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ABSTRACT

Title: The Assyrian Church of the East – History and theology, concerning theological 

conflicts alongside the Syriac Orthodox Church and the Coptic Church (in contemporary 

Sweden).

By: Rebecca Khoshaba

The Purpose of this essay is to seek an answer to whether or not a conflict exists between 

priests of the Assyrian Church, the Syrian Orthodox Church and the Coptic Church in 

contemporary Swedish society, as well as to examine the environment between the three. The 

theological dissimilarities will be studied (from a historical standpoint), along with the 

interviewed participants views on the division in Christianity which will be presented also. I 

choose to interview six priests/chorbishops who live and work in Sweden, and the result was 

analyzed according to the senior professor of peace- and conflict, Peter Wallensteen’s theories 

on conflict and conflict resolution, where important issues are laid out to identify the core 

problem, and theological differences are discussed and compared from a union perspective.

The result of the interviews illustrate a clear response that the participants experience a lack of 

functioning collaborations (from the Assyrians Church view, a collaboration is absent from 

the Syrian Orthodox Church and the Coptic Church, and vice versa) and most of the

participants experience negative consequences from the divide in churches, as they strive for 

unity in Christianity as a whole. The theological differences between the churches proves not 

to be as significant as expected, the actual predicament lies partly in language-and phrase 

division along with a general rejection of each other’s interpretations. In many instances all 

the churches mean to express the same things, but it is the explanation of expressions that 

vary and cause misunderstandings. Consequently it is imperative for these churches to 

develop functional communication to (amongst other issues) solve their interpretations. If not 

to unify, then to develop an acceptance for each other and the different understandings.

Keywords: Religious conflicts, Conflict resolution, Christian theology, Church history, 

Nature of Christ, The Virgin Mary, The Assyrian Church of the East, The Church of the East, 

The Syriac Orthodox Church, The Coptic Church
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1. INLEDNING

Är Jesus Gud eller människa? Eller kanske både och? Enligt Österns Assyriska kyrka så är 

Jesus av både mänsklig och gudomlig natur, samtidigt som han också har en mänsklig och en 

gudomlig personlighet (qnoma). Hans naturer är inte blandade, de är delar av honom, och 

således var det människan Jesus som led och dog på korset, inte Gud (då Gud inte kan lida). 

Motsättningar till det här tankesättet påminner mycket om oförståelsen kring treenigheten 

inom kristendomen, framförallt från de övriga monoteistiska religionernas håll. Likaväl som 

många ifrågasätter hur tre kan bli en, kan det också vara svårt att acceptera Assyriska kyrkans 

synsätt på Jesus och hans olika naturer. Vid en första anblick ser det ut som Jesus 

gudomlighet faller bort och ensam står människan, vilket väldigt lätt kan ses som en hädelse, 

ett hån mot kristendomens allmänna teologi. I dessa resonemang är det också naturligt att 

närma sig jungfru Maria och hennes roll. Att det skulle vara Maria som fött Gud finns inte hos 

medlemmar av den Assyriska kyrkan, då det skulle betyda att jungfrun fött treenigheten. 

Diskussionerna kring Jesus uppkom i och med olika förklaringar kring relationen mellan de 

tre delarna inom treenigheten. Det blev viktigt att definiera Fadern, Sonen och den Heliga 

Anden, deras roll samt huruvida den fanns någon sorts hierarki dem emellan.

Varför jag valde att just jämföra den Assyriska kyrkans teologi med den Syrisk Ortodoxa och 

den Koptiska är för att jag för några år sedan stötte på en bild (på ett brev) på Facebook, där 

namnteckningar från kyrkliga auktoriteter tillhörande de senast nämnda kyrkorna stod skrivna

i ett typ av ”kontrakt” att enas om att inte acceptera ett kyrkligt samarbete med Österns 

Assyriska kyrka. Eftersom jag tyckte att detta skulle bli ett intressant uppsatsämne så mailade 

jag personen som hade lagt upp bilden på brevet och frågade efter källan till den. Personen 

mailade tillbaka en länk till en hemsida, men efter att jag hade tittat igenom den lite så 

verkade den opålitlig så jag valde att lägga ner uppsatsidén. Efter detta kom jag att fundera på 

om det verkligen fanns en konflikt mellan dessa tre kyrkor i praktiken, och vad det egentligen 

skulle kunna vara för skiljaktigheter då alla parter tillhör samma religion.

1.1 Syfte och problemformulering

Syftet med min uppsats är att utifrån historiska händelser och teologiska skiljaktigheter, 

undersöka stämningen mellan kyrkliga yrkesauktoriteter inom Österns Assyriska kyrka, den 

Syrisk Ortodoxa kyrkan, samt den Koptiska kyrkan, i dagens Sverige. Jag vill ta reda på om 

mina intervjupersoner verkligen upplever en konflikt mellan dessa tre kyrkor i Sverige, och 

ifall dem ser positivt eller negativt på kristendomens olika inriktningar. Jag vill också 
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undersöka ifall det finns en strävan från de olika kyrkorna i Sverige att samarbeta med 

varandra. Mina frågeställningar blir därför:

1) Upplever personer i prästyrket inom Österns Assyriska kyrka, den Syrisk Ortodoxa kyrkan, 

samt den Katolska kyrkan i Sverige, att det finns en underliggande konflikt dem emellan?

2) Finns det någonting positivt kontra negativt i och med kristendomens splittring i olika 

religiösa inriktningar?

3) Finns det en strävan (hos de nämnda kyrkorna) att samarbeta med varandra?

1.2 Förklaringar av begrepp

Till en början vill jag förklara att jag har valt att benämna Österns Assyriska kyrka, som både 

det nyss nämnda, men också som Assyriska kyrkan och vid något tillfälle Östkyrkan i 

uppsatsen. Österns Assyriska kyrka är ett av kyrkans officiella namn och kommer från 

engelskans The Assyrian Church of the East eller bara The Church of the East. Utöver detta 

blir det viktigt att belysa begreppet qnoma som återkommer framförallt i 

teologidiskussionerna, och det är ett assyriskt ord som används (används även av syrianerna 

och kopterna) i beskrivningen av synen på Jesus. Qnoma kan löst översättas till svenskans 

personlighet eller hypostas, men eftersom dessa ord inte är en direkt översättning av 

begreppet så används dem löst i uppsatsen, och jag har valt att skriva ut qnoma då det berörs, 

med ett löst personlighet inom parantes. I och med detta har jag valt att grammatiskt böja 

qnoma i singular till qnome i plural eftersom den här böjelsen sker i det assyriska språket. 

Även begreppen theotokos samt christokos behandlas i uppsatsen och dessa begrepp blir

relevanta i samband med diskussionen om jungfru Maria och hennes roll. Begreppen är på 

grekiska och theotokos betyder Guds mor, medan christokos betyder Jesus mor, och jag har 

ibland valt att skriva med den svenska förklaringen av begreppen för att påminna läsaren om 

dess betydelse. Utöver theotokos och christokos används även begreppet filioque (Latin) 

stundtals och använd i beskrivandet av treenigheten. Filioque betyder således Fadern och 

Sonen i ett.

I och med intervjuerna så har jag utöver fyra präster också intervjuat två chorbiskopar (skrivs 

också som korbiskopar) och jag vill förklara att chorbiskop är en titel ett snäpp under biskop 

och är den högsta titel präster inom de östliga kyrkorna kan uppnå och fortfarande ingå 

äktenskap.
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2. KONFLIKTTEORI

Här kommer en presentation av konfliktteori utifrån freds- och konfliktforskaren Peter 

Wallensteen, där först olika konflikttyper tas upp, för att mer ingående se på just religiösa 

motsättningar. Även vad som behöver göras för att lösa dessa typer av konflikter diskuteras 

utifrån Wallensteens teori. Teoriavsnittet presenteras tidigt i uppsatsen då hela 

undersökningen bygger på just konflikter.

2.1 Problembild: konflikttyper och aktörer

Peter Wallensteen förklarar i Från krig till fred – Om konfliktlösning i det globala systemet 

(1994) att varje konflikt kräver aktörer, som i sin tur uttrycker och driver sina egna mål. Den 

viktigaste aktören, menar Wallensteen, är staten som har en annorlunda (och ganska ledande) 

ställning i samhället, medan andra aktörer kan vara olika partier, religiösa och etniska 

samfund, befrielserörelser, och fackliga organ m.m. Olika aktörer uppstår beroende på 

särskilda omständigheter: ”Nämns ’Gud’, ’Helig Ande’ eller Jihad […] i organisationsnamnet 

finns en religiös identifikation” (Wallensteen 1994:86). Detta menar Wallensteen, kan ge en 

insikt om aktörens motiv. Det finns också en sammanbindande länk mellan förändringar i 

samhället och olika konfliktprocesser (Wallensteen 1994:59).

Wallensteen förklarar vidare i filmen UR Samtiden - Religion och politik - Religiösa och icke-

religiösa konflikter (2011), att konflikter som uppstår kan delas upp i fyra olika 

standardkategorier: religion, pengar, makt, och markområde. Religiösa konflikter kan både 

handla om oenigheter av religiösa slag, samt att aktörerna själva (eller en av aktörerna) är 

religiösa. Konflikter kan uppstå i och med att de religiösa aktörerna vill forma samhället 

utefter sina religiösa värderingar. Motivet i det här fallet blir väldigt tydligt om t.ex. religiösa 

byggnader och liknande blir attackerade. Ekonomiska konflikter syftar t.ex. till resurser och 

naturtillgångar som man vill åt (exempelvis olja). Konflikten blir då över hur och vem som 

ska styra över resurserna. Wallensteen menar också att strider för att få makt handlar om 

viljan att bli den starkaste aktören i landet eller världen, och slutligen när det gäller 

konflikter/strider kring ett markområde så handlar det om att kontrollera t.ex. en mark man 

äger, har ägt eller vill äga. Olika konflikter uppstår alltså beroende på under vilken tid och på 

vilken plats de utspelar sig, vilka typer av aktörer som är inblandade, samt vilken typ av 

konflikt det rör sig om (Wallensteen 2011 [tid i min.] 02:40-06:07). 
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I Understanding Conflict Resolution (2007) förklarar Wallensteen att det realistiskt sett går att 

lösa alla konflikter, även dem som slutar i krig. Detta eftersom de flesta aktörerna vid något 

tillfälle kommer att få behovet av att lösa konflikten genom olika förhandlingar. Oftast 

uppstår det olika svårigheter i och med det här, dels eftersom det kan vara svårt att komma 

överens, och dels för att aktörerna kan sakna insikt i konflikten och inte riktigt kommer på 

kreativa lösningar som alla inblandade kan acceptera (Wallensteen 2007:12). Wallensteen 

menar också att alla konflikter någon gång kommer att upphöra, men hur de upphör är olika. 

En konflikt kan sluta när en av aktörerna har vunnit, vilket är det mest eftertraktade slutet på 

ett krig (hos aktörerna), men medan ”segern” visserligen kan reda ut somliga problem, så 

behöver inte nödvändigtvis hela problemet bli löst i och med detta, och nya konflikter kan bli 

följden. Wallensteen klargör också att en konflikt eller ett krig också kan sluta i vapenvila, 

ifall (med hjälp från resurser utifrån) aktörerna kan möta varandras krav (Wallensteen 

2007:12-14). Konflikter kan också sluta i olika fredsavtal, och intensiteten i en konflikt kan 

även avta och därefter helt och hållet försvinna (Wallensteen 2011 [tid i min.] 09:50-10:23).

2.2 Religiösa konflikter

Idealpolitiska inriktningar handlar om förhållanden eller frågor kring ideologier, samt 

ideologiska förändringar. Här blir alltså idéer också viktiga (utöver land, makt och pengar), 

och kan bli en stor del hos politiska ledare och befolkning. Inslag av idealpolitik tillsammans 

med andra ambitioner finns bl.a. hos religiösa rörelser, och Wallensteen menar att olika 

tolkningar i nationella, såväl religiösa frågor har varit delar i konflikter, även mellan olika 

stater (Wallensteen 1994:127). Stadsledningar har i och med detta kunnat hänvisa till religiösa 

motsättningar för att få stöd i sitt resonemang, och därmed legitimera olika ageranden och 

uttalanden, både nationellt och internationellt. Wallensteen förklarar att detta oftast kan 

reducera konflikten eller också ge en felaktig bild av vad konflikten egentligen handlar om: 

”Även om beslutsfattarna kan ha utgått från ett, i egna ögon, rationellt agerande, har snart 

konfliktdynamiken fångat dem i en egenhändigt konstruerad bur” (Wallensteen 1994:128). 

För att kunna lösa en idealpolitisk konflikt måste konflikten ifråga tydliggöras. 

Enligt Wallensteen (2011) handlar de flesta religiösa konflikterna om konflikter inom samma 

religion, dvs. oenigheten sker oftast inbördes till skillnad från konflikter mellan olika 

religioner. Han tar upp folkmordet i Rwanda som exempel, där båda parterna (hutuer och 

tutsier) var kristna, och även kriget mellan Irak och Iran som Wallensteen menar var 

mellanösterns värsta mellanstatliga krig, där båda parterna var muslimer (Wallensteen 2011 
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[tid i min.] 13:42-14:36). Detta strider mot den vanligaste bilden vi har av religiösa konflikter, 

alltså tron om att de flesta konflikterna sker mellan olika trosystem. 

2.3 Förebyggande arbete och konfliktlösningar

Det kan i många fall vara ganska komplicerat att reda ut vad en konflikt egentligen handlar 

om då många faktorer kan spela in, eller uppfattas olika av olika parter, och Wallensten 

(2011) presenterar bl.a. Belfastavtalet för Nordirland (år 1998) som exempel. Då konflikten 

var mellan den brittiska regeringen, samt protestantiska representanter och de katolska 

representanterna, så fick många bilden av att den grundläggande konflikten var av religiös art, 

vilket inte var fallet. Den grundläggande tvisten handlade om Nordirlands geografiska läge, 

dvs.  huruvida Nordirland skulle tillhöra Storbritannien eller Irland. Wallensteen klargör att 

parterna som var inblandade visserligen förstod konflikten på olika sätt, och att de religiösa 

frågorna därmed också blev viktiga, men att detta inte var huvudkonflikten (Wallensteen 2011 

[tid i min.] 20:18-21:48). En fungerande lösning på en konflikt kan därför endast hittas om 

huvudproblemet eller huvudtvisten pekas ut, då lösning till t.ex. ett politiskt problem inte 

fungerar till ett religiöst problem och vice versa (Wallensteen 1994:301). Wallensteen menar 

också att det kan råda flera inslag i en huvudkonflikt, och då blir det aktuellt att först 

identifiera de olika elementen och sedan utefter det komma fram till en lösning (Wallensteen 

1994:77).

För att undvika att konflikter över huvud taget uppstår, menar Wallensteen (1994), måste de 

berörda parterna kunna förutse eventuella problem som kan uppstå, och detta genom att 

studera liknande situationer och konflikter som antingen är historiska, eller som sker i andra 

länder, och mellan andra grupper: 

”Ingen situation är den andra exakt lik, men det finns ofta inslag i en konflikt som påminner om 

inslag i en annan. Därför borde det vara möjligt att låna idéer från ett fall och föra över dem – i 

modifierad form och i nya kombinationer – till ett annat. Kanske kan vi hitta lösningar som kan 

tillämpas innan konflikter hinner militariseras. Kanske kan vi få fram idéer och uppslag som kan 

förebygga konflikter" (Wallensteen 1994:8)

Genom att analysera andra konfliktmönster och konfliktlösningar, blir det möjligt att både 

visa att lösningar är möjliga, samt att ta lärdom av konkreta handlingar vid liknande 

situationer. Forskning av olika konflikter och konfliktmönster blir därför väldigt viktigt i 

förebyggandesyfte (Wallensteen 1994:8-9). 



10

Wallensteen klargör att begreppet konfliktlösning handlar om lösning först efter att en konflikt 

har uppstått, där båda parter sluter ett avtal som löser huvudproblemet och där acceptans dem 

emellan råder. Avtal kan vara formaliserade, men också outtalade eller oskriftliga, och 

Wallensteen förklarar att det senare ofta gäller på individnivå. Den viktigaste förutsättningen 

för att båda parterna ska ingå avtal är acceptans för varandra, men detta behöver inte betyda 

att dessa parter har kommit överens: ”Att ’acceptera’ behöver emellertid inte betyda 

detsamma som att ’gilla’ eller ’godkänna’ […] men konfliktagerandet är reglerat genom 

avtalet” (Wallensteen 1994:9). Wallensten (2011) förklarar vidare att många konflikter kan 

lösas genom kommunikation, dvs. att båda parterna träffas och för en diskussion och 

verkligen samtalar med varandra för att tillsammans komma fram till olika lösningar, och 

därmed utveckla acceptans och respekt för varandra (Wallensteen 2011 [tid i min.] 28:44-

28:53). När det exempelvis berör religiösa konflikter, gäller det att försöka hitta likheter, en 

sorts sammanbindande länk, för att åtminstone försöka förena parterna på ett plan. 

Wallensteen klargör att alla religioner förespråkar fred, och då blir utmaningen att komma 

fram till religionernas olika fredsvisioner och på så sätt försöka hitta gemensamma drag hos 

religionerna (Wallensteen 2011 [tid i min.] 32:49-33:36).

Slutligen, när det gäller idealpolitiska tvistefrågor, så blir det viktigt att belysa olika 

tolkningars värden. Wallensteen (1994) menar att de flesta religionerna, där oftast en helig 

bok eller skrift ligger i grunden, också ger utrymme till många olika tolkningar, då dessa 

skrifter vanligen innehåller motsägelser. Problemet som uppstår inom religionen blir då: vem 

har tolkat ”rätt”? (Wallensteen 1994:130-131). Wallensten förklarar att ideologisk debatt blir 

relevant i den här typen av konflikt, dvs. att utrymme för omtolkningar och alternativa 

uppfattningar ges, för att öppna upp vägen för möjliga lösningar: ”Nyckelorden är debatt, 

nytolkningar och svängningar i uppfattning […] Idéer kan emellertid inte delas […] eller 

bytas […] på samma sätt som mark eller makt. Men de kan sättas in i nya sammanhang och 

fogas in i nya kombinationer” (Wallensteen 1994:132).

3. METOD

I metodavsnittet beskriver jag hur jag har gått till väga i och med arbetssättet samt 

bearbetningen av intervjuerna som genomförts. Jag har valt att intervjua sex stycken ledande 

personer inom de tre olika kyrkorna som belyses, och eftersom jag vill undersöka mer 

personliga åsikter och upplevelser (i Sverige) så är intervjuerna kvalitativa.
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3.1 Kvalitativa intervjuer

Pål Repstad (professor i religionssociologi) förklarar i Närhet och distans – Kvalitativa 

metoder i samhällsvetenskap (2007) att vi genom att ställa ordet kvalitativa metoder mot 

kvantitativa metoder, lättare får en bild av vad kvalitativa metoder innebär. Då kvantitativt 

mer handlar om mängden (information utifrån siffror m.m.), så handlar den kvalitativa 

metoden mer om subjektiva åsikter, attityder och observation (Repstad 2007:13-14). Mitt 

huvudsakliga syfte med uppsatsen är som nämnt, att framförallt försöka närma mig 

stämningen och känslorna mellan ledande personer (präster/chorbiskopar) inom dem tre olika 

kyrkorna, dvs. hur dessa personer känner för och relaterar till varandra och de olika kyrkorna. 

Utifrån historien (se kapitlet ”Historisk framväxt”) står det klart att stämningen inte har varit 

så bra dem emellan. Stämningen mellan kyrkorna i världen är fortfarande ganska oklar för 

mig, men hur ser det ut i Sverige?  För mig blir därför den kvalitativa metoden mer relevant 

eftersom jag genom att ta till mig den personliga information jag får också kan lägga märke 

till miljön vi befinner oss i, samt olika eventuella känslouttryck under intervjun. Professorer i 

pedagogisk psykologi, Steinar Kvale och Svend Brinkman ger stöd till detta i Den kvalitativa 

forskningintervjun (2009) då dem skriver: ”Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun 

[…] är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” 

(Kvale och Brinkman 2009:39). Det är således intervjupersonernas personliga upplevelser 

som är av störst vikt. 

Vidare menar Repstad (2007) att kvalitativa metoder, och i detta fall intervjuer, också ger 

utrymme till flexibilitet (Repstad 2007:16). Jag gjorde ”misstaget” att punkta upp olika frågor 

som jag ville ha svar på (innan första intervjun), som inte var så öppna. Det märktes dock 

tydligt att dessa frågor inte räckte till då vi under samtalet kom in på andra ämnen som också 

var relevanta för min forskning, och som jag inte tidigare hade räknat med. Det visade sig 

också att jag behövde omformulera vissa frågor för att på ett bättre sätt ta del av mer 

uttömmande svar och känsloutryck hos respondenten. Första intervjutillfället blev därför ett 

tillfälle att utveckla mina egna kunskaper kring hur jag på bästa sätt kunde få relevant 

information för mina syften. Däremot var det inte helt fel att punkta upp fasta intervjufrågor 

på förhand eftersom dem också fungerade som stödpunkter att rätta sig efter, och för att 

påminna mig själv om vad som var viktigast att få svar på. Runa Patel och Bo Davidson 

(professorer i forskningsmetodik) förklarar i Forskningsmetodikens grunder (2011) att det 

innan intervjun är viktigt att tänka på hur intervjufrågorna är formulerade. Hur mycket ansvar 

läggs på den som intervjuar gentemot respondenten, när det gäller utformning och 
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frågeordning? Dem förklarar också att standardisering syftar till intervjuarens ansvar, medan 

strukturering ger mer öppna frågor, där utrymmet för tolkning också är större (Patel och 

Davidson 2011:75-76). Eftersom jag har valt att arbeta med kvalitativa intervjuer så anser jag 

att öppna frågor i det här fallet är relevanta och passar den kvalitativa metoden mer. 

3.2 Urval

Jag har valt att intervjua två stycken präster/chorbiskopar från varje kyrka, dvs. två stycken 

från den Assyriska kyrkan, två från den Syrisk Ortodoxa kyrkan, och två från den Koptiska 

kyrkan. Varför jag valde just två personer från varje kyrka är dels för att det har varit svårt att 

få tag på fler respondenter och dels för att tiden inte räcker till för större studier. Jag tyckte 

samtidigt att en person från varje kyrka inte skulle vara nog då jag gärna vill jämföra dessa 

personer med varandra, både från samma och olika samfund. Eftersom jag har i syfte att 

undersöka relationen mellan kyrkorna i Sverige, så har jag valt intervjupersoner som bor och 

arbetar i Sverige. Då dessa kyrkor och intervjupersoner är spridda över landet så har jag inte 

valt ett specifikt område i Sverige, utan helt enkelt ringt runt till potentiella intervjupersoner 

som bor och arbetar närmast. Jag började därför med att kontakta en chorbiskop från den 

assyriska kyrkan som min familj känner, och han hjälpte mig att kontakta en syrisk ortodox 

chorbiskop från samma stad som var villig att ställa upp på en intervju. Jag kontaktade även 

en präst från den Assyriska kyrkan, återigen som min familj känner, och även han hjälpte mig 

med att ta kontakt med en syrisk ortodox präst som han kände (snöbollsmetoden). Svårigheter 

uppstod när jag skulle ta kontakt med den Koptiska kyrkan då telefonnumren på kyrkans 

hemsida inte stämde. Jag fick istället ta kontakt med bekanta som tillhör kyrkan och på så sätt 

fick jag tillgång till korrekta telefonnummer och lyckades få tag på två koptiska präster som 

bor och arbetar i olika städer. Lyckligtvis var ena prästen på besök hos den andra, så jag 

kunde möta upp dem i en stad, istället för två. 

Jag har haft i åtanke att mina intervjuer med ledare från den Assyriska kyrkan och det faktum 

att min familj känner dessa personer skulle kunna påverka intervjuinnehållet, men nu i 

efterhand känner jag inte att vår bekantskap har stört mitt syfte. Jag har inte kunnat undvika 

denna närhet till intervjupersonerna ändå eftersom min familj och jag är bekanta med alla 

personer inom den Assyriska kyrkan i Sverige, då vi etniskt sätt tillhör kyrkan och då vi är en 

liten grupp där ”alla känner alla”. Repstad (2007) menar att man ska vara extra medveten om 

närheten man har till respondenten när man genomför intervjuer så att bekantskapen och 

lojalitet inte blir ett hinder för själva undersökningen (Repstad 2007:89). Jag känner däremot 
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att jag har fått bra spridning eftersom prästerna från samma kyrka bor i olika städer, där 

arbetssätten och kontakt med andra kyrkor i området kanske varierar. 

3.3 Genomförande

Jag har valt att spela in samtliga intervjuer (fick tillåtelse av samtliga respondenter) för att inte 

missa viktig information, och för att jag avslappnat, utan att tänka på att anteckna, kan visa 

mig tillgänglig för respondenten och det som blir sagt. Det blev på så sätt också lättare att ta 

till sig nyckelord, se sammanhang och ställa följdfrågor som inte tidigare var planerade. 

Repstad (2007:93) menar att det är bra att kunna banda sina intervjuer så att den som 

intervjuar lättare kan koncentrera sig på respondentens svar. Han menar också att sättet hur 

någonting sägs också är viktigt att notera, och görs därmed lättare om det sagda är inspelat. 

Inspelningen gör det också möjligt att i efterhand transkribera intervjuerna för vidare analys. 

Då jag hade förklarat mitt syfte med forskningen, samt klarlagt den forskningsetiska delen så 

började min insamling av data. Repstad (2007:96) menar att detta är ett bra sätt att inleda en 

intervju då en positiv social relation kan bereda vägen för en avslappnad och seriös 

diskussion. Jag förhöll mig därefter till mina tidigare utarbetade intervjufrågor och nyckelord, 

dvs. det som var viktigast för min forskning så att inte viktiga frågor skulle förbises, men gav 

också utrymme till det som respondenten också ville ha sagt, samt eventuella följdfrågor. Jag 

har också varit snabb med att transkribera informationen ordagrant direkt efter intervjun för 

att lättare komma ihåg eventuella känsloutryck i samband med det som blir sagt. Då samtliga 

av mina respondenter var ganska sakliga i intervjun (är vana att bli intervjuade) så visade det 

sig att känslouttrycken inte var så många, men jag har varit noggrann med att anteckna de få 

som förekom, samt under vilken del av samtalet de visade sig. 

Fyra av intervjuerna genomfördes i kyrkan där prästen/chorbiskopen arbetade, och två av 

intervjuerna genomfördes hemma hos respondenten. Mötesplatsen för intervjun har mina 

intervjupersoner helt och hållet fått bestämma själva och jag har därmed mött upp dem på 

deras eget villkor. Repstad förklarar att miljön där intervjun genomförs även kan påverka 

resultatet. Det är därför viktigt att insamlingen av data sker på en ostörd plats, och där 

intervjupersonen kan känna sig trygg (Repstad 2007:95). Intervjuerna har också skett enskilt, 

dvs. jag har intervjuat en person i taget. Detta dels eftersom jag inte vill att intervjupersonerna 

ska påverka varandras svar och dels för att de ska känna sig trygga att redogöra för personliga 

åsikter. Att intervjua enskilt har inte varit något problem då jag främst mött upp 
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respondenterna en i taget. Jag mötte dock upp de koptiska prästerna i samma kyrka, men detta 

har inte påverkat den enskilda intervjun, dvs. även de koptiska prästerna intervjuades enskilt. 

Jag började varje intervju med att fråga kring respondentens bakgrund, och därefter kom 

frågorna av känsligare art. Här var det också viktigt att ställa väldigt öppna och neutrala 

frågor så att intervjupersonen inte kände sig stött eller pressad att svara på ett visst sätt. Patel 

och Davidson (2011) förklarar att det är bra att börja intervjun med respondentens personliga 

bakgrund. Därefter ska frågor som rör forskningens problemformuleringar komma, och 

författarna menar att man efter mer öppna frågor kan gå över till mer specifika (Patel och 

Davidson 2011:78).  Även avslutningen på intervjun måste vara neutral och ge utrymme till 

både komplettering av svar från respondentens sida samt ”kommentarer kring frågornas 

innehåll” (Patel och Davidson 2011:77). Varje intervju pågick mellan 30-45 minuter.

3.4 Språkhinder

Mina intervjupersoner kommer ursprungligen från ett annat land och därför har språket varit 

en viktig faktor för datainsamlingen. Fyra av respondenterna hade mycket bristande 

kunskaper i svenska, medan en visserligen talade svenska, men tyckte att det var tryggare att 

hålla intervjun på hemspråket. Endast en av intervjuerna hölls därför på svenska, och till följd 

av detta har jag använt mig av en tolk, både vid intervjumötet, samt vid transkriberingar. Jag 

har därför fått tolkhjälp av min pappa som bl.a. pratar flytande svenska, assyriska och 

arabiska, språk som berörts i den här undersökningen. En av intervjuerna har som nämnt 

genomförts på svenska, så där har jag klarat mig själv. En av intervjuerna hölls på assyriska, 

och där har jag till stor del klarat mig själv (då jag talar språket), med lite stöd från min tolk 

gällande komplicerade begrepp, samt ord och begrepp som inte direkt har en koppling till det 

svenska språket. Utmaningen där har då varit att hitta ett svenskt ord eller svensk förklaring 

som närmast beskriver det som annars förloras i översättningen. En av intervjuerna har 

genomförts på engelska, och även där har jag klarat mig självständigt (då jag talar språket). 

Tre av intervjuerna utfördes på arabiska och där har allt ansvar lagts på min tolk då jag har 

väldigt bristande kunskaper i språket. Han har både översatt det som sagts på plats så att jag 

på så sätt kan ställa följdfrågor, samt när jag transkriberade informationen. 

Trots att jag har klarat av att genomföra tre intervjuer självständigt, så har min tolk varit med 

där också, utifall att begrepp skulle behöva förklaras på hemspråket och för att motverka 

missförstånd. Kvale och Brinkman (2009) menar att det är viktigt att tänka på att tolken 
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verkligen fungerar som en tolk och inte någon som tar över intervjuaren och respondentens 

roll. De förklarar att detta främst kan undvikas genom att man istället för att använda sig av en 

närstående, istället tar hjälp av en professionell tolk. Samtidigt måste tolken givetvis också ha 

mycket goda språkkunskaper i språken som berörs under intervjun (Kvale och Brinkman 

2009:160). Jag har haft detta i åtanke då tolken jag använder mig av är min pappa, och jag 

tycker inte att detta har stört mitt syfte, tvärtom har närhet till tolken i mitt fall varit 

betryggande för mig då jag lättare har kunnat skapa kontakt, samt förklara vad jag vill få fram 

och vad jag vill få ut av intervjun på ett mer ingående sätt. Jag har därmed varit väldigt tydlig 

både för mig själv och min tolk i det att tolken endast ska översätta det som sägs, utan några 

som helst personliga värderingar och personlig påverkan. 

3.5 Bearbetning av intervjumaterialet

Eftersom jag hade spelat in varje intervju, blev det lätt att transkribera det inspelade materialet 

ordagrant. Detta var väldigt viktigt för att undvika feltolkningar från min sida. Jag har också i 

efterhand skrivit ner eventuella känsloutryck (som antecknades under intervjuerna) och pauser 

i transkriberingarna eftersom de också är värdefulla för intervjuanalyserna. När 

transkriberingarna var färdiga läste jag igenom dem gång på gång för att hitta likheter, 

skillnader, samt intressanta teman. Därifrån kunde jag lättare strukturera upp analysen utifrån 

det insamlade materialet och som presenteras i resultatkapitlet. 

3.6 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet behandlar huvudsakligen själva undersökningens autenticitet. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att undersökningens resultat (utifrån samma villkor) ska bli 

densamma trots olika forskare. Reliabilitet krävs därför för att min undersökning ska bli 

pålitlig. Det gäller då att inte ha för ledande frågor, då respondentens svar kan påverkas av 

dessa (Kvale och Brinkman 2009:263). Författarna menar dock att en allt för stor vikt på 

reliabiliteten istället kan motverka variation i svaren (Kvale och Brinkman 2009:264). Patel 

och Davidson (2011) förklarar också att man som intervjuare kan ta med sig en extra person 

som observatör (under intervjun) för att kontrollera intervjuns tillförlitlighet: ”[…] person 

närvarande som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren” (Patel och Davidson 

2011:104). Patel och Davidson menar också att man som intervjuare, genom att spela in 

intervjuer, även får möjlighet att kontrollera respondentens svar, så att missförstånd inte 

uppstår (Patel och Davidson 2011:104). 
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Validitet uppnås genom att verkligen undersöka det som forskaren har valt att undersöka 

(Patel och Davidson 2011:102). Kvale och Brinkman (2009) menar vidare att forskarens 

hantverksskicklighet samt trovärdighet blir viktig för validiteten, och detta betyder att 

forskaren framförallt ska ha goda förkunskaper i ämnet innan intervjuplaneringen. Det måste 

också finnas en logisk länk mellan teori och forskning. Under själva intervjun handlar 

validiteten om kvalitén på intervjun, men också om tillförlitligheten hos 

undersökningspersonen (Kavle och Brinkman 2009:266-267). 

Då mina intervjupersoner bor och arbetar i tre olika städer i Sverige så har jag på så sätt fått 

en ganska god spridning på mitt forskningsresultat. Att samtliga intervjupersoner inte arbetar i 

samma stad var oundvikligt, då dessa kyrkor inte finns i varje stad, men också väldigt bra för 

min undersökning då jag som nämnt vill undersöka relationen i Sverige. Den geografiska 

distansen kyrkorna emellan ser jag därför som positiv för min studie. Jag har även valt att 

spela in varje intervju för att vara säker på informationen jag fått, och för att jag inte ska missa 

eller missuppfatta någonting. Inspelningarna av intervjun har också gjort mig mer mottaglig 

för respondenten och där jag har kunnat lyssna och ställt följdfrågor i lugn och ro, dvs. utan 

att oroa mig för att hinna anteckna allting. Jag har därefter transkriberat varje intervju 

ordagrant från inspelningarna för att öka reliabiliteten ytterligare. Dessutom har jag innan 

intervjuerna läst mig in på tidigare forskning, framför allt ur ett historiskt och teologiskt 

perspektiv, för att öka min egen förståelse och för att vara förberedd. Jag anser också att 

respondenterna har varit pålitliga då frågorna behandlar personliga åsikter, tankar och känslor, 

och då dessa inte kan vara ”rätt eller fel”. 

Utan att tidigare ha tänkt på det, har jag också haft en extra observatör med mig på varje 

intervju i form av min tolk. Han har följt med på varje intervju, även dem som har varit på

mitt hemspråk och den på svenska. Detta eftersom jag inte har varit säker på vilket språk 

respondenten har velat använda innan intervjutillfället, men också för att han ska finnas till 

hands ifall han behövdes. Däremot har rollen som extra observatör fallit bort under 

intervjuerna på arabiska, då jag har mycket små kunskaper i språket och då bara min tolk har 

kunnat förstå och översatt vidare till mig. Vi kan under dessa intervjuer således inte kolla av 

med varandra och jämföra våra uppfattningar av det som sades, ifall det skulle behövas. 

Samtidigt har jag inte tyckt att det behövts. 
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3.7 Etiska överväganden

Jag har i och med mina intervjuer tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer: 

informationskravet, samtycketkravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet handlar om att forskaren så tydligt som möjligt 

presenterar syftet med undersökningen för den som blir intervjuad. Ansvaret ligger också hos 

forskaren att upplysa om att respondenten att studien är frivillig och att denne därmed har rätt 

till att när som helst avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002:7). Jag har under 

två tillfällen förklarat detta till mina intervjupersoner, både vid första kontakten och precis 

innan intervjuerna.

Samtyckeskravet syftar till att samtliga respondenter måste ge sitt tillstånd till att genomföra, i 

det här fallet, intervjun (Vetenskapsrådet 2002:9). Jag har nöjt mig med muntliga samtycken 

då varje respondent är myndiga. Skulle intervjupersonerna vara under femton år, krävs det ett 

skriftligt samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002:9).

Jag har i min studie haft tillåtelse att använda mina respondenters riktiga namn i uppsatsen, då 

dem öppet står för sina åsikter och för att de också är stolta över sina svar. Eftersom 

respondenterna också är ganska offentliga personer för många så har dem följaktligen inte sett 

något problem med att medverka med sina riktiga namn. Jag har dock valt att skydda mina 

intervjupersoner genom att ge dem en anonym identitet i rapporten. Även alla privata namn i 

transkriberingarna har ändrats. Uppsatsen handlar trots allt om konflikter och ämnet kan för 

många vara väldigt känslig. Här är det också viktigt att poängtera att jag även har haft 

tillåtelse att ge mina respondenter anonymitet, då risken finns att någon av intervjupersonerna 

känner sig utelämnad och verkligen vill visa att det är han som har ställt upp i studien (då han 

är stolt över sina svar osv.). Anonymiteten har därmed inte varit något problem för någon 

respondent. Intervjupersonernas rätt att reglera sin medverkan finns under Vetenskapsrådets 

konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet 2002:12).

Slutligen handlar nyttjandekravet om att den insamlade informationen som medföljer 

forskningen, inte får användas till ”kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” 

(Vetenskapsrådet 2002:14). Detta betyder att det material som samlas in endast får användas 

till undersökningen och informanterna får inte utsättas för negativ påverkan som en följd av 

detta (Vetenskapsrådet 2002:14). Jag har även informerat och försäkrat mina intervjupersoner 
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om att materialet jag får av dem endast kommer att användas i min uppsats och i 

forskningssyfte och ingenting annat. 

4. MATERIAL

Utöver relevant litteratur och internet består mitt huvudsakliga material av transkriberingar av 

sex intervjuer, samt fältanteckningar från mina observationer. Litteraturen blev viktigt i och 

med teorikapitlet, bakgrundskapitlet (Historisk bakgrund) och teologikapitlet. Jag har också 

använt mig av internetsidan karozota.com till teologikapitlet då delar ur boken The book of

Marganitha (1298) finns med engelsk översättning och som blir relevant i och med 

beskrivningen av den assyriska kyrkans teologi angående Jesus och jungfru Maria. Jag har 

huvudsakligen använt mig av den koptiska patriarken/påven H.H. Shenouda III:s bok (som 

fanns i elektroniskt format) The Nature of Christ (1999), samt Martlings bok Gud i Orienten

(1990) i och med förklarningen av teologin hos den koptiska kyrkan, samt den Syrisk 

Ortodoxa kyrkan. Framförallt är tryckta verk av religiösa auktoriteter väldigt vinklade, vilket i 

det här fallet bara är en fördel eftersom jag just vill ta del av kyrkornas teologi. Det handlar 

alltså inte om det som skrivs är rätt eller fel, utan hur varje kyrka definierar teologiska 

formuleringar. Transkriberingarna fungerar som material till resultat- och analysdelen. Jag har 

även använt mig av en videokälla (elektronisk resurs) i och med teorikapitlet och har istället 

för sidhänvisningar, gjort tidhänvisningar utifrån de klippen jag använt mig av.

5. TIDIGARE FORSKNING

Många forskare och professorer har tidigare behandlat den Assyriska kyrkans framväxt, 

konflikten mellan Nestorius och Cyril angående Jesus Kristus naturer som resulterade i olika 

koncilier, samt varför Nestorius än idag förknippas med den Assyriska kyrkan. Några stora 

namn inom den historiska forskningen är framförallt forskarna Baumer i The Church of the 

East – An Illustrated History of Assyrian Christianity (2006), samt Baum och Winkler i The 

Church of the East – a Concise History (2003), som utöver detta också behandlar det 

assyriska folkets aktuella politiska situation i världen. Baumers (2006) bok tar även upp 

Assyriska kyrkans utveckling och den nya kyrkliga identiteten som medfört detta. Forskaren 

Anthony O’Mahony och föreläsaren Emma Loosley gav ut Eastern Christianity in the 

Modern Middle East år 2010, där olika författare och forskare tar upp historiska händelser 

samt politiska situationer och ställningar hos olika kristna grupper i mellanöstern, som t.ex. 

syrisk ortodoxa, koptiska, maroniter och assyrier. Forskare som behandlar den historiska 

utvecklingen har även valt att inrikta sig på den Assyriska kyrkans historiska spridning (och
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mission) och några exempel på dem är Stephen Andrew Missick (forskare) som (utöver annat) 

skriver om kyrkan i det mongoliska riket i Journal of Assyrian Academic Studies (1999), 

Christopher Buck (forskare) som skriver om kyrkan i det persiska riket i Journal of the 

Assyrian Academic Society (1996), Baumer (2006) som skriver om kyrkan i Indien (är stor än 

idag), och forskarna Yoab Benjamin samt Healey som skriver om kyrkan i USA i The 

Assyrian Academic Society (1996), respektive Eastern Christianity in the Modern Middle East 

(2010). 

Det har också skrivits om den assyriska minoriteten i olika länder (då assyrier för tillfället inte 

har ett eget landområde), framförallt i Sverige. Då har det i huvudsak handlat om identitet och 

identitetsskapande, samt hur olika migrationer har påverkat ett folkslags utveckling i ett annat 

land. Göran Gunners (teol. dr i religionshistoria) och Sven Halvardsons (teol. dr i 

religionssociologi) (red.) bok Jag behöver rötter och vingar – om assyrisk/syriansk identitet i 

Sverige (2005) behandlar bl.a. skillnaden mellan assyrier och syrianer som folkgrupp, de olika 

kyrkorna som tillhör folkgrupperna, samt hur det kan vara att leva i en minoritetssituation. 

Liksom Baumer (2006) och Healey (2010) så tar boken också upp folkmorden på bl.a. 

assyrier och syrianer som skedde under andra världskriget och hur detta har påverkat den 

assyriska identiteten hos assyrier i Sverige och men också i nuvarande Turkiet där den

”etniska rensningen” ägde rum.

Mycket har alltså skrivits i och med den Assyriska kyrkans historiska utveckling, och 

konflikten mellan Nestorius och Cyril som förmodligen än idag ligger till grunden för 

konflikterna mellan kyrkorna i öst. Dessutom finns det också forskning kring assyriers 

identitetskapande i andra länder, samt kring assyriers utvandring och etablering. Jag har dock 

i och med min undersökning inte stött på forskningar kring situationen mellan Österns 

Assyriska kyrka, den Syrisk Ortodoxa kyrkan, samt den Koptiska kyrkan idag, det vill säga 

hur relationen mellan dessa kyrkor är i nutid, varken i Sverige eller i andra länder. Utifrån 

detta kan jag bara utgå ifrån att det inte finns någon tidigare undersökning kring 

forskningsområdet. I Gunners och Halvardsons (2005) bok står det lite om den Syrisk 

Ortodoxa kyrkan, samt om Österns Assyriska kyrka, men det är mer om etniska gruppers 

kyrkotillhörigheter, kyrkornas egenskaper samt deras geografiska läge, och inte alls om 

kyrkornas relation till varandra. Även Martlings bok Gud i Orienten – om de orientaliska 

kyrkornas framväxt och egenart (1990) behandlar (som titeln utlovar) beskrivningar av olika 

kyrkor i mellanöstern, deras traditioner och teologi, men återigen finns det ingen jämförelse 
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eller relationsbeskrivning mellan kyrkorna som behandlas i uppsatsen. Jag tror därför att min 

uppsats och undersökning kan vara av nytta och bidra till ny information som är 

sammankopplat med mitt syfte och mina frågeställningar.

6. HISTORISK FRAMVÄXT

Detta kapitel behandlar kristendomens ursprung och utveckling utifrån den Assyriska kyrkans 

framväxt, men också kring Nestorius roll och hans sammanlänkning till kyrkan. Här tas även 

viktiga händelser som påverkat det assyriska folket (och därmed Österns kyrka) upp, både 

historiskt och politiskt. 

6.1 Kristendom i Mesopotamien

Forskaren och författaren Christoph Baumer menar i The Church of the East – An Illustrated 

History of Assyrian Christianity (2006) att man kan spåra de första kristna samhällena runt de 

arameisktalande delarna kring floden Eufrat i nuvarande Irak. Att ursprungskyrkan ofta glöms 

bort än idag har även historiska orsaker och förklaringar. Enligt Baumer så uppstod olika 

politiska konflikter mellan Romarriket och Iran i början av 400-talet e.kr., och eftersom 

kyrkans geografiska läge innefattade sig precis mellan rikena så uppmärksammades inte den 

mesopotamiska kristendomens ökade framväxt under 100-talet. Eufrat fungerade som en sorts 

landsgräns mellan Rom och Iran, men också som handelsväg som bl.a. korsade sidenvägen, 

den viktiga handelsvägen mellan Europa och Kina (Baumer 2006:1-2). Vidare förklarar 

forskaren George V. Yana (Bebla) i Journal of Assyrian Academic Studies (2002) att den 

äldsta skolan inom Österns kyrka har sitt ursprung i Nisibis, en stad som befann sig utanför 

huvudstaden (under Assyriska rikets glansperiod) Nineveh. Politiska omständigheter gjorde så 

att skolan senare var tvungen att föras till staden Edessa (nuvarande Urfa i Turkiet), som 

under den tiden var en del av Romarriket (Yana (Bebla) 2002:30-31). En av grundarna till den 

första skolan sägs vara en man vid namnet Ephrem (som levde mellan år 306-373 e.kr.), och 

Yana (Bebla) menar att Ephrems tolkningar av heliga texter var det viktigaste som 

undervisades, samtidigt som han också blev känd för sina predikningstalanger och sina 

hymner. Yana (Bebla) menar också att dessa hymner har blivit värdefulla källor för historiker 

och forskare eftersom de beskriver olika händelser som utspelade sig i samtiden (som t.ex. 

krig) (Yana (Bebla) 2002:33). 

Författaren Christopher Buck redogör ytterligare i Journal of The Assyrian Academic Society 

(1995) för en samling av Ephrems hymner ”Hymns on Paradise” (Buck 1995:80) och 
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förklarar att hymnerna om paradiset är en mer jordnära skildring, och att paradiset parallellt 

ses som kyrkan. Eftersom han (Ephrem) också ser paradiset som någonting utöver geografiska 

platser så menar Buck att detta är ett resultat av ett synsätt utan någon slags påverkan av ett 

mer modernt vetenskapligt tänkande (Buck 1995:85). Urkyrkans antropologi genomsyrade 

Ephrems dikter, och likt tidig zoroastrism så handlar det huvudsakligen om en slags 

interaktion mellan den fria viljan och Guds vilja. Buck förklarar exempelvis att Adams 

syndafall endast var ett resultat av sin egen handling, och att varken ormen eller Eva kan 

klandras. Författaren menar även att tanken om predestinationen berörs i detta eftersom det är 

den fria handlingen hos varje människa som avgör huruvida man blir dödlig eller odödlig

(Buck 1995:93-94).  

Yana (Bebla) (2002) förklarar att Ephrem därefter fick många efterföljare, och Qiiore († 436 

e.kr.) var en av dem. Enligt forskning sägs han ha haft asketiska tendenser och även han fick 

ansvaret att tolka olika heliga skrifter men också utveckla dessa tolkningar. Utöver detta var 

Qiiore en av dem första som förknippade religion med historia och filosofi, för att ytterligare 

kunna fördjupa förståelsen för olika skrifters betydelse (Yana (Bebla) 2002:33-34). Yana 

(Bebla) förklarar vidare att Narsai († 502 e.kr.), en lärd från norra Mesopotamien, blev 

Qiiores efterföljare och började sin karriär med att omorganisera den teologiska skolans 

uppbyggnad samtidigt som han anställde översättare, som hade uppgiften att översätta olika 

texter från bl.a. Grekland för att använda som material i lärandesyfte. Han utökade även 

skolan med olika assistenter som skulle finnas till för att övervaka och utveckla 

arbetsprocessen (Yana (Bebla) 2002:38-40).

Ytterligare menar Yana (Bebla) att hela processen genom bl.a. dessa lärda, också utvecklade 

ett större intresse för heliga texters mening i religionen. Strävan efter att hitta relevans och 

betydelse i religiösa skrifter ökade i och med kontakten med andra kulturer och olika typer av 

texter (Yana (Bebla) 2002:50-51). Baumer (2006) förklarar också att utvecklingsprocessen 

var färgad av religiös mysticism som bl.a. kom att influera muslimsk mysticism i mitten av 

800-talet. En sammanbindande länk formades också mellan generella samt ursprungliga 

lärdomar och medeltida erfarenheter från Europa, vilket gav upphov till fler 

översättningsprocesser. Även skrifter inom matematik, filosofi, medicin, geometri och 

astronomi översattes från bl.a. grekiska till arameiska och sedan till arabiska. Den 

sammanbindande länken, menar Baumer, gav bl.a. upphov till kyrkoläraren Thomas av 

Aquinos läror: ”Finally, the revival of Aristotle and the starting points of the work of Thomas 
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Aquinas would have remained unthinkable without this Nestorian-Arab bridge” (Baumer 

2006:6). 

Österns kyrka utvecklade en kristologi som fokuserade på Jesus som människa och hans fria 

vilja att uppfylla olika plikter. Kyrkofadern Theodoros av Mopsuestia (från Antiokia, 

nuvarande Turkiet) kom att påverka den assyriska kristendomen genom att tala om Jesus två 

naturer (den mänskliga och den gudomliga): ”for him the two natures exist side by side, 

without mixing” (Baumer 2006:41). Baumer menar också att religionen står för bilden av att 

människan endast kan vända sig ifrån Gud av egen fri vilja, till skillnad från en slags påverkan 

av arvsynden. Detta sätter sig i sin tur mot läran om arvsynden, som bl.a. kyrkofadern 

Augustinus (354-430) stod för. Den religiösa bilden av människans fria vilja accepterades 

dock av den Romersk Katolska kyrkan fram till mitten av 1500-talet, och påverkade även 

predestinationsläran hos olika reformationsledare (främst Calvin) (Baumer 2006:6). Baumer 

presenterar även teologen Isaac av Ninevehs († 700 e.kr.) bild av att Gud så småningom 

kommer att omvända alla levande varelser (t.o.m. demoner) till perfektion och lycka. Denna 

optimistiska syn sammanlänkar Baumer med Taoismen kring 700- och 800-talet, och han 

presenterar en nestoriansk hymn om treenigheten som hittades på kinesiska, och som hyllar en 

Gud som förlåter och eliminerar synder. Förbindelsen mellan det nestorianska och taoismen, 

menar Baumer, vittnar om religiösa dialoger mellan nestorianska samt taoistiska munkar, och 

är en av de mest sällsynta förbindelserna inom den Assyriska kyrkans historia (Baumer 

2006:7).

6.2 Nestorius och Nestorianismen

Baumer menar att Nestorius och nestorianismen ofta används synonymt till Österns Assyriska 

kyrka, och detta menar han är felaktigt på tre olika plan. Nestorius varken grundade eller 

arbetade inom den Assyriska kyrkan och kyrkans trossatser var inte baserade på Nestorius 

lära, utan på bl.a. Theodoros av Mopsuestias (år 350-428) lära. Då både den Assyriska 

kyrkans teologi och nestorianismen har stora likheter så har många utomstående valt att 

sammanfläta dessa läror till en, både förr och nu (Baumer 2006:8).

Nestorius föddes runt år 382 e.kr. i Mesopotamien och anslöt sig till ett kloster efter att ha 

studerat en viss tid. Baumer förklarar att Nestorius framgångar som präst fick dåtidens 

kejsare, kejsar Theodosius den andre, att värva honom till patriark i Konstantinopel. Där 

möttes han av en ogenomtänkt och rörig organisation, vilket fick honom att vilja starta en 
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reformation. Genom att kritisera ledarna inom militären som fortfarande avgudade bl.a. gamla 

romerska gudar fick Nestorius många fiender. Han kritiserade också munkarnas dubbelliv och 

att de inte levde som de lärde, vilket gav honom ytterligare negativ uppmärksamhet. 

Munkarna fick inte längre komma och gå som de ville, och Baumer menar att detta gjordes 

för att minska munkarnas inflytande på staten och kyrkan. Nestorius, den nya patriarken, 

började även förbjuda olika teaterhus och skådespel som var väldigt populära bland folket. 

Dessa teatrar fungerade också ibland som ”strippklubbar” och bordeller och förbudet gjorde 

honom inte populär bland befolkningen (Baumer 2006:42-43). 

Vidare menar Baumer, började Nestorius diskutera kring jungfru Maria och hennes roll vilket 

också gav upphov till en diskussion kring Jesus Kristus natur. Han menade att tron på och om 

jungfrun hade sitt ursprung i egyptisk gudatro, närmare bestämt hos myten om gudinnan Isis 

och hennes son Horus som också var väldigt populär i och under Romarrikets period. Han såg 

framförallt likheter i framställningen av Isis då hon håller sin son mot sitt bröst och då även 

jungfrun framställs på liknande sätt, med sonen Jesus i sin famn. Därmed menade han också 

att jungfru Maria presenterade något slags kristnande av Isiskulten. Baumer förklarar att 

Nestorius varnade församlingen från att avguda jungfru Maria. Det var acceptabelt att visa 

vördnad för henne, men inte höja upp henne till gudinnestatus, vilket många gjorde. Han 

distanserade sig också från tron på att jungfrun skulle ha fött Gud, och menade samtidigt att 

hon endast bar på och födde en människa, dvs. människan Jesus Kristus. Efter att ha uttalat 

sig på det viset, lyckades hans fiender bli för många och Nestorius blev isolerad för att ha 

tänkt i de banorna (Baumer 2006:45). 

Professor och prästen John Anthony McGuckin förklarar i The Ortodox Church – An 

Introduction to its History, Doctrine, and Spiritual Culture (2008) att en av dessa fiender var 

Cyril († 444 e.kr.), patriarken av Alexandria under 400-talet som ville avskärma den ortodoxa 

tron från Nestorius och hans teologi. Nestorius, som utöver hans bild av jungfru Maria, var 

också noggrann med att påpeka en tydlig separation av de olika koncepten inom Jesus Kristus. 

McGuckin tydliggör att han skilde på Jesus som kom från Gud, Jesus som människa, samt 

”det eviga ordet”: ”Nestorius, was anxious to ’reform’ the traditional language of the church 

in relation to the Christ. He forbade his people to use terms that seemed to confuse or mix 

together the three concepts he thought ought to be held separate” (McGuckin 2008:213). Cyril 

menade däremot att Nestorius genom dessa uttalanden sa emot Niceakonciliet år 325 e.kr., där 
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bl.a. Jesus gudomlighet fastslogs, vilket också enligt Cyril betydde att Nestorius bortsåg Jesus 

liv, död och uppståndelse.  

McGuckin förklarar vidare att Nestorius svarade detta genom att kritisera Cyrils sätt att 

diskutera kristologin i motsatser, och där allting var tvunget att vara ”antingen eller”. Att se 

allting svart på vitt var inte passande för en teolog, menade Nestorius (McGuckin 2008:214). 

Deras oenighet gav upphov till en kris i en organisation som strävade efter enighet och detta 

resulterade så småningom i konciliet i Efesus år 431 e.kr., där framför allt Cyril fick stöd av 

kyrkofäderna eftersom de ansåg att hans teori låg närmare det som bestämdes vid 

Niceakonciliet några år innan. Där fastslogs det ännu en gång att jungfru Maria hade fött Gud 

i form av Jesus Kristus (theotokos), samt att inkarnationen var ett typexempel på omöjliga 

motsägelser (som Cyril fick kritik för av Nestorius), dvs. exempelvis död åt den odödliga osv. 

McGuckin menar att Nestorius och många av hans teologiska företrädare, framförallt ville 

tydliggöra logiken inom kristendomen, och t.ex. mer djupgående förklara Gud som någonting 

utan moder och Jesus Kristus som en människa, född av en moder. Rådet och Cyril menade 

då att man inte kunde skilja på dessa aspekter av Gud, just eftersom Gud var enhetlig. De 

menade också att tron på dessa bestämmelser var obligatoriska, i synnerlighet förståelsen för 

inkarnationen, om man skulle kalla sig själv för ortodox (McGuckin 2006:14-15).

Professor i kyrkohistoria Susan Wessel förklarar ytterligare i Cyril of Alexandria and the

Nestorian Controversy – The Making of a Saint and of a Heretic (2004), att Cyrils 

predikningar under konciliet var så kraftfulla och retoriska eftersom han hade som avsikt att 

framförallt övertyga biskoparna att stå vid hans sida och därmed förkasta Nestorius teorier. 

Cyril jämförde också Nestorius lära med hebréernas, då de anklagade de kristna för att avguda 

en människa. Wessel menar även att Cyrils predikningar (likaså i församlingen) blev alltmer 

argumentorienterade till skillnad från traditionellt framställda, där fokus låg på att belysa 

religionen. Den övertygande retorik Cyril använde sig av gick emot den kristna moralen, dvs. 

att varje människa på egen hand skulle bygga upp en tro utifrån den egna känslan (Wessel 

2004:187-190). Baumer (2006) menar också att Cyril felciterade Nestorius i olika brev till 

dåvarande påven, påve Celestine († 432), och fick Nestorius ord att låta så hädiska som 

möjligt. Eftersom Nestorius och Cyril hade olika definitioner på olika begrepp blev det lätt för 

Cyril att manipulera Nestorius skrifter, främst genom att ta ut dem ur sitt sammanhang och 

utan förklaringar till Nestorius begrepp. Cyril fick därför påvens och rådets respekt och han 

blev ansvarig för att klara upp situationen (Baumer 2006:46-47). 
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Baumer förklarar också att Cyril till sist utformade olika punkter som Nestorius var tvungen 

att erkänna, vilket resulterade i att Nestorius vägrade. Konsekvenserna för detta blev att 

Nestorius tillkännagavs som kättare och han fick inte längre behålla sin titel som patriark 

(Baumer 2006:48). Prästen Mar Bawai Soro menar däremot i Journal of The Assyrian 

Academic Society (1996) att Nestorius innan denna händelse också hade missuppfattat Cyrils 

avsikter för att vara oacceptabla och inte alls kopplade till de heliga skrifterna. Han gjorde 

därför en felbedömning eftersom han bl.a. hade misstankar om spridandet av hädisk lära från 

Cyrils håll. Soro menar också att hela händelsen skulle ha slutat annorlunda om man inom 

rådet istället hade tagit tid till att förklara terminologin hos de båda biskoparna och därmed 

klarat upp alla missförstånd som dök upp. Han menar att ärligheten borde ha varit första 

prioritet under konciliet, och att Cyril inte skulle fått rollen som både förhörare och domare 

eftersom han inte var objektiv i sitt resonemang (Soro 1996:6-8).

6.3 Religiös och politisk utveckling

Professor och författaren John Healey förklarar i Eastern Christianity in the Modern Middle 

East (2010), att Assyriska kyrkans geografiska och politiska läge (Mesopotamien) 

utvecklades i en isolerad position mellan Romarriket i väst, och det persiska riket i öst under 

de första århundraden e.kr. Kristendomen som började utvecklas i väst skiljde inte sig mycket 

från den kristendomen som fanns i Mesopotamien, och Assyriska kyrkan utvecklade ett eget 

hierarkiskt system med patriarker. Runt 424 e.kr. tillkännagav sig Assyriska kyrkan sig vara 

fria från utomstående auktoritet, och Healey menar att kyrkan på så sätt separerade sig från 

kyrkan i väst: ”The Church of the East cultivated its own traditions and conducted its own 

extensive missionary enterprises in the Gulf, Central Asia, China, and, with lasting effect, 

India” (Healey 2010:43). Dessutom vägrade den Assyriska kyrkan vända sig emot Nestorius 

och hans lära, samt Theodoros av Mopsuestia, som förespråkade åtskillnad av Jesus naturer. 

Varpå detta ledde till att alla ”nestorianer” sågs som kättare, både av den Grekisk- och den 

Syrisk Ortodoxa kyrkan, samt den Koptiska kyrkan (Healey 2010:42-43).

Healey (2010) förklarar vidare att isolationen fortsatte på samma sätt under islams framväxt i 

mellanöstern. Den Assyriska kyrkan fick utrymme att utvecklas vidare i början av det 

muslimska styret: ”scholars, multilingual in Greek, Syriac and Arabic and often associated 

with the great ’Nestorian’ centre of Jundishapur in Iran, made a major contribution to the

development of what is usually called ’Islamic Science’” (Healey 2010:44). Healey klargör 
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också att dessa möten och samtal som lade grunden till vetenskapliga kunskaper och som i sin 

tur ofta kallas för ”muslimska vetenskaper” förbiser påverkan från kristna, judar och harranier 

(folk från Harran, Mesopotamien) som bidrog till vetenskapsutvecklingen. Detta upphörde 

dock i samband med att krig och korståg utbröt för att kontrollera den muslimska världen och 

den Assyriska kyrkan befann sig återigen klämd mellan religion (lojalitet för den allmänt 

kända kristendomens utveckling) och deras geografiska läge. Healey förklarar att den 

Assyriska kyrkan tyst drog sig tillbaka, och folket (”nestorianerna”, som Healey kallar dem) 

förknippades med deras ursprungliga säten i norra Mesopotamien (nuvarande Turkiet, Irak 

och Iran), samtidigt som den kulturella kontakten med den utomstående världen alltmer 

minskades. Även ”nestorianernas” överlägsenhet inom vetenskap och medicin försvann i och 

med detta. Isolationen fortsatte även under stora delar av det ottomanska rikets period (år 

1299-1922), då kyrkans styre fortsatte på egen hand (Healey 2010:44). 

Baumer (2006) förklarar att press från Frankrike, Storbritannien, samt Ryssland, när det 

gällde dem kristnas situation under slutet på den ottomanska perioden, påbörjades mot det 

turkiska styret. Detta även för att förbättra missionsverksamheten från dessa länder. 

Situationen för de stora kristna grupperna (nestorianerna samt armenierna), menar Baumer, 

var väldigt svår. De kristna folkgrupperna var t.ex. förbjudna att arbeta tillsammans med den 

muslimska befolkningen, och arbete hos det judiska folket gick inte bra ekonomiskt. När riket 

så småningom föll isär (under första världskriget), beskylldes dem kristna minoriteterna för 

den interna splittringen. Anklagelserna resulterade i olika massmord, där 50-60 procent av 

varje folkgrupp med kristen bakgrund (däribland assyrier) dödades (Baumer 2006:252). 

Healey (2010) förklarar vidare att runt 50 000 assyrier flydde till Ryssland då de var allierade, 

men många dog under flykten. Patriarken Shimun XIX Benjamin förklarade därefter krig mot 

Turkiet (1915), men den ryska revolutionen (1917) ledde till att den ryska armén löstes upp 

(Healey 2010:48-49). 

Baumer (2006) skriver att en assyrisk frivillig armé, under General Agha Petros (1880-1932), 

uppnådde stora framgångar mot sina turkiska motståndare (mellan åren 1915-1918), men 

armén lyckades däremot inte fastställa en assyrisk region i dåvarande Kurdistan (Baumer 

2006:261). Vidare förklarar Healey (2010) att detta resulterade i att 100 000 assyrier sökte 

skydd i Storbritannien istället, men även där var det många som omkom under den 

problematiska resan. Vid den här tidpunkten var det assyriska folket splittrat och utspridda i 

världen. Medan några fortfarande befann sig i norra Irak (under brittiskt beskydd), fanns 
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många också i Syrien, Iran, och framför allt i USA. Healey klargör också att assyrierna även 

förlorade sin ursprungliga region (Hakkari, i sydöstra Turkiet), och därmed platsen för den 

Assyriska kyrkan (Healey 2010:49). 

Healey menar att USA fungerade som en fristad för den Assyriska kyrkan ledarsäte i början 

på 1920-talet och framåt, där kyrkan hade möjlighet att samla sig och återupptäcka den 

religiösa identiteten igen. Både Chicago och Kalifornien blev kyrkans nya mittpunkt och 

Healey förklarar att kyrkans ledare anpassade kyrkan till det västerländska samhället den 

befann sig i: ”He really remade the Church, so that it became a church in the western sense of 

the term, not an ethnic self-governing geographical or psychological enclave, but a spiritual 

organization with its own unique theological and liturgical tradition” (Healey 2010:49). 

Teologin och spiritualiteten blev alltså viktigast för den nya Assyriska kyrkan. Healey klargör 

vidare att mycket positivt kom som resultat av detta. Kyrkan blev mer organiserad, och 

samarbete med andra kyrkor ökade, bl.a. samarbetet mellan Österns kyrka och den Katolska 

kyrkan utvecklades i och med Påven John Paul II:s och Patriarken Mar Dinkha V:s

gemensamma kristologiska tillkännagivande (Healey 2010:50).

Slutligen förklarar Healey att assyriernas (samt andra kristna gruppers) nuvarande situation i

mellanöstern är väldigt orolig i och med det muslimska styret. Han klargör att många kristna 

minoriteter inte känner sig säkra i sina hemländer (i mellanöstern) och att den kristna 

befolkningen i arabländerna har minskat i och med oroligheter i länderna och i och med 

emigration: ”Ironically they are today experiencing precisely the same difficulty which goes 

all the way back to the earliest recorded Christian history of the region, adherence to a 

religion associated, at least […] with the West” (Healey 2010:51). Osäkerheten kring den 

assyriska befolkningen har gjort det svårt att estimera Assyriska kyrkans medlemmar, men 

utifrån kyrkans egen beräkning så är antalet medlemmar idag runt 400,000 i världen (Healey 

2010:51). 

7. TEOLOGI

Nedan presenteras en kort redogörelse (och bakgrund) för de huvudsakliga teologiska 

oenigheterna, de tre kyrkorna emellan, samt hur dessa kyrkor, dvs. Österns Assyriska kyrka, 

den Syrisk Ortodoxa kyrkan, samt den Koptiska kyrkan definierar Jesus Kristus och jungfru 

Maria (även lite kring treenigheten då läran flyter in i detta). 
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7.1 Österns Assyriska kyrka

Ärkebiskopen Mar Odisho menade i The Book of Marganitha (år 1298 e.kr.) att tankesättet 

kring Jesus, hans två naturer och två qnome (”personligheter”), felaktigt kallas för 

Nestorianism. Assyriska kyrkan utvecklade detta synsätt kring Jesus långt innan Nestorius tid, 

och Nestorius var aldrig patriark över Assyriska kyrkans medlemmar. Däremot, förklarade 

ärkebiskopen Mar Odisho, att Assyriska kyrkan med enkelhet har kunnat acceptera Nestorius 

och hans lära (bl.a.) om Jesus, då den reflekterar den lära kring Jesus som alltid har funnits 

hos Österns kyrka (karozota.com 2009:7). Det blir därmed viktigt att tydliggöra att det var 

Nestorius som följde dem, och inte tvärtom. Forskaren Sebastian Brock förklarar i Eastern 

Christianity in the Modern Middle East (2010), felaktigheten med att kalla kyrkan för 

nestoriansk: 

”The Church of the East […] has been traditionally described by the other churches as 

’Nestorian’, after Nestorius, the Patriarch of Constantinople who was deposed at the 

Council of Ephesus in 431; this too is highly misleading and it has given rise to a great deal 

of confusion and misunderstanding, seeing that the different parties have very different 

understandings of what positions ’Nestorius’ represents” (Brock 2010:15)

Det bli alltså fel att se Nestorius som ledare för den Assyriska kyrkan då Nestorius alla läror 

och ställningstaganden inte reflekterar den Assyriska kyrkans teologi.

Vidare klargjorde Mar Odisho att tron kring att det endast finns en natur och en qnoma hos 

Jesus, som i sin tur är förenade, endast förstör bilden av Jesus. Genom att blanda ihop 

mänsklighet och gudomlighet så förstör man båda delarna, då föreningen varken bevarar 

mänskligheten eller gudomligheten (föreningen blir någonting annat). För att tydligare 

klargöra detta utgår han från Mar Yokhanan Bar Pinkhaye (information om honom saknas), 

som skrev ordet Kristus (på assyriska) med svart och rött bläck. Första gången blandade han 

dessa färger då han skrev ordet. Andra gången skrev han ordet med dessa färger separerat 

(karozota.com 2009:8-9). Detta förklarar i sin tur att föreningen mellan rött och svart istället 

blir en annan färg, medan färgernas egenskaper upprätthålls då dem skrivs sida vid sida (se 

bild på nästa sida). 
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Mingled Union Union of adherence   

(källa: karozota.com 2009:9)

Häri ligger också förklaringen kring Jesus separata naturer (en mänsklig och en gudomlig) 

och separata qnome (en mänsklig och en gudomlig) som alltid har funnits inom Österns 

Assyriska kyrka. Det blir alltså väldigt förvirrande och fel om man blandar ihop Jesus olika 

delar, då blandningen ger någonting annat, samtidigt som både mänskligheten och 

gudomligheten slutar existera i detta, menade Mar Odisho: ”Behold corruption! Behold 

confusion! Is it red ink? It is not. Is it black ink? It is not. Now look at this CHRIST behold 

beauty! Behold light! Is it black ink? It is. Is it red ink? It is.” (karozota.com 2009:8). Det är 

också därför den Assyriska kyrkan delar upp Jesus i två naturer och två qnome. Uppdelningen 

gör det möjligt att föra samman Jesus olika delar, utan att blanda dem, och delarna tillhör 

varandra men är ändå separata aspekter inom Jesus (karozota.com 2009:9). Mar Odisho 

menade vidare att eftersom Jesus både har en mänsklig och gudomlig natur så är Jesus både 

människa och Gud (karozota.com 2009:9).

Jungfru Maria menade Mar Odisho, var människan Jesus mor (christokos) och inte Guds mor 

(theotokos). Att säga att Maria var Guds mor var samma sak som att säga att hon födde hela 

treenigheten och inte bara sonen. Han menade också att om hon var Guds/treenighetens 

föderska så dog Gud på korset och ingen skulle kunna hjälpa Gud att återuppstå då alla delar, 

Fadern, Sonen och den Heliga Anden utgör Gud (karozota.com 2009:10). Mar Odisho 

förklarade också att det inte heller gick att säga att jungfru Maria var Guds mor då aposteln 

Peter tilltalar Jesus som Kristus, Guds levande son, vilket skulle betyda att Maria (ifall hon 

hade fött Gud) var Jesus farmor:

”If Mary is the ’Begetter of God’, and Peter testifieth of Him whom she brought forth, saying: 

’Thou art the CHRIST, the SON of the Living GOD: ’then according to your statement she is 

not the Begetter of CHRIST, but the Begetter of His FATHER, and CHRIST is her grandson, 

not her son, and she is the Mother of His FATHER, Who then is the mother of CHRIST?” 

(karozota.com 2009:10)
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7.2 Den Syrisk Ortodoxa kyrkan

Det som är gemensamt för alla ortodoxa kyrkor, menar Gösta Hallonsten (professor i 

systematisk teologi) i Östkyrkan förr och nu – Studier i den ortodoxa traditionen (1991) är att 

teologin är apofatisk. Detta innebär (med utgång ifrån kyrkan) att det inte är meningen att 

människan ska förstå eller ens kunna definiera Gud och Guds uppenbarelse. Människans 

språk och tanke kan inte sträcka sig så långt. Därmed är det inte sagt att detta ska ge följden 

av ovisshet hos människan då detta vore oriktigt inom teologin. Guds åtkomlighet blir istället 

möjlig då han uppenbarat sig för mänskligheten i form av Jesus Kristus (Hallonsten 1991:38-

39). Hallonsten menar vidare att apofatisk teologi utgår från negationer, vilket betyder att 

definitionen av vad Gud inte är, blir central och att vi därmed accepterar att vår mänskliga 

föreställning om att saker och ting är väldigt begränsad: ”Den apofatiska teologin utgår alltså 

från att Gud inte kan nås med några rationella mänskliga medel” (Hallonsten 1991:40). 

Teologen Carl Henrik Martling förklarar i Gud i Orienten – om de orientaliska kyrkornas 

framväxt och egenart (1990) att den Syrisk Ortodoxa kyrkan har samma åsikter om 

treenigheten som resten av de ortodoxa kyrkorna och det är utefter den nicenska 

trosbekännelsen, dvs. att Anden utgår av Fader till skillnad från Fadern och Sonen i ett 

(filioque). Han menar också att syrisk ortodoxa ser Gud som en i tre skilda personer, dvs. i 

Fadern, Sonen och den Heliga anden, där alla är lika viktiga. Vidare förklarar Martling att 

Jesus Kristus ses som fullkomlig Gud och fullkomlig människa, där Jesus är uppdelad i en 

person med två personligheter och en natur i två naturer, utan någon som helst 

sammanblandning eller förväxling mellan dessa delar. Jesus olika delar är istället förenade i 

en och tron på Kristus enda gudamänskliga natur tas i uttryck exempelvis då syrisk ortodoxa 

gör korstecknet med endast ett finger (Martling 1990:128-130). Martling presenterar också 

den Syrisk Ortodoxa patriarken Mar Ignatius Zakka I:s och (katolska) påven Johannes Paulus 

II:s gemensamma meddelande till allmänheten angående Jesus Kristus natur:

”Jesus Kristus är sann Gud till sin gudomlighet och sann människa till sin mänsklighet. I honom 

är hans gudomlighet förenad med hans mänsklighet. Denna enhet är verklig och fullkomlig […]. 

Han som är evig och odelbar Gud blev synlig i köttet och tog en tjänares gestalt. I honom är 

gudomlighet och mänsklighet förenade på ett verkligt, fullkomligt odelbart och oskiljaktigt sätt 

och alla dess egenskaper närvarande och aktiva” (Martling 1990:130)
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Patriarken Mar Ignatius Zakka I förklarar i The Holy Virgin Mary in the Syrian Orthodox 

Church (u.å.) att jungfru Maria kallas för Guds mor eftersom hon födde den inkarnerade Gud, 

dvs. Gud som blev till kött: ”The Holy Church called the Holy Virgin Mary ’The Mother of 

God’ […] because she gave birth to the Lord in the flesh” (syrianorthodoxchurch.org u.å:10), 

och att hon blev havande med den Heliga anden. Han menar att titeln Theotokos är väldigt 

passande för att beskriva jungfrun eftersom Guds heliga kropp var född genom henne, och att 

Guds kött blev förenat med Guds natur, men att jungfru Maria inte har fått titeln för att bli 

ärad, utan för att markera att Guds mänsklighet och gudomlighet blev förenat i hennes mage: 

”We are entitled, therefore, to call the Virgin, (the Mother of God), because she gave birth to 

the flesh […]. Mary is called the Mother of God in the same way any woman is called the 

mother of someone – composed of body and soul – which are created by God and not given 

birth by that woman” (syrianorthodoxchurch.org u.å:10). Han menar att det är viktigt att 

påpeka att medlemmar från den Syrisk Ortodoxa kyrkan inte ser jungfrun som en gudomlig 

person, utan en helt vanlig människa som var kysk och hade goda egenskaper. Hennes 

helighet kommer följaktligen endast på p.g.a. hon bar på Gud i nio månader.

7.3 Den Koptiska kyrkan

Författaren Jill Kamil förklarar kopternas syn på Jesus i Christianity in the land of the 

Pharaohs (2002):

”The Union of the Word of God with the flesh is as the union of the soul with the body, and as 

the union of fire with iron which althrough they are of different natures, yet by their union they 

become one. Likewise, the Lord Christ is One Christ, One Lord, One Nature and One Will” 

(Kamil 2002:185)

Den Koptiska kyrkan står alltså för att Guds olika naturer i sin tur blir en natur då de förenas 

genom förbindelsen mellan guds ord och inkarnationen (Kamil 2002:185). Hon menar också 

att kopterna tror på guds perfekta gudomlighet, samt på Guds perfekta mänsklighet, men 

återigen att dessa delar blir en natur. Det finns därmed en felaktig bild av att den Koptiska 

kyrkan utesluter Jesus mänskliga natur då den inte bli så synlig i och med föreningen. Kamil 

menar att missförstånden mellan olika kyrkor beror på att varje kyrka hade sin egen 

terminologi redan från början, som i sin tur utgick ifrån egna traditioner och kulturer (Kamil 

2002:199-200). 
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Patriarken (också kallad för påve bl.a. av den koptiska befolkningen) H.H. Shenouda den 

tredje förklarar Jesus natur ytterligare i The Nature of Christ (1999). Han menar att då Jesus 

mänskliga och gudomliga natur blir en natur så sker detta utan att dessa delar blandas ihop 

eller ändras: ”The expression ’One Nature’ does not indicate the Divine nature alone nor the 

human natur alone, but it indicates the unity of both natures into One Nature which is ’The 

Nature of the incarnate Logos’” (Shenouda 1999:4). Föreningen är också permanent och 

treenigheten lämnade aldrig Jesus mänskliga natur. (Shenouda 1999:3). Han menar också att 

det är felaktigt att säga att det finns två naturer i Jesus Kristus, dvs. en mänsklig och en 

gudomlig. De som säger det glömmer att nämna de två naturerna i mänskligheten, dvs. 

kroppen och själen (de räknas som en för dem) och om man driver det här längre skulle det 

vara som att säga att Jesus har tre naturer. Detta menar Shenouda är felaktigt inom alla 

kyrkor. Om delarna inom den mänskliga naturen (kropp och själ) automatiskt räknas som en 

så borde det också vara naturligt att räkna guds mänskliga och gudomliga natur som en enda 

natur (Shenouda 1999:8).

Shenouda menar vidare att Gud är jungfru Marias skapare, och att han kunde nedstiga in i 

henne så att hon blev gravid med honom (Gud). Detta betyder inte att hon var källan till den 

gudomliga naturen, och hon kallas för Guds mor (theotokos) för att bekräfta att hon födde 

inkarnationen av gud. (Shenouda 1999:6). Han förklarar även att den heliga anden renade och 

helgade jungfruns livmoder så att hon kunde föda ett barn utan arvsynden, samt att hennes 

blod förenades med den avlade sonen (Shenouda 1999:3). Shenouda menar att det inte går att 

säga att jungfrun endast födde Gud, och inte heller att hon endast födde en människa: ”The 

Virgin did not give birth to a man and God, otherwise she would be said to have had two 

sons: one being God and the other, man. We are thus left with the evidence that she gave birth 

to the ’Incarnate God’” (Shenouda 1999:9). Han förklarar att det här är viktigt att klargöra att 

det inte går att separera Jesus gudomliga och mänskliga natur då Jesus är av en natur, logos 

som blir kött (Shenouda 1999:9).

8. RESULTAT AV INTERVJUER

Jag har valt att intervjua sex präster/chorbiskopar, där det är två representanter för varje 

kyrka, dvs. två som tillhör den Assyriska kyrkan, två som tillhör den Syrisk Ortodoxa kyrkan, 

samt två tillhörande den Koptiska kyrkan. Nedan visas en tabell för att lättare skilja och hålla 

reda på intervjupersonerna. Jag har valt att inte använda intervjupersonernas riktiga namn 
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även om jag har haft tillåtelse till det, och därför väljer jag att kalla dem efter sin arbetstitel 

och intervjuordning.

Kyrka Intervju 
nr.

Befattning ”Namn” Plats Datum Präst i Sverige 
sedan år:

Österns 
Assyriska 
Kyrka

1 Chorbiskop Chorbiskop1 Småland 2010-11-27 1994

Österns 
Assyriska 
Kyrka

2 Präst Präst2 Västergötland 2012-12-02 1997

Syrisk 
Ortodoxa
Kyrkan

3 Chorbiskop Chorbiskop3 Småland 2010-11-28 2003

Syrisk 
Ortodoxa 
Kyrkan

4 Präst Präst4 Västergötland 2012-12-02 2012

Koptiska 
Kyrkan

5 Präst Präst5 Västergötland 2012-12-29 2009

Koptiska 
Kyrkan

6 Munk/präst Munk6 Södermanland 2012-12-29 2009

För att lättare identifiera vilken kyrka varje präst representerar (när du läser texten) tänk på 

siffran, 1-2 är Österns Assyriska kyrka, 3-4 är den Syrisk Ortodoxa kyrkan, och 5-6 är den 

Koptiska kyrkan.

8.1 Personporträtt 

Chorbiskop1 är i sextioårsåldern och har tidigare arbetat som präst och kyrkoherde inom den 

Katolska kyrkan i Irak, innan han sedan år 1994 blev anställd som präst (och därefter 

chorbiskop) i Sverige. Han har utöver det bl.a. arbetat som lärare i religionskunskap och 

filosofi. Chorbiskop1 bestämde sig för att bli präst redan som liten, framförallt på grund av 

familjens ointresse för det religiösa och för kyrkobesök. När han hade blivit lite äldre, fick 

han frågan om huruvida han var intresserad av att utbilda sig till präst av en biskop som 

befann sig i kyrkan just den dagen. Det ville Chorbiskop1, men att han inte hade tillåtelse av 

sin far att utbilda sig till präst. Så småningom gav fadern med sig och när Chorbiskop1 hade 

avklarat gymnasiet åkte han till Vatikanen, där han studerade i sex år. Chorbiskop1 är gift och 

har barn.
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Präst2 är i femtioårsåldern och har jobbat som präst inom den Assyriska kyrkan i Sverige 

sedan 1997 (blev prästvigd samma år i Sverige), och innan dess var han diakon i sex år. Präst2 

kommer från en familj med många prästvigda medlemmar, så han har alltid blivit uppmuntrad 

att arbeta som präst och han har också själv redan i tidig ålder haft önskan att bli präst. Efter 

gymnasiet och bibelskola gick Präst2 en tvåårig utbildning i Sverige. Präst2 är gift och har 

barn.

Chorbiskop3 är i sjuttioårsåldern och kommer från en troende familj som väldigt ofta besökte 

kyrkan. Han hade redan som barn drömmen om att bli präst och att tjäna Gud och folket. 

Chorbiskop3s pappa blev tillfrågad huruvida han skulle låta sin son bli en av Jesus tjänare, där 

både Chorbiskop3s pappa och Chorbiskop3 själv accepterade förfrågan. Efter sju års studier i 

Irak tog Chorbiskop3 sin prästexamen 1954 och har arbetat som präst och chorbiskop sedan 

dess. Han har innan han började arbeta i Sverige år 2003, även arbetat som lärare och präst i 

både Irak, Kuwait och Frankrike. Chorbiskop3 förklarar att han var den första kristna prästen i 

Kuwait, samt den enda prästen för alla kyrkor där. När han startade en skola i södra Irak (där 

han också arbetade som lärare) var 80 procent av hans elever muslimer, vilket har gett honom 

många erfarenheter kring religion. Chorbiskop3 är gift och har barn.

Präst4 är i trettioårsåldern och ville som liten arbeta som präst, men dessa tankar försvann och 

han tänkte inte mer på det förrän efter gymnasiet då det arrangerades en studiecirkel i det 

syrianska språket i Hassakeh, Syrien. De som undervisade i studiecirkeln var studenter från 

klosterskolan i Damascus och Präst4 tyckte om sättet dessa studenter undervisade på, vilket 

ledde till att han ville pröva på den fyraåriga utbildningen i klosterskolan. Präst4 intalade sig 

själv att om han klarade utbildningen så har Gud bett honom att bli präst. Han klarade 

utbildningen och arbetade som lärare och sekreterare, samt gifte sig, innan han prästvigdes 

2012 då han också fick en tjänst i Sverige. Präst4 är gift och har barn (syrisk ortodoxa präster 

måste gifta sig innan dem prästvigs om de vill ha ett äktenskap). 

Präst5 är i fyrtioårsåldern och hade tidigare aldrig haft planer på att arbeta som präst. Han 

arbetade som kemist och teknisk chef för ett tyskt bolag (Henkel) i Egypten, och han 

ansvarade för kemikalier inom textilindustrin. Präst5 ville ha ett bättre liv så han planerade att 

flytta (tillsammans med sin familj) till Kanada och därefter till Schweiz där några av hans 

släcktingar bodde, men efter att han hade bokat biljetterna fick han frågan ifall han ville bli 

präst från två olika kyrkor. Präst5 kände starkt att han inte ville ha prästlivet, men 
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påtryckningar från kyrkornas håll blev starkare så han gick till slut med på att genomgå en 

testperiod som resulterade i att Präst5 blev prästvigd år 2008 tillsammans med sin bror (som 

väldigt gärna ville bli präst), och det var första gången två bröder blev prästvigda på samma 

dag inom Koptiska kyrkan. Innan han kom till Sverige för tre år sedan arbetade han som präst 

i Alexandria, Egypten. Präst5 är gift och har barn.

Munk6 är i femtioårsåldern och kom i kontakt med klosterrörelsen när han var liten och då 

skolan han gick i ofta ordnade olika studiebesök till klostren i Alexandria. Redan då började 

han fatta tycke för klosterlivet och allt som det livet medförde och efter att han som äldre 

utbildat sig och fullgjort militärtjänsten fick han genomgå en prövotid på sex år (för att bli 

munk) i ett kloster som han själv valt ut. Han förklarar att man under prövotiden är helt 

isolerad från omvärlden och där han under de fyra första åren inte ens fick träffa sin familj, 

men att prövotiden är för ens egen skull, så att man själv kan känna efter om rätt beslut gjorts. 

Efter prövotiden blir man accepterad som munk, och Munk6 förklarar det som att man dör 

från omvärlden och reser sig upp igen för Jesus, i en ny skepnad med nytt namn och nya 

kläder. Munk6 har arbetat som både munk och präst i 26 år, 23 år i Kairo samt Alexandria,

och i Sverige sedan 2009. Munk6 lever i celibat. 

8.2 Prästyrket – en kallelse från Gud

Med personporträtten i bakgrunden blir det tydligt att se intervjupersonernas olika vägar till 

prästyrket, och medan några redan visste att prästyrket var någonting för dem, så var tanken 

på att bli präst lite längre bort hos andra. Det blir också tydligt att se familjens betydelse inom 

dessa kulturer, och hur stor påverkan familjen har när det bl.a. kommer till barnens utbildning, 

yrke och framtid, och vägen till prästyrket har inte alltid varit spikrak. Chorbiskop1 berättar 

att han var elva år när han först fick besöka kyrkan, och då fick han följa med sin granne som 

skulle ta första kommunionen (familjen ansåg sig vid den här tiden vara katoliker). Utöver 

detta besökte Chorbiskop1 även Österns Assyriska kyrka för att lära sig läsa och skriva på 

språket, då Katolska kyrkans undervisningar endast var på arabiska. Hans vistelse i kyrkan 

ledde till att han blev erbjuden att lära ut assyriska till dem yngre barnen, och därefter fick han 

allt större roller under gudstjänster och aftonböner. När han hade blivit lite äldre fick han 

frågan om huruvida han var intresserad av att utbilda sig till präst:

”Jag svarade att jag väldigt gärna skulle vilja, men att mina föräldrar, framförallt min 

pappa inte skulle tillåta detta. Biskopen skickade då en präst för att prata med mina 
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föräldrar om detta, och min pappa vägrade att gå med på detta och han sa att jag var för 

liten för att separeras från min mamma. Han ville att jag skulle välja en annan

utbildningsinriktning, som dessutom skulle finnas i staden vi bodde i. Min pappa 

förbjöd mig att besöka kyrkan, min pappa var en patriot för nationen vi tillhörde och 

inte det land vi levde i, eller religionen. Jag började besöka kyrkan i smyg, och jag bad 

ofta till Gud att pappa skulle låta mig bli präst” (Chorbiskop1 2010)

Chorbiskop1 började anstränga sig mer i skolan och betygen blev bättre vilket så småningom 

ledde till att Chorbiskop1s pappa gav med sig och gav sitt godkännande till sonens dröm.

Även Präst5 stötte på hinder i vägen till yrkespositionen han har idag, och då var det han själv 

som inte alls hade några tankar på att bli präst:

”I was asked to become ordained as a priest, and it was very far from my life […] so I refused 

and then they said ’no, this request is not from a human being, it’s a call from God. Keep it like 

this, pray and see what happens’. I said ’ok but I know my way, I will immigrate to Canada and 

this is my life’. So the priest asked me to go with him for three days […]. So I went with him 

everyday, fasting and then we had liturgy, and on the third day I felt something change inside 

myself. I felt suppose like a call from God. I said ’no, I don’t want to serve you!’” (Präst5 

2012)

Både Chorbiskop1 och Präst5 har glimten i ögat när dem berättar om processen, och Präst5 

skrattar när han berättar att han efter att ha gått med på en prövotid i kyrkan, försökte göra allt 

för att sabotera för sig själv: ”When I went to the meeting with all the priest, I started to have 

fun, I started to laugh with them, make jokes etc. just to be kicked out. And I called my wife:

’ok, be sure, they’ll never accept a person like me!’” (Präst5 2012). Han berättar att detta 

beteende endast gjorde Präst5 mer omtyckt och han hoppades slutligen på att han inte skulle 

klara av sista steget i prövoperioden, vilket var ett godkännande av patriarken Shenouda 

(kopternas påve). Patriarken/påven gav sitt godkännande och Präst5 blev chockad: ”I did not 

plan this, nor expect it […] my wife was crying [skrattar]” (Präst5 2012). Präst5 menar att han 

kom att acceptera detta beslut då han upplever att hela processen var en kallelse från Gud: ”So 

this is our understanding about priesthood. It is a call from God, for a person. Maybe he is not 

suitable for that […] God does not select the right person, but he qualifies the person who is 

selected” (Präst5 2012). 

Flertalet av intervjupersoner uttrycker att deras val av yrke var en kallelse från Gud. Präst4 

hade tankarna på att bli präst när han var liten, men dessa tankar försvann med åldern: ”När 
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jag var liten och folk frågade mig vad jag skulle bli, svarade jag alltid att jag ville bli präst, 

men det här var ju bara barnprat [rycker på axlarna]. […] den här tanken försvann från mitt 

huvud när jag blev stor” (Präst4 2012). Någonting förändrades när Präst4 deltog i en 

studiecirkel från klosterskolan i Damascus:

”Jag blev jätteglad när jag såg sättet de här studenterna undervisade på. Och jag kände att 

någonting inom mig sa till mig att mitt liv måste likna dessa personers liv. […] Det här var från 

Gud, vi brukar säga att det är en kallelse från Gud, och plötsligt när jag såg hur de här 

personerna agerade i både skolan och kyrkan, så tyckte jag om det här sättet att leva. Jag tyckte 

om det här att tjänstgöra inom kyrkan och genomföra gudstjänst och tjäna befolkningen, samt att 

lära ut den heliga skriften och syrianska språket. Det var någonting inom mig som sa att jag 

måste följa den här vägen” (Präst4 2012)

Även Präst2 menar att hans val att bli präst var en kallelse från ovan: ”Jag tror att det var en 

kallelse från Gud, och jag har byggt upp mig som en kristen människa från barndomen. Jag 

har växt upp i en kristen familj och har alltid önskat att bli präst, när jag var liten också

(Präst2 2012)”. Här blir familjens påverkan återigen tydlig, då Präst2 kommer från en 

prästfamilj, dvs. en släkt med många utbildade präster. Även Chorbiskop3 kommer från en 

troende familj med många präster i familjen (är dessutom gift med en biskops syster): ”Jag 

har redan från barndomen velat bli präst och jag och min familj besökte kyrkan 

regelbundet.[…] Patriarken […] frågade min pappa ifall han skulle låta sin son bli en av Jesus 

tjänare, och min pappa accepterade, likaså jag” (Chorbiskop3 2010). Vidare förklarar Munk6 

att det var skolan som påverkade honom att bli munk och präst: 

”När vi var barn i skolan så brukade läraren ta med oss på studiebesök till klostren. De tog oss 

till ett kloster där vi bodde i Alexandria och vi gick dit varje torsdag och fredag. Detta påverkade 

mig mycket och jag tyckte mycket om just klosterlivet. Det betyder att jag var påverkad av min 

barndom” (Munk6 2012)

Han förklarar att allting hänger på en känsla man får, och att det i hans fall är viktigt att man 

från början känner sig bekväm i rollen som munk (det är bl.a. därför prövoperioden finns): ”så 

fort man känner sig illa till mods, så betyder det att man inte passar i den miljön” (Munk6 

2012). 
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8.3 Teologi

8.3.1 Treenigheten

Präst2 är väldigt kortfattad i sin förklaring till treenigheten: ”Vi tror på treenigheten, Fadern, 

Sonen och den Heliga anden, och alla är en Gud, det finns ingen skillnad mellan dem […]. En 

kraft, tre i en” (Präst2 2012). Chorbiskop1 förklarar vidare att många har svårt att förstå

bilden och syftet av treenigheten:

”Detta är ett mystiskt inslag inom religionen, det är så Gud har uppenbarat sig [ler]. Den 

assyriska kyrkan delar samma uppfattning av treenigheten som bestämdes vid kyrkomötet i 

Nicea år 325 e.kr., men själva relationen mellan de tre aspekterna skiljer sig från andra kyrkor. 

[…] vi tror på att Sonen och den Heliga anden kommer från Fadern, till skillnad från att den 

Heliga anden kommer från Fadern genom Sonen, som både katoliker och ortodoxa förespråkar” 

(Chorbiskop1 2010)

Han menar att terminologin kyrkor emellan skiljer sig och att det på latin finns ett ord för 

Fadern och Sonen i ett (filioque), men som inte finns hos den Assyriska kyrkan: ”Många 

frågar mig om filioque finns hos oss, ’finns filioque inom Assyriska kyrkan?’, och jag har fått 

svara ’nej det har vi inte’ [skrattar och ler]” (Chorbiskop1 2010). 

Präst4 förklarar hans sätt att se på treenigeheten:

”Jag ska börja med att ge dig ett enkelt exempel på att visa själva kopplingen inom treenigheten. 

Fadern, Sonen och den Heliga anden, alla tre är Gud själv, och alla dessa tre skapar ordet Gud. 

Hur? [visar med händerna] Eld. Eld där den ger ljus och värme och om du står vid elden och 

någon frågar vad du gör, så säger du inte att du är vid värmen, du säger att du är vid elden. För 

att värmen kommer ju från elden […]. Alla tre delar är lika viktiga. Kontakten mellan de här tre 

sker på ett sätt som vi inte kan förstå. Du kan tänka dig tre personer som har samma tanke 

samtidigt” (Präst4 2012).

Chorbiskop3 berättar att Fadern, Sonen och den Heliga anden är en, och att det alltid har varit 

så här hos alla kristna, men att Nestorius splittrade kyrkan: ”Nestorius kom med sin teori om 

att Gud är Gud och Jesus är Jesus, och då delades kyrkan” (Chorbiskop3 2010). Han förklarar 

att den Östra kyrkan delades i två delar efter kyrkomötet i Efesus, där östliga delen blev 

nuvarande Österns Assyriska kyrka, och där den västliga delen blev den nuvarande Syrisk 

Ortodoxa kyrkan.
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Även Präst5 förklarar att Gud är en, med tre hypostaser och inte tre ansikten för dessa tre 

delar är inte likadana: ”For example, my existence is different from my knowledge, and it’s 

also diffrent from my life” (Präst5 2012). Det går alltså inte att separera dessa tre delar menar

han. Han förklarar också att alla delar är lika viktiga och fungerar i harmoni med varandra, 

där allt fadern gör går igenom sonen Jesus Kristus, och som vi i sin tur tar emot genom den 

heliga anden. Munk6 förklarar också guds enighet och treenighetens funktion:

”Vi tror att Gud är en, och Gud är bara en [betonar en]. […] för att Gud älskade människan, 

bestämde han sig för att komma ner till jorden och inta en mänsklig kropp. Ingen kan föreställa 

sig hur detta har gått till […]. När han [Jesus] lämnade oss för att sitta till höger om sin far, så 

lämnade han den heliga anden till oss. […] den heliga anden är i naturen”. (Präst5 2012)

8.3.2 Theotokos vs. Christokos

Präst2 förklarar att man inom den Assyriska kyrkan har väldigt stor respekt för jungfru Maria

eftersom hon bar på och födde Jesus Kristus: ”Santa Maria har en stor plats i kyrkan […] hon 

födde Jesus som människa, så hon är Jesus moder. Hon blev havande av den heliga anden” 

(Präst2 2012). Chorbiskop1 förklarar att Österns Assyriska kyrka endast ser jungfru Maria

som mor till Jesus, och inte Guds mor:

”[förklarar lugnt] Assyriska kyrkan accepterar aldrig Maria som Guds mor eftersom man säger 

att Fadern, Guds son och den Heliga anden är i ett, och Maria kan inte vara mor till dessa. Om 

man säger det hävdar man att hon är treenighetens mor. Detta är en hädelse, de [treenigheten] är 

från evigheten medan Maria fanns under en period” (Chorbiskop1)

Resterande intervjupersoner håller inte med om detta och Chorbiskop3 förklarar att hon ses 

som Guds mor och att det endast var Nestorius som kallade henne för Jesu mor. Präst 4 menar 

att jungfru Maria var en människa som vem som helst, men också att hon var ett helgon:

”Vi ser Jungfru Maria som en troende människa och hon hade goda gärningar och därför valde 

Gud hennes som förmedlare, så att Gud kunde komma ner till jorden och predika för människan.

För att han ska kunna komma ner och ta sig en mänsklig kropp, behöver han en kvinna som ska 

föda honom. Jungfru Maria var en bra person med goda gärningar och hon var ödmjuk och 

därför valde Gud henne att bli en länk mellan Gud och mänskligheten” (Präst4 2012)

Präst4 förklarar också varför hon kallas för Guds mor:
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”Hon blev gravid med Herren Kristus, för att vi brukar säga att Gud kom ner från himlen och tog 

mänsklig kropp, och därför är hon för oss [ler med handen på bröstet] Guds mor. […] hon kallas

för Guds mor för att Sonen är en av de tre delarna i treenigheten som hon blev gravid med, hon 

kallas Guds mor för att sonen är en del av treenigheten som är Gud. […] Maria är en människa 

och inte Gud, och den som avgudar henne är en hedning” (Präst4 2012)

Även Präst5 menar att jungfru Maria är en vanlig person, men att hon under graviditeten med 

Guds son blev en väldigt helig person: ”She is a normal human being. However she became 

very different because she is the only woman deserving to recive the son of God in her 

stomach. […] she became very holy when the Holy spirit decended from heaven on her” 

(Präst5 2012). Han förklarar därefter att Maria blev en helt vanlig person igen efter 

graviditeten. Han förklarar också varför hon kallas för theotokos och den andra himmelen:

”We also give her some names, for example the second heaven, why? Because God who is in 

heaven came and decent in her stomach for nine months, so she becomes like a heaven [ler]. We 

call her Theotokos, and it means mother of God. […] she is the mother of God, of the flesh, not 

the divinity, Because the divinity is from the beginning. We call her Theotokos because the 

angel […] said ’you will give birth to he who will be called the son of God’. So she is the 

mother of  the son of God” (Präst5 2012)

Munk6 förklarar att den Koptiska Kyrkan förespråkar theotokos:

”Vi tror att Jungfru Maria är Guds mor. Hon är Guds mor och hon är den andra himmelen för att 

hennes mage som vår Herre levde i var som en andra himmel. Och den heliga Maria är en 

människa precis som oss […]. Anledningen till hennes helighet är ju att den Heliga anden valde 

henne för hennes renhet, så att Jesus kunde födas genom henne och rädda oss. […] hon kvarstod 

som jungfru som hon var […] före Jesus födsel och förblev jungfru efter Jesus födelse” (Munk6 

2012)

8.3.3 Jesus

Chorbiskop1 klargör den Assyriska kyrkans syn på Jesus och han menar att Jesus levde som 

människa och Gud. Jesus betedde sig som människa när han var människa, och därför har han 

en mänsklig personlighet (qnoma) och en gudomlig personlighet (qnoma). Chorbiskop1 

klargör också att detta inte betyder att dessa personligheter är två (dualism), utan förenat i en 

person: ”Jesus, Marias son och Kristus, Guds son. Två qnome och två natur förenas i en 

person” (Chorbiskop1 2010). Präst2 förklarar vidare kring synen på Jesus som både människa 

och Gud: 
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”Vi tror på Jesus som sann Gud och sann människa […] för han är Guds ord som blir kött, som 

blir människa. Jesus var människa som vi, men utan synd, och när vi säger att han är Gud så 

betyder det att han är Sonen, Guds son och när vi säger att han är människa så är det för att han 

föddes av Maria som människa” (Präst2 2012)

Chorbiskop3 svarar kortfattat att han och kyrkan han representerar endast ser Jesus som Gud. 

Vidare förklarar Präst4 att just det här med synen på Jesus är orsaken till konflikt mellan hans 

kyrka och den Assyriska kyrkan:

”Assyrierna säger att Gud och Jesus är olika, men vi säger att det finns Fadern, Sonen och den 

Heliga anden och Fadern är Gud, Sonen är Gud, och den Heliga anden är Gud för alla dessa tre 

bildar Gud. När mänskligheten syndade kom de tre överens att någon av dem skulle komma ner 

till mänskligheten för att hjälpa den […]. Hur skulle mänskligheten veta att dem syndat om inte 

någon kom och sa att det de gjorde var fel? Gud kan inte stå där uppe och skrika till oss 

[skrattar] vi kan inte se något. Det är därför han intog mänsklig kropp, och trots detta var han 

fortfarande också Gud. Anden i den mänskliga kroppen var gudomlig, det var Gud själv. För oss 

är han både människa och Gud. Kroppen var mänsklig men det var Guds ande” (Präst4 2012)

Även Präst5 ser Jesus som både Gud och människa: 

”He [Jesus] is hundred percent human and hundred percent divine […]. When we saw Jesus 

walk on water, this is not the nature of a human being. When he touched a dying person and this 

person got new life, this is not a human power. But when we saw Jesus crying when he prayed, 

this is a human being. […] So the human nature and the divine nature go great together and they 

give a new nature which we can describe as hundred percent human and hundred percent divine 

without mixing and without splitting” (Präst5)

Munk6 förklarar vidare att han tror att Jesus är Gud som intagit en mänsklig kropp och visat 

sig för människan: ”Precis som Herren visade sig i form av en buske som brann i bergen i 

Sinai […] och därför är Gud som vi tror på, Jesus Kristus som har synts i kropp och han kom 

ner i jungfru Marias mage utan att hon brändes ihjäl” (Munk6 2012). 

8.4 Relation och konflikt

8.4.1 Problembild: splittringen

Samtliga intervjupersoner menar att historiska händelser ligger i grunden till 

ursprungskonflikten, där det blev viktigt att exempelvis definiera Jesus. Bakomliggande 

orsaker till den kristna splittringen, menar Chorbiskop1 är både ekonomiska och politiska, 
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men också att det helt enkelt finns skilda åsikter om olika tankar och sanningar m.m. Även 

språk, tradition, kultur och etnicitet räknas in i religionen och gör den unik för olika 

folkgrupper: ”Alla grupper har sitt egna sätt att välja ut och tolka delar av samma religion. 

Alla språk har exempelvis olika termologi, och en grupp kanske beskriver någonting på ett 

annorlunda sätt än en annan” (Chorbiskop1 2010). Han förklarar att det historiskt sätt har 

funnits många olikheter bland de kristna (innan Romarrikets uppkomst), men trots det få

relaterade konflikter och han menar att oenigheter började då kristendomen blev stadsreligion 

i Romariket och där det politiska beblandade sig med religionsutövningen. Efter detta blev det 

svårt för folk att acceptera andras tolkningar då man tyckte att sin egen tolkning var den enda 

rätta, menar Chorbiskop1. Munk6 ser utöver detta problematiken kring att det inte finns en 

direkt kommunikation dessa kyrkor emellan: ”förr i tiden blev man påverkad av rykten som 

kanske många gånger inte var sanna […]. Speciellt nu […] får jag felaktig information om 

dess tro [den Assyriska kyrkans] och då tror folk att det är en felaktig kyrka” (Munk6 2012).

Nästan alla intervjupersoner ser splittringen inom kyrkan, dvs. att det finns olika inriktningar, 

som negativt eftersom det försvagar kristendomen. De är överens om tanken kring alla 

kristnas enighet, och att konflikter som uppstår i och med detta endast distanserar oss från det 

som egentligen är viktigt. Både Präst2 och Chorbiskop3 liknar splittringen vid att stycka Jesus 

kropp, där Jesus är huvudet och alla kristna är resten av kroppen: ”Gör det ont i en kroppsdel, 

så gör det ont i hela kroppen” (Chorbiskop3 2010). Han menar också att alla kyrkliga 

konflikter och schismen endast har medfört islam och problem (framförallt för de kristna i 

mellanöstern): ”Uppdelningen har gjort oss försvagade för att islam ska kunna ta över våra 

landområden” (Chorbiskop3 2010). Präst2 förklarar att han hellre ser att alla kristna blir en: 

”Vi tror på samma syfte och samma Gud, och därför är det inte bra med splittring” (Präst2 

2012). Även Präst4 tycker att olika inriktningar inom kristendomen är negativt:

”Mycket av splittringen baseras på personliga konflikter och för egen vinnings skull. […] det 

som är beklagligt är att det finns vissa församlingar som köper sina medlemmar med pengar, 

exempelvis går man till dem fattiga och erbjuder ekonomiska kompensationer för att bli 

medlemmar. Om en person har fast tro och fast övertygelse bör denne aldrig byta församling 

oberoende av vad som händer, det är det jag tror på.” (Präst4 2012)

Präst4 förklarar vidare svårigheten med att ena personer med olika tolkning och uppfattning, 

och han menar att trots att han vill se kyrkan enad så vill han inte ge upp sin tro och sina 

”sanningar”:
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”Exempelvis när du och jag läser Bibeln och dina tankar från det du har läst kanske inte stämmer 

med mina tankar […] och trots att du och jag inte vill splittras blir vi tvungna eftersom dina 

tankar om Bibeln inte stämmer in på mina. För mig blir det svårt att vara med dig […] om jag 

vet att du har fel tankar om Bibeln. Det är precis som när vi säger att jungfru Maria är Guds mor, 

och du säger ’nej jungfru Maria är inte Guds mor’ och även om jag gillar dig så gillar jag inte 

tanken, därför splittras vi som vänner. […] konflikter som baseras på fel tro är viktiga […] Att 

jungfru Maria är Guds mor […] är en sanning för mig, och den som inte erkänner det kan inte 

vara med mig. Men vi kan ju sitta och diskutera och rätta dem här felaktigheterna” (Präst4 2012)

Både Präst5 och Munk6 tror att splittringen har med djävulen att göra och Präst5 förklarar att 

detta är en process från djävulens håll: 

”The devil tried to destroy the Church of Christ from the beginning, so he used evil persons to 

destroy the Church by martyr hood […] they were killing believers in the beginning of the 

Church, but as much as the Church gave martyrs, the Church became bigger and bigger. So the 

devil had failed to destroy the Church from the outside, so he decided to go inside and destroy 

the Church, so he put some bad ideas inside people to cut the Church in different parts” 

(Präst5 2012)

Präst5 menar vidare att allt eftersom nya doktriner uppkommit i världen och inom kyrkan så 

har grupper ibland tagit till sig dessa och bildat nya kyrkor och skillnader kyrkor emellan 

skiljer från kyrka till kyrka. Det viktigaste hos honom är dock att alla kristna ska tro på att 

Gud är en, att Jesus Kristus är Guds inkarnation, och att Jesus Kristus räddat mänskligheten 

från arvssynden. Om detta är fallet, menar Präst5, så är alla kyrkor väldigt nära att förstå 

varandra, och resten är bara små detaljer som inte är lika viktiga.

Munk6 förklarar att han inte alls tycker att det finns någonting positivt i att det finns olika 

inriktningar inom kristendomen:

”som du ser idag så tror varje kyrka att dem följer den rätta vägen. Alla kyrkor är inte överens 

om den här tron [kristendomen] och varje kyrka tror på sitt eget sätt. Det är petitesser och 

ingenting viktigt, det måste finnas en [betonar en] kyrka. Vi ber till Gud att den kristna 

befolkningen ska enas i en enda kyrka, och vi ska bli en i Jesus Kristus. Han vill att alla kristna i 

världen ska vara ett. Vi ska vara en kyrka och en i Gud” (Munk6 2012)
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Munk6 menar vidare att det egentligen ska vara ganska lätt att ena kyrkorna i öst, då dessa 

kyrkor i princip har samma tro. Han förklarar att det finns lite konflikter och att detta kan bero 

på ledarskap eller kyrkliga traditioner, men att det absolut inte är omöjligt att dessa kyrkor 

kan träffas upp och samtala med varandra.

Chorbiskop1 är den enda av intervjupersonerna som ser kristendomens olika inriktningar som 

positivt:

”Det är berikande att ha olika tolkningar och visioner. Det viktiga ligger i att acceptera andras 

tro och synpunkter, även om man själv inte kan relatera till dem. Dessa inriktningar inom 

kristendomen kompletterar egentligen varandra och man får en större vision. Jag personligen 

accepterar allas tolkningar så länge dem är kopplade till sanningen. Att fadern, sonen och den 

heliga anden är treenigheten. Hur dessa relaterar till varandra är öppet för tolkning” 

(Chorbiskop1 2010)

Utöver detta menar både Chorbiskop1 och Präst2, representanter för Österns Assyriska kyrka, 

att de båda har stött på problem när det gäller att ta kontakt med den Koptiska kyrkan som 

helhet: ”Vi har bra kontakt med andra kyrkor, det är bara den Koptiska kyrkan som är lite 

hård, de har lite den gamla tanken att vi är nestorianer, och vi vill gärna att vi sitter och pratar 

och diskuterar […] så kan vi lösa det här. Men ja, de vägrar [ser bekymrad ut]” (Präst2 2012).

”Den Koptiska kyrkan som organisation har väldigt svårt för att acceptera kyrkors tolkningar 

som avviker från deras” (Chorbiskop1 2010).

8.4.2 Att förena: relationen i Sverige och framtiden

När det gäller relationen mellan kyrkorna i Sverige, råder det spridda åsikter hos 

intervjupersonerna och enligt Präst4 så speglar situationen i Sverige samma situation i 

världen. Det finns alltså ingen skillnad på konflikten, geografiskt sätt: ”Enligt min uppfattning 

så är det samma problem som gäller i Sverige som i resten av världen” (Präst4 2012). Munk6 

menar att situationen tvärtom är mycket bättre i Sverige:

”Vi har jättebra kontakter här i Sverige med andra kyrkor […] jag blir ofta bjuden till olika 

kyrkliga tillställningar av andra församlingar. […] det finns en stor kärlek som binder oss 

samman i Sverige [ler]. […] Om relationen mellan kyrkorna i världen skulle vara som den i 

Sverige så skulle det inte finnas några problem alls” (Munk6 2012)
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Vidare tycker Chorbiskop1 och Präst2 att kontakten mellan andra kyrkor är bra i Sverige, men 

att det bara är den Koptiska kyrkan som de saknar kontakt med. Präst2 menar också att den

sortens samarbete mellan den Syrisk Ortodoxa kyrkan och den Koptiska kyrkan, hindrar den 

Syrisk Ortodoxa kyrkan från att utveckla större kontakt med Österns Assyriska kyrka: ”Den 

Syrisk Ortodoxa kyrkan kan inte göra någonting utan den Koptiska kyrkans godkännande, de 

måste alltid fråga Koptiska kyrkan” (Präst2 2012). Samtliga intervjupersoner är eniga om att 

ett första steg till att förena dessa kyrkor (i Sverige), är att på något sätt försöka samlas och 

diskutera (med en ödmjuk inställning) såväl teologi, som acceptans (i kyrkomöten osv.). 

Chorbiskop3 förklarar att splittringen endast kan reduceras genom förståelse och kärlek: ”om 

du älskar någon så ser du inte dennes brister” (Chorbiskop3 2010). Han berättar också att han 

en gång fick besök av en person som ville bli kristen, och att denne person frågade vilken 

kyrka han borde välja, varpå Chorbiskop3 liknade kristendomen vid en vattenkälla: ”I 

vattenkällan finns det olika åar som vattnar olika trädgårdar, och det spelar ingen roll från 

vilken trädgård du äter, det är ändå samma skörd [ler]” (Chorbiskop3 2010).

Präst2 och Präst5 menar att det först och främst är upp till auktoriteter inom varje kyrka att 

organisera ett seriöst möte för att kunna komma fram till en lösning av konflikten: ”I think it’s 

up to the authorities of the churches. They should meet together, especially covering those 

small details. If the authorities of the churches sit down together, and everyone could show 

their understanding, maybe they become closer and I think this is a start” (Präst5 2012).

En intervjuperson från varje kyrka (Präst2, Präst4 och Präst5) menar också att Bibeln måste 

stå i centrum och bli en slags auktoritet i förenandet av alla kristna: 

”Jag tror själv att om alla vi gör vad Bibeln säger så blir allt lättare. När Jesus säger ’såsom jag 

har älskat er, ska ni älska varandra och ni ska tjäna varandra’. Om vi inte är ödmjuka mot 

varandra så kommer vi alltid vara splittrade, men om vi gör vad Gud säger så finns det inget 

problem där […] vi måste komma tillbaka till Bibeln och se vad den säger. Vad säger Jesus?” 

(Präst2 2012)

Präst4 vill också att dessa kyrkor ska träffas och samtala, där samtalet ska baseras på Bibeln: 

”Vi har olika uppfattningar, låt oss sitta ner och diskutera det, och vi har ju Bibeln som vi 

måste utgå ifrån. Vi måste ha en lag som förenar oss alla. Den bästa lag som kan förena oss är 

Bibeln” (Präst4 2012). Även Präst5 vill att Bibeln ska ha en auktoritär roll i och med 
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diskussioner kyrkor emellan: ”I think that discussions should be based on the Bible, not 

personal understanding […] this is the only way to unite the churches” (Präst5 2012).

Som nämnt så upplever Chorbiskop1 och Präst2 att det redan finns ett bra samarbete mellan 

den assyriska kyrkan och andra kyrkor i Sverige men att detta inte inkluderar den Koptiska 

kyrkan. Präst2 ser trots detta en positiv framtid i och med ett enande av kristna samfund i 

Sverige:

”Jag har en stark tro att den nye påven [kopternas påve] gör någonting åt detta. Jag läste i påvens 

brev till den nya patriarken i Egypten och han säger till honom ’jag önskar att du är mer öppen 

till andra kyrkor’, och det betyder att det är vår kyrka. […] När jag ser och läser hans ord 

[kopternas nya påve] så tror jag att han är en riktig kristen människa som vill förena alla kristna. 

Vår kyrka slutar aldrig ta kontakt med andra kyrkor. Vi vill, idag, och vi ska försöka imorgon” 

(Präst2 2012)

Även Präst5 tror att läget kommer att ändras till det bättre i och med att den nye påven har 

tillträtt, och han menar att påven är väldigt modern i sitt tänkande och en väldigt bra 

kommunikatör: 

”Now we have a new pope, and his holiness Pope Tawadrus is a very open minded person, and I 

also think he will make a new committee for the Coptic Church. I think that one of the most 

important points which may help to solve this conflict is communication, and he [the Coptic

pope] is very good at communication. For example he has Twitter, Facebook, Tango [skrattar] 

so he is such a modern pope […] and I think it will be very easy for him to sit and discuss”

(Präst5 2012)

Han förklarar också att den nya generationen inom kyrkliga auktoriteter också är mycket 

öppnare vilket också kommer bidra till ökad förståelse kyrkorna emellan. Vidare är samtliga 

intervjupersoner eniga om att konflikten kommer att försvinna helt i framtiden och att alla 

kristna kyrkor kommer att visa mer acceptans mot andra kristna tolkningar, framförallt med 

hjälp av olika kyrkomöten och liknande. Samtliga informanter klargör också att deras kyrka 

alltid har varit öppen för alla människor och att de uppskattar nya besökare i sin kyrka. 

Chorbiskop3 förklarar att han både tror och vill att alla kristna kommer att förenas i 

framtiden, och att den kyrkan kommer att kallas för Jesus Kyrka. Även Munk6 vill att 

föreningen av kristna ska ske snarast: 



47

”Jag önskar att det imorgon skulle komma en order att vi alla skulle enas och speciellt idag när 

folk har utvecklats och då man har bättre förståelse kring detta. […] när vi har närmat oss 

varandra så förstår vi att det inte finns en skillnad mellan oss. Samma kropp och samma ande, 

allt det här är så lätt så lätt så lätt [ler]” (Munk6 2012)

9. AVSLUTANDE DISKUSSION

Nedan kommer en analys av intervjuresultatet utifrån Wallensteens konfliktteorier, där viktiga 

punkter för att identifiera det grundläggande problemet läggs fram, samt där teologiska 

skillnader diskuteras och jämförs utifrån ett föreningsperspektiv. Kapitlet behandlar också 

problematiken kring tolkning, och vad som krävs för att förenas i framtiden. 

9.1 Att utreda problemet

Som nämnt i teorikapitlet så lägger Wallensteen (1994) stor vikt på att först och främst 

identifiera problemet eller problemen som ligger i grunden för en konflikt. Det gäller alltså att 

skapa en större bild och förståelse av vad konflikten egentligen handlar om, och därför 

behöver båda parterna ha insikt i konflikten både från sin sida, men också utifrån motpartens 

perspektiv (Wallensteen 1994:301). Vad som blir tydligt i analysen av intervjuerna är alla 

missförstånd som uppfattas av de olika kyrkorna, dels p.g.a. olika språk och terminologi 

(exempelvis filioque, som inte finns inom den Assyriska kyrkan) och dels att dessa kyrkor inte 

har haft möjlighet till ett ordentligt organiserat möte på flera år. Detta riskerar bl.a. att felaktig 

information växlas mellan kyrkorna och kyrkornas medlemmar och Munk6 utrycker att 

saknandet av möten och direkt kommunikation har gett utrymme till felaktiga rykten och 

nedvärdering av de olika organisationerna emellan: ”förr i tiden blev man påverkad av rykten 

som kanske många gånger inte var sanna […]. Speciellt nu […] får jag felaktig information 

om dess tro [den Assyriska kyrkans] och då tror folk att det är en felaktig kyrka” (Munk6 

2012). Ett exempel på ett resultat av missförstånd och dålig kommunikation gjorde sig påmint 

i intervjun med Präst4, som sa att: ”Assyrierna säger att Gud och Jesus är olika” (Präst4 

2012), vilket inte stämmer med den Assyriska kyrkans teologi. Det blir således aktuellt att 

skapa förståelse för varandras kyrkor och teologi, samt kyrkornas olika terminologi, dvs. 

sättet de beskriver någonting, och för att detta ska fungera på ett bra sätt behövs fortlöpande 

möten där alla berörda parter i lugn och ro kan redogöra för kyrkans teologi i en accepterande 

miljö. Det blir givetvis viktigt att här även påpeka vikten av att respektera varandra trots 

bristande kunskap hos parterna, men att förståelsen för varandra gör det lättare att förena 

parterna i en gemensam acceptans. 
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Samtliga informanter uttrycker behovet av att sätta sig ner och diskutera kyrkorna emellan för 

att öka förståelsen av varandras tolkningar och därmed kunna utveckla en sorts acceptans 

gentemot varandra. Präst2 och Präst5 föreslår att det till en början borde utvecklas en 

diskussion mellan kyrkans auktoriteter: ”They should meet together, especially covering those 

small details. If the authorities of the churches sit down together, and everybody could show 

their understanding, maybe they become closer” (Präst5 2012). Präst5 menar att om kyrkornas 

auktoriteter föregår med gott exempel och visar acceptans till andra kyrkor, så kommer resten 

av kyrkans anställda att följa samma spår. Wallensteen (1994) menar att målet här inte är att 

försöka forcera ett godkännande från en part till en annan, utan att helt enkelt bygga upp en 

respekt gentemot varandra. 

Utöver det här måste involverade också se till så att språket inte blir något hinder. Trots att 

alla mina intervjupersoner bor och arbetar i Sverige, så är det inte det svenska språket som blir 

ett centralt medel (då flertalet respondenter har bristande kunskaper i språket) i ett samtal. 

Intervjupersonerna från den Assyriska kyrkan har assyriska som modersmål, 

intervjupersonerna från den Syrisk Ortodoxa kyrkan har syrianska som modersmål, och 

intervjupersonerna från den Koptiska kyrkan har arabiska som modersmål, men eftersom 

samtliga kyrkliga personer och auktoriteter (inom dessa kyrkor) kommer från arabisktalande 

länder och kulturer så blir det, det arabiska språket som i det här fallet får fungera som medel. 

Ytterligare problematik i det här kan också uppstå i olika dialekter hos det gemensamma 

språket, dels i nivån av språkkunskapen, och dels där ord och begrepp kanske inte speglar 

varandra hos arabiskan i olika länder. Det blir följaktligen också viktigt att först reda ut vilka 

medel som ska användas i organiserandet av en teologisk diskussion mellan olika kyrkliga 

traditioner.

För att förhindra att konflikter uppstår, menar Wallensteen (2011) måste bl.a. historiska 

händelser ses som någonting att ta lärdom ifrån och utifrån intervjuresultaten så blir det 

tydligt att mycket av den historiska grundkonflikten, dvs. Assyriska kyrkans utanförskap 

p.g.a. teologiska skillnader, hänger kvar hos samtliga aktuella östkyrkor. Samtliga 

respondenter upplever att historiska händelser som ligger i grunden av konflikten, påverkar 

sättet kyrkorna relaterar till varandra. Att den Syrisk Ortodoxa kyrkan och den Koptiska 

kyrkan ses som samarbetsvilliga gentemot varandra, medan den Assyriska kyrkan hålls 

utanför, känns igen även idag då samma uppdelning råder i praktiken. Det blir viktigt med 
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uppdatering hos samtliga kyrkor för att utveckla en mer välkomnande organisation, särskilt i 

ett land som Sverige där religionsfrihet råder och som uppmuntrar samarbeten.

9.2 Teologiska likheter och skillnader

Wallensteen (2011) föreslår (i och med religiösa konflikter) att parterna i konflikt försöker 

hitta någonting gemensamt, dvs. en sorts sammanbindande länk som förenar dem på 

åtminstone ett plan (Wallensteen 2011 [tid i min] 32:49-33:36). Resultatet av intervjuerna 

visar att kyrkorna snarare har mer gemensamt när det gäller teologiska frågor, än skillnader. 

Problematiken som uppstår är beskrivandet av teologiska frågeställningar samt hur olika 

parter inom dem relaterar till varandra. Samtliga intervjupersoner är eniga om att treenigheten 

består av Fadern, Sonen och den Heliga anden och att dessa tre delar är lika viktiga, samtidigt 

som dem är en. Chorbiskop1 (2010) förklarar att skillnaden kyrkor emellan uppstår i och med 

diskussionen kring hur dessa tre delar relaterar till varandra, men att det viktigaste är 

erkännandet av att treenigheten är en, vilket resterande respondenter håller med om. Lite mer 

problematiskt blir det i och med diskussionen kring Jesus, samt jungfru Maria och hennes roll, 

där representanterna för den Assyriska kyrkan tror på Jesus som sann Gud och sann människa. 

Chorbiskop1 förklarar att Jesus har en mänsklig och en gudomlig personlighet (qnoma) och 

att dessa tillsammans med två naturer (en mänsklig och en gudomlig) är förenade i en 

personlighet: ”Jesus, Marias son och Kristus, Guds son. Två qnome och två natur förenas i en 

person” (Chorbiskop1 2010). Respondenterna tillhörande den Syrisk Ortodoxa kyrkan 

förklarar att även de tror att Jesus Kristus är både människa och Gud, då kroppen som Sonen 

intog var mänsklig, men att anden i den mänskliga kroppen var gudomlig. Även 

intervjupersonerna från den Koptiska kyrkan menar att Jesus både är människa och Gud:

  ”He [Jesus] is hundred percent human and hundred percent divine […]. When we saw Jesus 

walk on water, this is not the nature of a human being. When he touched a dying person and this 

person got new life, this is not a human power. But when we saw Jesus crying when he prayed, 

this is a human being. […] So the human nature and the divine nature go great together and they 

give a new nature which we can describe as hundred percent human and hundred percent divine 

without mixing and without splitting” (Präst5)

Stora liknande drag igenkänns mellan prästernas förklaringar, dvs. att Jesus Kristus är både 

människa och Gud, och att dessa naturer existerar sida vid sida utan någon blandning. 

Skillnaden i kyrkornas teologi gällande Jesus är kyrkornas olika definitioner av Jesus och 

hans natur/naturer, personlighet/personligheter. 
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Österns Assyriska kyrka menar att jungfru Maria endast är Jesus mor, och inte Guds, då hon 

födde människan Jesus. Respondenterna tillhörande den Syrisk Ortodoxa kyrkan och den 

Koptiska kyrkan, menar istället att jungfru Maria är Guds mor. Detta är en tolkningsfråga och 

när respondenterna förklarar jungfru Marias person och roll så är det mycket som är likt, trots 

den stora skillnaden (theotokos eller christokos). Präst4 (från den Syrisk Ortodoxa kyrkan) 

förklarar att hon kallas för Guds mor eftersom Sonen i treenigheten kom ner i hennes mage 

och intog en mänsklig kropp, och eftersom Sonen är en del av treenigheten så blir jungfru 

Maria (som fött Sonen) automatiskt Guds mor. Representanterna för den Assyriska kyrkan 

vill istället skilja på människan Jesus och den gudomliga Jesus, där det endast var människan 

Jesus som föddes av jungfrun. De menar fortfarande att det är Sonen från treenigheten som 

kommit ner till mänskligheten, men att uppdelningen i qnome och naturer gör det möjligt att 

separera Jesus mänsklighet och gudomlighet. Chorbiskop1 (från Österns Assyriska kyrka) 

menar att det blir felaktigt att kalla jungfru Maria för Guds mor, då hon endast föder Sonen 

och resterande treenigheten: 

”Assyriska kyrkan accepterar aldrig Maria som Guds mor eftersom man säger att Fadern, Guds 

son, och den Heliga anden är i ett, och Maria kan inte vara mor till dessa. Om man säger det 

hävdar man att hon är treenighetens mor. […] de [treenigheten] är från evigheten medan Maria 

fanns under en period” (Chorbiskop1 2010)

Präst5 (från den Koptiska kyrkan) förklarar att även Koptiska kyrkan kallar jungfru Maria för 

Guds mor:

”We call her Theotokos, and it means mother of God […] she is the mother of God, of the flesh, 

not the divinity, because the divinity is from the beginning. We call her Theotokos because the 

angel […] said ’you will give birth to he who will be called the son of God’. So she is the 

mother of the son of God” (Präst4 2012)

Tydliga likheter blir synliga i jämförelsen mellan dessa tre förklaringar. Alla är först och 

främst överens om att treenigheten består av Fadern, Sonen, och den Heliga anden, men att 

dessa delar ändå är en och dessutom lika viktiga. Prästerna är också eniga i sin förklaring 

kring att det var Sonen som kom ner till mänskligheten i Jesus Kristus, samt att det var 

jungfru Maria som födde Jesus Kristus vilket gjorde henne till ett helgon. Skillnader uppstår i 

definitionen av vad jungfru Maria är, och vad hon ska kallas. Präst5 svar närmar sig 
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exempelvis den Assyriska kyrkans förklaring då Präst5 säger att jungfru Maria är mor till

Guds son, och att hon är mor till ”köttet” och inte gudomligheten (då gudomligheten är från 

evigheten). Han säger däremot också att han kallar henne för Theotokos, som betyder Guds 

mor, vilket för mig är förvånande eftersom dessa svar motsäger sig lite. Präst4 menar att som 

nämnt att Sonen som föds är en del av treenigheten och därför räknas sonen som föds genom 

jungfrun, som Gud vilket i sin tur gör jungfru Maria till theotokos, Guds mor. 

I många fall så menar dessa kyrkor samma sak, men hur det som ska förklaras uttrycks 

varierar, och kyrkornas olika uppdelningar av Jesus natur och qnoma är exempel på det. 

Medan den Assyriska kyrkan menar att deras uppdelning av Jesus i två naturer och två qnome 

gör det möjligt att påstå att Jesus är både människa och Gud, medan de resterande kyrkorna 

ser uppdelningen som att man delar upp Jesus i två olika delar, vilket samtliga tre kyrkor är 

emot. Den Syrisk Ortodoxa kyrkan och den Koptiska kyrkan menar också att Jesus är både 

människa och Gud men att han endast har en natur då det gudomliga och det mänskliga blev 

förenat i och med nedstigningen. Det blir viktigt att påpeka att det även finns en uppdelning 

hos de senast nämnda kyrkorna men att delningen redan blir en i en natur (se teologikapitlet). 

Det står ganska klart att dessa kyrkor har väldigt mycket gemensamt, och många 

grundläggande teologiska likheter, och skulle dessa kyrkor träffas och samtala med varandra 

kring likheter som förenar dem, som Wallensteen föreslår, så tror jag att mycket missförstånd 

skulle kunna redas ut och kyrkorna skulle se hur mycket viktigt som faktiskt finns 

gemensamt. I och med intervjuerna så har jag fått uppfattningen om att folk som arbetar inom 

kyrkorna är väldigt öppna för andra människor och mina respondenter försäkrar flera gånger 

att alla är välkomna till deras kyrkor, och att de har kristna i deras församlingar med olika 

bakgrund och olika kristendomsinriktning, och att detta inte har medfört några alls problem. 

Respondenterna utrycker också behovet av att träffas och diskutera, men trots detta sker det 

ingen förändring mellan dessa aktuella kyrkor och samarbete saknas dem emellan. I och med 

detta tror även jag som Präst2 och Präst5 utrycker, att det först och främst är upp till 

kyrkornas auktoriteter att skapa acceptans och därefter utrymme för samarbete i Sverige och i 

världen, då den makten ligger hos dem. 

9.3 Att tolka ”rätt”

Hälften av intervjupersonerna (en från varje kyrka) utryckte att Bibeln borde få en central 

plats i och med samtal kring enandet av kyrkorna: ”Jag tror själv att om alla vi gör vad Bibeln 
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säger så blir allt lättare” (Präst2 2012), ”Vi har olika uppfattningar, låt oss sitta ner och 

diskutera det […] vi har ju Bibeln som vi måste utgå ifrån” (Präst4 2012), ”I think that 

discussions should be based on the Bible, not personal understanding […] this is the only way 

to unite the churches” (Präst5 2012). Wallensteen (1994) menar att utgå ifrån en helig skrift 

eller bok (som ofta innehåller liknelser, metaforer och motsägelser) kan bli problematiskt då 

nya hinder uppstår i att tolka texten (Wallensteen 1994:130-131). Det kan alltså bli väldigt 

svårt att försöka närma sig varandra med Bibeln som grund, då frågan blir: vem har tolkat 

”rätt”? 

Präst4 uttryckte en tydlig svårighet med att ena personer med olika tolkningar och 

uppfattningar kring samma religion: 

”Exempelvis när du och jag läser Bibeln och dina tankar från det du har läst kanske inte stämmer 

med mina tankar […] och trots att du och jag inte vill splittras blir vi tvungna eftersom dina 

tankar om Bibeln inte stämmer in på mina. För mig blir det svårt att vara med dig […] om jag 

vet att du har fel tankar om Bibeln. Det är precis som när vi säger att jungfru Maria är Guds mor, 

och du säger ’nej jungfru Maria är inte Guds mor’ och även om jag gillar dig så gillar jag inte 

tanken, därför splittras vi som vänner. […] konflikter som baseras på fel tro är viktiga […] Att 

jungfru Maria är Guds mor […] är en sanning för mig, och den som inte erkänner det kan inte 

vara med mig. Men vi kan ju sitta och diskutera och rätta dem här felaktigheterna” (Präst4 2012)

Att acceptera varandras tolkningar trots olikheter blir viktigt, då att avgöra vad som är ”rätt” 

och ”fel” blir nästintill omöjligt. Vad som är ”rätt” för en grupp, kanske är ”fel” för en annan, 

och varje person ska ha friheten att tolka sin tro på sitt eget sätt (så länge det inte fysiskt 

skadar en annan grupp). Vad Präst4 presenterar som lösning till detta är att varje part i en 

diskussion försöker övertyga den andra till sin ”sanning” och därmed enas, vilket många 

gånger kan vara väldigt svårt. 

9.4 Att förenas i framtiden

Utifrån intervjuresultatet framgår det att de flesta respondenter ser kristendomens olika 

inriktningar som någonting negativt, och samma personer ser gärna istället att alla kristna 

kyrkor förenas till en kyrka: ”Jag tror och vill att alla kristna kommer att förenas i framtiden, 

och den nya kyrkan kommer att heta Jesus Kyrka” (Chorbiskop3 2010). Chorbiskop1 

förklarar att han tycker det är positivt med olika inriktningar eftersom det ger utrymme till fler 

tolkningar och visioner, vilket han tycker berikar kristendomen. Chorbiskop1s inställning 
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verkar vara det enklaste sättet att ena kyrkorna eftersom betoningen ligger på att acceptera 

varandras tolkningar. Det kanske inte krävs att alla kristna samfund speglar samma bild av 

kristendomen för att kunna samarbeta och hjälpa varandra, utan det viktigaste är att respektera 

varandra och lägga betoningen på likheter istället för skillnader. Istället för att ordna 

kyrkomöten för att förkasta andras tolkningar av religionen, eller försöka övertyga andra 

parter om sin eller sin kyrkas tolkning, så behövs möten för att föra en öppen diskussion, där 

varje part får chansen att redogöra för sin religion innan den förkastas eller accepteras av de 

andra parterna. 

Chansen att förklara och samtala kring olika frågor är således ett viktigt första steg för att 

utveckla en ömsesidig respekt. Med detta sagt så kan en acceptans för andras tolkningar 

urskiljas hos samtliga respondenter på ett personligt plan, men det har visat sig att 

välkomnande inställningar till andra religiösa grupper inom samma religion inte räcker till för 

att utveckla ett fungerande samarbete, och jag tror att mer omfattande stöd från olika kyrkors 

auktoriteter behövs, dvs. att arrangera en sammanbindande länk på en organisationsnivå. 

Detta speglas i vad både Präst2 och Präst5 säger i och med den nyligen tillträdda patriarken 

(kopternas påve), dvs. att han verkar vara en väldigt modern och öppen person som kommer 

att belysa vikten av att ge utrymme till olika inriktningar mellan kyrkor. Präst5 säger också att 

den nye patriarken/påven har stora kunskaper inom kommunikation, och att detta är nyckeln 

till att skapa förståelse mellan alla berörda parter i konflikten. 

Ett sätt att organisera ett möte mellan dessa berörda kyrkor i Sverige skulle vara ifall en 

utomstående (som ej ingår i konflikten) organisation fick agera som medlare, exempelvis 

Svenska Kyrkan, för att samtalet ska bli så ovinklat och rättvist som möjligt, och där alla 

parter ska få chansen till samma förutsättningar under mötet. Jag tror att detta skulle 

avdramatisera konfliktperspektivet, och ge mer utrymme till mer samtida värderingar och 

uppmuntra till att koncentrera sig på likheter som finns mellan parterna. Jag tror också att 

dessa kyrkor i Sverige har bättre förutsättningar för att enas än i världen eftersom det svenska 

samhället (och därmed svenska värderingar) påverkar kyrkorna. Munk6 säger att om 

situationen i världen skulle vara som i Sverige så skulle det inte finnas något problem, och det 

känns mer rimligt (efter intervjuresultatet) att konflikten har bättre förutsättningar för att 

försvinna i Sverige, än det har i världen, just p.g.a. mentaliteten i det svenska samhället. 
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10. SAMMANFATTNING

Uppsatsen syftar till att ge svar på huruvida det finns en konflikt mellan präster inom Österns 

Assyriska kyrka och den Syrisk Ortodoxa kyrkan samt den Koptiska kyrkan i dagens Sverige, 

samt till att undersöka hur stämningen dem emellan är. Samtidigt som teologiska 

skiljaktigheter undersöks (med historisk bakgrund), så presenteras även informanternas syn på 

kristendomens splittring. Jag valde att intervjua sex präster/chorbiskopar som är bosatta och 

arbetar i Sverige, och valet av informanter skedde utifrån snöbollsmetoden, dvs. där varje 

informant föreslog en annan osv. Efter samtliga intervjuer, transkriberades min insamlade 

data och jämfördes för att urskilja återkommande åsikter och teman. Intervjuresultatet 

analyseras utifrån freds- och konfliktforskaren Peter Wallensteen teorier om konflikt och 

konfliktlösningar, där viktiga punkter för att identifiera det grundläggande problemet läggs 

fram, samt där teologiska skillnader diskuteras och jämförs utifrån ett föreningsperspektiv.  

I och med intervjuresultatet framgår det tydligt att samtliga respondenter upplever att det 

saknas ett fungerande samarbete (från den Assyriska kyrkans håll, ett samarbete med den 

Syrisk Ortodoxa kyrkan och den Koptiska kyrkan, och från det senast nämnda kyrkorna, med 

den Assyriska kyrkan) och flertalet respondenter upplever att kyrkans splittring har medfört 

negativa konsekvenser då de strävar efter en enighet inom kristendomen. Skillnaden 

teologiskt sett visar sig inte vara så stort som förväntat, problematiken ligger dock dels i 

språk- och begreppsskillnader och dels för att acceptansen gentemot varandras tolkningar inte 

är den ultimata. I många fall menar dessa kyrkor samma sak i sitt resonemang, men det är hur 

förklaringen tas i utryck som varierar och leder till missförstånd, och det blir därför viktigt att 

kyrkorna får samtala med varandra och reda ut sina tolkningar inför varandra, om inte för att 

ena, för att utveckla en acceptans till andra kyrkliga tolkningar och därifrån försöka skapa ett 

samarbete. 
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12. BILAGOR

12.1 Bilaga 1

Chorbiskop1s ritningar under intervju (2010-11-27). Observera att det är Chorbiskop1 

personliga synsätt som ritningarna baseras på.

Fig. 1: Treenigheten inom Österns Assyriska kyrka

Fig. 2: Treenigheten inom den Katolska samt den Ortodoxa kyrkan
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12.2 Bilaga 2

Chorbiskop1s ritningar under intervju (2010-11-27)

Fig. 1: Synen på Jesus inom Österns Assyriska kyrka

Fig. 2: Synen på Jesus inom Katolska samt den Ortodoxa kyrkan
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Fig. 3: Synen på Jesus inom den Koptiska kyrkan


