om de kristna principerna gällande frälsningen. Efter Kristus besök råder det fred i ungefär 200 år mellan de båda grupperna och nephiterna kommer närmare Gud genom att praktisera det Jesus undervisat. Ett nytt krig tar sin börja efter 200 år, där den slutgiltiga striden tar plats på kullen Cumorah och slutligen ledder till nephiternas undergång. Nephiternas fall blir också kristendomens fall vilket leder lamaniterna i en annan religiös riktning, praktiserandet av naturreligioner och shamanism. Mormon, en kapten bland nephiterna lyckas sammanställa sitt folks skrifter innan sin död och överlämnar dem till sin son Moroni. Moroni gräver sedan ned guldplåtarna i marken för att bevara dem från fienden.


Mormons bok har till viss del samma budskap som bibeln, den har också samma liknelser och samma berättelser om hjälten och boven. Även Jesus existens är nedskriven i Mormons bok. Mormonernas heliga skrift publicerades år 1830, samma år som Joseph Smith grundade Mormon kyrkan. Förutom Mormons Bok är Läran och förbunden samt Den kostbara pärlan mycket viktiga böcker. Läran och förbunden är en samling av de uppenbarelser som Smith och hans efterträdare haft, de innehåller även de läror som är karakteristiska för kyrkan. Den kostbara pärlan behandlar vissa delar av Joseph Smith liv och innefattar också utdrag av de ändringar som han gjorde av Bibeln.


4.4 Samfundens syn på treenigheten

Synen på treenigheten är ett annat ämne som skiljer dessa två kyrkor åt. Den katolska kyrkan så som de flesta andra kristna samfund ser på Gud, Jesus och den Heliga Anden som ett enda väsen med tre olika personer. Gud, Jesus Kristus och den Heliga Anden är alltså tre personer i en och samma gudomlighet, alla tre är på så sätt Gud. Denna syn delas inte av mormonerna som menar att Gud, Jesus och den Heliga Anden är tre skilda personer men att de är enade i tanke, handlig och ord. Tanken om att Gud är en enskild person har sin bakgrund i att mormonerna tror att Gud en gång varit människa.
 De menar även att Gud har en mänsklig kropp och att den är perfekt i alla avseenden samt odödlig. Denna uppfattning delar inte den katolska kyrkan som anser att Gud är ett immateriellt andeväsen.


En mormons önskan är att också kunna bli Gud men detta kan endast ske genom att tro på kyrkans budskap samt följa deras regler och förordningar. Mormonernas Gudabild är mycket avvikande då de även tror på att det finns oändligt många Gudar och att alla Gudar regerar över en egen värld. Den guden som mormonerna tillber är alltså Guden över vårt universum.
 Alla dessa annorlunda idéer om treenigheten och gudstro är påverkade av kyrkans grundare Joseph Smith. Smith utvecklade nya tankar och idéer om gudabilden strax innan han dog, detta fortsatte emellertid med hans efterträdare. I nutid är mormonernas gudsbild mycket avvikande från den traditionella kristna bilden av Gud, detta är en av anledningar till att många kristna samfund ifrågasätter om mormonerna är kristna.

4.5 Hur ser kyrkornas världsbild ut?

Mormonerna ser sin kyrka som en återställelse av Kristus sanna kyrka på jorden, samma kyrka som försvann strax efter Jesus död. De menar även att mormon kyrkan besitter de sanna läror och seder Kristus predikade om under sin samtid. Anledningen till att den sanna kyrkan försvann beror på människor olydnad gentemot Gud. Därför är lydnad och olydnad två nyckelbegrepp i den mormonska kyrkan.
 Bland de påbud som Gud återställt i mormonska kyrkan finns visdomsordet, som innehåller förbud av olika matvanor och handlingar. Te, kaffe, alkohol och tobak är exempel på saker man ska avstår enligt visdomsordet, även sexuella handlingar innan äktenskapet och inte ägna sig åt homosexuella handlingar. Mormonerna menar att för att uppnå frälsningen och komma till Guds celestiala riket måste man följa dessa lagar.
 Dessa goda värderingar erhålls genom familjen, därför värdesätter mormonerna mycket familjelivet och avsätter därför en kväll i veckan för familjeaktiviteter.
 Familjen tillsammans med prästadömet och livet efter detta är något som mormonerna ser som tre viktiga delar i en persons liv.

Kunskap är också något som mormonerna värdesätter, de anser att alla kunskap är god då den är skapad av Gud. De ser på kunskap som nyckeln till frälsningen och härligheten. Joseph Smith förkunnande om att Guds härlighet innebär intelligens och att människan inte kan bli frälst utan kunskap bidrog till att intresset för kunskap ökade bland mormonerna. Att utbildning haft en stor betydelse bland mormoner, kan även förklaras med att man förr trodde att kunskapen som förvärvade på jorden var avgörande i nästa liv.


Enligt mormonerna lever vi i de sista dagarna innan världen undergång, därav kommer också deras namn Jesus Kristi kyrka av sista dagars heliga.
 De påstår att det finns tecken som Gud ger oss om att slutet är nära. Dessa tecken kan man finna i vardagen exempel på dem är krig, misär, naturkatastrofer, korruption. När domedagen kommer att ske vet man inte därför uppmanas medlemmar att ha ett årsförråd av mat då hårdare tider anses vara på väg. För mormonerna innebär domedagen att Jesus Kristus ska komma och styra över vår värld, de strävar alltså efter ett teokratiskt samhälle som betyder just Gudsstyre.


5. Slutsatser


Efter att ha framfört olika teorier från olika forskare och kyrkor om vad som anses vara kristet återstår frågan om mormonerna utövar en kristen lära? Den nya kunskapen jag erhållit under denna undersökning har ändrat min tidigare uppfattning av mormonerna. Den erfarenhet som jag tidigare haft skiljer sig avsevärt från den som jag besitter idag. Som ung fick jag till exempel inte veta att de utförde dop för de döda eller att de en gång i tiden sysslat med polygami. Jag har därför tagit hjälp av de olika punkterna som jag framfört i denna analys för att få en klarare bild om mormonerna utövar en kristen tro eller ej. Enligt min uppfattning är denna fråga svår att besvara på, då det är mycket som skiljer lärorna åt men också mycket som förenar dem. Det finns många faktorer i mormonismen som strider mot den ursprungliga kristna bilden vilket gör det svårt att kalla dem för kristna. En av dessa är tanken på att själva kunna bli Gudar och regera över en egen värld, vilket inte står med i Bibeln. Mormonernas syn på Gud, livet efter detta, dopet och användandet av andra heliga skrifter är några faktorer som bidrar till att man ifrågasätter deras tro på kristendomen. Samtidigt tror de på Gud, Jesus Kristus och den heliga Anden precis som andra kristna samfund. Dock anser jag att det inte räcker till då framförallt deras dogmer och syn på treenigheten strider mot den katolska kyrkans tro. Min slutsats av denna analys är att mormonerna inte utövar en kristen lära då deras dogmer och trosuppfattning strider mot den traditionella kristna tron. Trots att kyrkan har goda budskap anser jag att den inte innehåller de grundliga kristna värderingar som en kristen kyrka ska besitta.


6. Sammanfattning


Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga utövar en kristen lära. För att besvara på frågeställningen har jag utgått ifrån följande frågeställningar: vad är kriterierna för att få kalla sig kristen? Hur skiljer sig de katolska och de mormonska dogmerna åt? Vilka religiösa skrifter använder de sig av? Samfundens syn på treenigheten? Hur ser kyrkornas världsbild ut?

För att besvara mitt syfte och min frågeställning har jag använt mig av kvalitativ analysmetod och även sett till hermeneutiken som metod. Jag har även utgått från tidigare forskning inom ämnet samt bakgrundinformation om de båda kyrkor. Mitt material utgörs främst ifrån tryckta källor i bokform och då utgått från att texterna huvudsakligen ska handla om mormonerna eller kristendom. När det gäller att kristendom har jag valt att fördjupa mig i den romersk-katolska kyrkan.


I min slutsats har jag kommit fram att det finns vissa likheter och skillnader mellan de två kyrkorna, men resultatet av min analys visar ändå att skillnaderna överväger. Därför kan den mormonska kyrkan enligt mig inte vara kristen då mormonerna har en helt annan världsuppfattning och syn på Gud. De uppfattar inte Gud på samma sätt som den katolska kyrkan. De anser att Gud en gång varit en människa och att vi också kan bli Gudar om vi väljer att följa kyrkans regler, denna syn strider mot den traditionella kristna tron. Även deras sätt att se på treenigheten skiljer sig, då denna punkt är av yttersta vikt inom den kristna kyrkan kan därför inte mormonernas egen tolkning anses följa den kristna läran.
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