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Uppsatsen behandlar olika tolkningar av skapelseberättelsen från första Moseboken och dopet. 

Syftet är att visa på likheter och skillnader mellan dessa samt att analysera tolkningarna ur ett 

genusperspektiv. 

Källmaterialet består av ett urval av Augustinus böcker och olika gnostiska traktat från  Nag

Hammadiskrifterna.  Valet av metod är  texttolkning där materialet har studerats, tolkats och

analyserats. Uppsatsen innehåller en jämförelse mellan verken  och en analys  utifrån  Yvonne

Hirdmans  teori  om genussystemet.  I  undersökningsområdet  berörs  hur  det  gudomliga  och

skapelsen framställs, synen på Adam och Eva, samt hur textkällorna  ser på dopet. 

Det  framkommer  några  övergripande  likheter  mellan  textkällorna,  men  flest  skillnader.

Analysen utifrån Hirdmans genussystem visar att flera traktat från  Nag Hammadiskrifterna

har  en mer ”jämställd”  teologi än Augustinus, men båda textkällorna faller ändå inom teorins

ramar. 

Övergripande  likheter  som  hittades  var  platoniska  idéer  och  hur  skapelseberättelsen  kan

förklara människans inre tillstånd och Gud. Men trots dessa gemensamma  motiv kom de fram

till väldigt olika slutsatser. 
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1. Inledning

I  epilogen  till  boken  Adam,  Eve,  and  the  serpent  (1989)  skriver  Elaine  Pagels,  professor  i

religionsvetenskap på Princeton Universitet, hur hon som student på Harvard universitet kände sig

missbelåten med den kristendom hon såg omkring sig. Hon ville finna den första kristendomen och

antog att den gick att hitta om hon gick tillbaka till de tidigaste kristna. Men Pagels insåg senare att

många människor långt före henne hade gjort samma försök, med antagandet att kristendomen var

renare  och  enklare  då.  När  hon  kom i  kontakt  med  de  tidiga  skrifterna  som hittats  nära  Nag

Hammadi  i  nordliga  Egypten  år  1945,  fann  hon  att  kristendomen,  i  motsats  till  hennes

förväntningar, var olikartad och splittrad under de första århundradena, kanske mer än vad den är

idag.1

Den här uppsatsen kommer att handla om de kristnas variation av trosuppfattningar och  tolkningar

under de första århundradena, med fokus på skapelseberättelsen i första Moseboken. Augustinus

tolkning  av  skapelseberättelsen  och  hans  uppfattning  om  arvsynden  har  påverkat  hela  den

västerländska  kyrkans  historia  fram tills  idag.  Medan gnostikernas  tolkningar,  som klassificeras

heretiska,  förbjöds och förstördes under 300- till  400-talet,  då den ortodoxa kristendomen hade

blivit en etablerad religion i det romerska imperiet. Men tack vare att någon, förmodligen en munk

från Pachomios-klostret i södra Egypten, ville förhindra deras förödelse, kunde de återupptäckas

1600 år senare.2 Under denna tidsperiod,  då  Nag Hammadiskrifterna gömdes undan, på samma

kontinent,  i  Afrika,  levde  Augustinus,  som  kom  att  bli  den  mest  inflytelserike  kyrkofadern  i

europeisk idéhistoria. I sin ungdom var han en sökare och drogs med i manikeismen, en rörelse med

gnostiska drag, då han upplevde den allmänna kyrkan som trångsynt.3 Efter sin omvändelse till

huvudfåran av den kristna tron, blev han efter ett par år vigd till präst och sedan till biskop i sin

vistelseort Hippo,4 samt upphöjd till  helgon efter sin död av den katolska kyrkan på 1200-talet.5

Men en del har ifrågasatt hans omvändelse och kallat hans tro för en nyplatonisk gnosis med kristna

1 Pagles, Elaine (1989). Adam, Eve, and the Serpent. New York: Vintage. s. 151

2 Gunterberg, Sophia (2014).  Sökandet efter den inre kunskapen. En jämförelse mellan Nag Hammadiskrifterna och
Samael Aun Weors böcker. C-uppsats  s. 9-11

3 White, Carolinne (red.). (2001). Augustinus bekännelser  Översättning av Bengt Ellenberger. Örebro: Bokförlaget
Libirs.  Se pärm

4 Augustinus (2003). City of God. Översättning av Henry Bettenson. London: Penguin Books. Bok XI s. xxvvii

5 Collette, Charles (1883).  Saint Augustine (Aurelius Augustinus, Episcopus Hipponiensis), A.D 387-430. A sketch
over his life and writings as affecting controversy with Rome. London: Forgotten books. s. III
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förtecken.6 Detta  påstående  indikerar  att  Augustinus  teologi  har  likheter  med  gnostikerna,  men

stämmer det?

1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mitt syfte är att göra en komparativ studie samt tillägga ett genusperspektiv av olika tolkningar av

skapelseberättelsen i första Moseboken och jämföra synen på dopet under de första århundradena

e.Kr.  I  undersökningen kommer  ett  urval  av  Augustinus  verk  att  ingå  och jämföras  med  olika

gnostiska  traktat  från  Nag Hammadiskrifterna.  Jag  avser  att  lyfta  fram likheter  och  skillnader

mellan  dessa  tolkningar  och  även  hur  texterna  ser  på  manligt  och  kvinnligt  utifrån  Yvonne

Hirdmans genussystem.

• Augustinus och Nag Hammadi: Vilka likheter och skillnader finns det i framställningen av 

Gud, skapelsen och begynnelsen till ont och gott?

• Augustinus och Nag Hammadi: Vilka likheter och skillnader finns det i synen på skapandet 

av Eva och Adam och deras olydnad mot Gud?

• Augustinus och Nag Hammadi: Vilka likheter och skillnader finns det i synen på frälsning 

genom dopet?

• Hur ser texterna på manligt och kvinnligt utifrån Yvonne Hirdmanns genussystem?

1.2. METOD OCH MATERIAL

Mitt  metodval  är  en  texttolkning  och  jämförelse  mellan  ett  urval  av  Augustinus  böcker  och

gnostiska texter från Nag Hammadiskrifterna. Jag har även valt att tillämpa ett genusperspektiv på

resultatet för att undersöka hur källorna ser på manligt och kvinnligt. Mitt fokus i uppsatsen har

därför legat på textkällornas guds- och människosyn. Frågeställningen om dopet finns med i min

undersökning då Augustinus argumentation för barndopet är starkt förankrat i första Moseboken

och kom att ha en stor påverkan på kyrkan i Europa. Jag ville veta hur de gnostiska texterna såg på

dopet och om deras dop hade någon anknytning till Eva och Adam i skapelseberättelsen och i så fall

på vilket sätt. Jag hade likväl kunnat välja synen på sexualitet eller något dylikt. Men det var min

nyfikenhet som avgjorde saken. 

Angående  material  har  jag  utgått  ifrån  tre  av  Augustinus  verk:  De  civitate  Dei  (Guds  stad),

Augustinus bekännelser, och De Peccatorum Meritis Et Remissione (Värdet av syndernas förlåtelse

och barndop).7 De upplagor jag har använt mig av är City of God (2003), en översättning av Henry

6 White, Carolinne (red.). (2001). s. 10

7 Egen översättning av den engelska titeln: On the merits and forgiveness of sins and on the baptism of infants
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Bettenson. Boken var tacksam på så vis att den är en modern översättning och dessutom var det lätt

att hitta väsentliga texter i den som besvarade mina frågeställningar. Jag använde mig även av The

confessions of St. Augustine, en översättning från 1921 med en anonym översättare. Jag har använt

mig av en engelsk översättning av Värdet av syndernas förlåtelse och barndop med motsvarande

titel On the merits and forgiveness of sins, and on the baptism of infants från 1887 med översättning

av Robert Wallis and Peter Holmes. Augustinus har skrivit närmare hundra böcker där flera hade

varit relevanta för min undersökning och gett ett  fylligare resultat till min undersökning. Men de

böcker jag sökte var mycket svårtillgängliga och gick inte att få tag i. 

Augustinus texter var lätthanterliga eftersom de är skrivna av endast en författare och var dessutom

enkla att tolka. Behovet av att komplettera med tidigare forskning fanns inte på samma sätt som

med  Nag Hammadiskrifterna.  Jag har till  största del utgått  ifrån en forskare, Peter Brown, som

stödmaterial till Augustinus. 

Nag  Hammadiupplagan  jag  har  valt  är  Marvin  Meyers  The  international  edition.  The  Nag

Hammadi scriptures. Revised and updated translation of scared gnostic texts (2007). Alla citat och

tolkningar utgår från den. Mitt fokus på skapelseberättelsen och dopet i uppsatsen avgjorde till viss

del urvalet av skrifter då alla texter inte berör dessa ämnen. Andra faktorer som har påverkat mitt

urval är tolkningssvårigheter. Det är lätt att villa bort sig i skrifterna med alla detaljer, och att inte se

helheten och där har den tidigare forskningen varit ett stort stöd. Jag har framförallt använt mig av

David Brakkes, Tuomas Rasimus, Everett Fergusons och Elaine Pagels forskning som hjälp för att

kunna besvara mina frågeställningar. De har också varit en guide till väsentliga textstycken. En del

texter har exkluderas på grund sin komplexitet då min egen förståelse av texten varit otillräcklig,

trots med hjälp av tidigare forskning. Andra stycken har jag valt utifrån eget studium av skrifterna

och har då utgått från min egen uppfattning av texten. 

I undersökningen har jag valt  att  inkludera både sethianska och valentinianska gnostiska traktat

istället för att begränsa mig till en skola av gnostisk tankegång. Jag anser att det har varit en tillgång

att  ha med båda skolorna,  då resultatet  blivit  mer  nyanserat  och dessutom upptäckte  jag under

skrivprocessen att de kompletterar varandra. De sethianska traktaten har dock tagit större utrymme

än de valentinianska. Det beror på att de sethianska texterna ger en mer ingående beskrivning av

skapelseberättelsen än vad de valentinianska gör.

Ett flertal forskare är enbart riktade mot sethianska eller valentinianska texter och använder termen

gnostiker  när  de  i  själva  verket  endast  hänvisar  till  sethianer  eller  valentinianer.  Detta  har  jag

försökt att uppmärksamma i min undersökning vid hänvisning till tidigare forskning och har därför
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bytt ut ordet ”gnostiker” mot den mer distinkta termen såsom ”sethianer.” Jag är medveten om att

jag  själv  har  använt  begreppen  gnostisk  och  gnostiker8 vilket  kan  vara  problematiskt  eftersom

forskarna inte  är  överens om hur orden ska definieras  på grund av texternas  avvikelser.  Jag är

medveten om att det även i analysen av resultatet är ett problem då det är svårt att dra en slutsats

som bygger på alla gnostiska traktat då de är olikartade. Generaliseringar kan därför förekomma,

även om jag har försökt att undgå dem. 

I resultatdelen har jag valt att inkludera sammanfattningar efter varje undersökningsområde, men

inte jämförelser. Detta är för att undvika upprepningar i diskussionsdelen. Jag har till största mån

försökt att tolka och noggrant återge källorna på ett korrekt sätt utifrån de upplagor jag har använt

mig av. Citat har använts för att lyfta och förtydliga författarnas egna röster då min intention har

varit att beskriva textkällorna ur deras perspektiv och syn på världen. Framställningen av resultatet

har även präglats av forskares tolkningar och mina egna, samt valet av texter och böcker till denna

uppsats. 

1.3. OM KÄLLORNA

1.3.1. Augustinus 

Augustinus föddes  i Tagaste, en stad i Numidien (nuvarande Algeriet) i Afrika, den 13:e november

354 e.Kr. Föräldrarna hette Patricius och Monica. Hans far var medborgare i staden, men fattig, och

hans mor var kristen och tillhörde den Nordafrikanska kyrkan. Han gick i skolan i Madaura, men

själv tyckte han inte om skolan som pojke9 eftersom han blev slagen. Då han kom från en fattig

bakgrund  förstod  han  inte  heller  meningen  med  skolan  och  ville  helst  idrotta  och  leka.10 När

Augustinus  var  sexton  år,  blev  han  skickad  från  Madaura  till  Kartago  för  att  studera  retorik.

Studierna blev lyckosamma och han fördjupade sig även i andra ämnen. Efter sina studier återvände

han till Tagaste och blev lärare i retorik.

Enligt  Augustinus  egna redogörelser  träffade han konkubin år 372 som han aldrig  nämnde vid

namn. De levde ihop och fick en son tillsammans, Adeodatus, ”gåva från Gud,” som Augustinus

kom att älska. Sonen dog dock tidigt, redan vid 16 år ålder.11 Efter tio år tog förhållandet slut. Enligt

G.B Evans, författaren till introduktionen i  City of God  (2003), tog förhållandet slut på grund av

8 Kommentar: orden kommer ursprungligen från gammalgrekiskans gnosis och betyder kunskap 

9 Collette, Charles (1883). s. 3

10 Augustinus (1921). The confessions of St. Augustine. Augustine of Hippo. The perfect library. Bok I,  s. 10-11

11 Brown, Peter (2000). Augustine of Hippo. Berkeley: University of California Press. s. 51
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hans mor skickade iväg konkubinen. Hon ville att Augustinus ska kunna ingå i ett bra äktenskap.12

Historieprofessorn  emeritus  Peter  Brown  skriver  att  äktenskap  under  den  här  tiden  var

komplicerade. Det var viktigt att gifta sig med någon i samma klass. Och Augustinus ville inte nöja

med ett andraklass-äktenskap med en konkubin, och avvisade därför henne och förlovade sig med

ung arvtagerska.13

Under Augustinus ungdomstid var han en religiös sökare.14 Bibeltexter intresserade honom inte vid

denna  tid  då  han  tyckte  att  de  var  alltför  banala.  I  stället  fängslades  han  av  manikeism,  som

grundades av Mani på 200-talet.15 Mani hade fått en uppenbarelse om guds och människans natur,

som han spred till sina lärjungar.16 Det första steget inom manikeismen var att nå upplysning och

inse att man har befunnit sig ett sovande tillstånd tills nu. Manikeismen var en sekteristisk grupp

med dåligt rykte. De var olagliga, och kom senare att bli förföljda. Rörelsens lära ansåg att den

judiska guden, Jehova, var en elakartad demon och patriarkerna var smutsiga gamla män.17 Det var

en form av kristen doktrin som förnekade skapelsens godhet och den fria viljan.18 Skapargudens

ondska tog sedan Augustinus starkt avstånd från och på sin ålderdom blev det viktigt för honom att

bevisa att Gud kan vara källan till allt ifrån omsorgsfull generositet, till fördömelse och lidande.19

Augustinus bröt  med manikeismen då han fick kontakt  med biskopen Ambrosius  i  Milano och

flyttade dit år 383. Ambrosius tolkade Bibeln allegoriskt. Den metoden fick Augustinus att få upp

ögonen för Bibeln. Ambrosius kunde dessutom försvara det Gamla testamentet mot manikeismen,

vilket imponerade på Augustinus.20 Samtidigt kom han i kontakt med nyplatonismen, som hjälpte

honom att göra upp med manikeismen intellektuellt.21 Augustinus var dock fortfarande olycklig och

brottades med lustar och självförakt. I augusti år 386 då Augustinus befann sig i en andlig kris, satte

han sig i trädgården med Romarbrevet i handen. Han grät av smärta och frustration, då han plötsligt

hörde en barnröst som sjöng tolle et legge, ”ta och läs”. Han öppnade boken och läste passagen från

12 Augustinus. (2003). City of God. London: Penguin books (Översatt av Henry Bettenson) s. xvii-xviii

13 Brown, Peter.  (2000). s. 51-52. Kommentar: hennes namn nämns inte heller, utan någon kommentar om det är
okänt.

14 Augustinus (2003). s.xviii

15 Collette, Charles (1883). s. 3

16 Brown, Peter (2000). s. 34

17 Brown, Peter (2000). s.39

18 Pagels, Elaine (1989). s. 99

19 Brown, Peter (2000). s.39

20 Brown, Peter (2000). s. 74

21 White, Carolinne (red.). (2001).  s. 10
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Rom. (13,13-14), där det står att läsaren ska vända sig bort ifrån sexuella nöjen och lägga dem på

Jesus Kristus. I denna stund blev han förvandlad, beskriver han själv. Allt föll på plats och han blev

en hängiven kristen.22

Augustinus slutade att arbeta som retoriklärare och i mars år 387 lät han sig döpas. Två år senare

återvände han till sitt hemland, men nu när han var kristen ville han bosätta sig i ett samhälle där det

fanns andra troende. Av den anledningen valde han staden Hippo. Det var också under den här tiden

som hans son dog. År 381 blev han prästvigd och Augustinus började skriva kommentarer och

undervisa  om  Romarbrevet.  Fjorton  år  senare,  år  395,  vigdes  han  till  biskop  av  Hippo.

Biskopsämbetet blev Augustinus sista position innan han dog 430, vid sjuttiosex års ålder. 

Kraften i hans skrifter och predikningar påverkade inte bara närområdet i Nordafrika utan spred sig

bortom landsgränserna, även under hans levnadstid. Hans verk cirkulerade och lästes av många och

Augustinus blev en stor profil.23 Augustinus lista av böcker övergår fler än hundra titlar,24 kändast

blev han för Augustinus bekännelser.

Alla höll dock inte med Augustinus i hans tolkningar, framförallt av skapelseberättelsen, och han

hamnade därmed i flera kyrkopolitiska debatter. Augustinus kanske mest kända motståndare var den

brittiska munken Pelagius, och mest känd blev han för sin kritik mot Augustinus teori om arvsynden

och människans ofria vilja.25 Pelagius delade samma uppfattning som de flesta kristna under den här

tiden, att naturen är god som Gud har skapat den, och att mänskligheten är moraliskt fri eftersom

den är skapade i Guds avbild. Han tyckte heller inte om Augustinus tolkning om arvsynden, att

människan föds med synd som härstammar ifrån Adams olydnad mot Gud. Pelagius hade också

svårt för hans syn på döden. Enligt Augustinus var döden Guds straff till Eva och Adam, men också

till hela mänskligheten. Men Pelagius förlorade debatten. Han blev inte bannlyst av påven, men år

418 fick han betala böter och blev sparkad från sin post av kejsaren Honorius, som kallade honom

för heretiker.26 Augustinus blev utnämnd av katolska kyrkan år 1298 av påven Boniface VIII som

både lärare och doktor, och även ett helgon i himmelen.27

22 Augustinus (2003). s. xxvvii

23 Augustinus  (2003). s. xxix

24  Wright, F.A. and Sinclair, T.A. (1931) A History of Later Latin Literature.London: Dawsons of Pall Mall s. 56 

25 Pagels, Elaine (1989). s. 117

26 Pagels, Elaine (1989) s. 130-131

27 Collette, Charles (1883). s. III
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1.3.2. Nag Hammadiskrifterna

När den ortodoxa biskopen Irenaeus av Lyon (130-202) upptäckte att en stor grupp kristna i hans

egen församling sökte sig bort från hans auktoritet och själva försökte uppleva Gud genom gnosis,

direkt erfarenhet,  respekterade han till  en början deras intention.  Men som biskop hamnade han

senare i konflikt med deras envishet att följa Kristus på sitt eget vis. Han bestämde sig då för att de

var splittrade och arroganta uppkomlingar som hotade kyrkans enighet och disciplin. Han författade

ett helt verk mot dem som han kallade Adversus haeresis (Mot heresierna),28 som bestod av fem

volymer. Dessa så kallade gnostiker var kristna, som ville komplettera läran med djupare förståelse

och direkta andliga erfarenheter, till dem hörde både lekmän och präster. De flesta gnostiker följde

en viss andlig lärare som lovade att inviga dem i de djupare livsmysterierna. 29 Lärarna påstod att

deras hemliga tradition kom antingen ifrån Paulus eller Jesus själv. Gnostikerna hade även egna

skrifter med hemliga läror som utgick från de läror som fanns i de fyra evangelierna.

De här texterna förbjöds till slut av kyrkan och förblev sedan försvunna i nästan sextonhundra år. I

december 1945, två år innan de döda havsrullarna i Israel såg sitt ljus, hittades kopior av de här

verken tillsammans med flera andra skrifter i egyptiska öknen strax utanför Nag Hammadi södra

Egypten.30 Det var bonden Muhammed Ali som fann de tretton papyrusböckerna inbundna i läder

som låg i en röd behållare av lera i ett berg med fler än 150 grottor. Han tog med dem hem och hans

mamma använde några av bladen för att starta en eld. Muhammed sålde böckerna så småningom till

en  antikvitetshandlare  på  svarta  marknaden,  men  senare  uppmärksammades  böckerna  av  de

egyptiska myndigheterna som köpte ett exemplar och beslagtog resten.31 

Muhammed Alis fynd visade sig var koptiska översättningar från 350-400-talet. Originalskrifterna

var skrivna på gammalgrekiska och deras datering är forskarna oense om. En del kan dock inte ha

varit senare 120-150-talet. Förmodligen var det en munk från Pachmos-klostret i södra Egypten som

gömde undan böckerna i en kruka då de förbjöds av den officiella regeringen under slutet av 300-

talet, när kristendomen hade blivit den officiella religionen i Rom. 

Texterna i NGH (Nag Hammadiskrifterna) kommer från olika skolor och är inte samstämmiga. De

har både teologiska och filosofiska olikheter och det finns perspektivskillnader mellan skrifterna.

Vilka texter som ska betraktas som gnostiska är inte forskarna överens om och detta är en pågående

diskussion. Texterna har dock delats upp i fyra huvudgrupper utifrån vilken skola de tillhör. De fyra

28 Översättning av Olof Andrén (2016)

29 Pagels, Elaine (1989) s. 60

30 Pagels, Elaine (1989) s. 61

31 Gunterberg, Sophia (2014).  s. 9-10
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grupperna är:  thomaskristendomen,  hermetiska  skolan,  den sethianska gnostiska skolan och den

valentinianska gnostiska skolan. Thomas-böckerna är skrivna med en gnostisk utgångspunkt, men

är  inte  klassificerade  som gnostiska.  Den hermetiska  skolan bygger  på läror  som tillskrivs  den

mystiska  figuren  Hermes  Trismegistos  och  har  varit  känd  sedan  länge.32 Den  sethianska  och

valentinianska gnostiska skolan är de grupper som kommer att behandlas i den här uppsatsen. På

grund deras relevans för undersökningsområdet, kräver de en mer djupgående presentation. 

32 Gunterberg, Sophia (2014) . s. 10-11
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2. Bakgrund

2.1. SETHIANKSA SKOLAN

Det finns sammanlagt sexton sethianska traktat varav de flesta finns med i NGH. Namnet sethian är

en  typlogisk  kategori  som  har  skapats  av  moderna  forskare.  Men  även  kyrkofäderna,  under

fornkyrkans tid, 175-475, använde termen när de motsatte sig mot gnostikernas läror. Det finns inga

historiska bevis för att det någonsin har funnits en grupp som kallade sig för sethianer. Däremot

refererar  många  av  dessa  traktat  till  en  speciell  del  av  mänskligheten  som  kallas  ”den  stora

generationen,” ”främlingar,” ”omutlig ras,” ”den levande och orörliga rasen,” ”Seths säd,” och ”de

värdiga.” Termerna anspelar på berättelsen om Seths födelse som en ”ytterligare avkomma” i första

Moseboken (4:25) och är bäraren av Guds avbild,  precis  som hans far Adam. Seths roll  är  att

återställa Adams autentiska avbild, den ursprungliga bäraren av Guds avbild, och han hade en stor

betydelse för de här författarna, oavsett om de kallade sig för sethianer eller Seths säd. 

Framställningen av den sethianska tankegången, i Meyers utgåva av NGH bygger på Hans-Martin

Schenkes  (1929-2002)  forskning.  Enligt  Schenke  finns  det  återkommande  mytologiska

karaktärsdrag som verkar utgöra kärnan för den sethianska läran. De bygger på att medlemmarna

har  en  självförståelse  som Seths  gudomliga  säd  eller  ättlingar,  där  Seth  är  deras  jordiska  och

himmelska frälsare, och den enastående treenigheten: Fadern (Invisible Spirit), Modern (Barbelo)

och Barnet (Autogenes).33 

De sethainska traktaten delar in sig i två läger när det gäller vägen till den frälsande upplysningen.

Det ena lägret av texter34 menar att frälsning är horisontell och framskrider temporärt i en successiv

sekvens,  som  avslöjande  nedstigningar  till  världen  från  en  himmelsk  frälsare.  Den  frälsande

processen påbörjas alltid av Modern i sethianernas treenighet, men hon kan också komma i manlig

form  såsom  Logos  (Ordet),  Seth  eller  Jesus.  Det  andra  lägret35 antyder  att  frälsning  är

vertikalorienterad,  vilket  innebär  att  den  visionära  praktikanten  försätter  sig  i  successiva,

uppåtstigande,  mentala  tillstånd  på  ett  kognitivt  sätt  och  assimileras  med  högre  nivåer  av

33 Meyer, Marvin (ed.), Funk, W-P., Poirier, P-H, Robinson, J. M. (Advisory Board), Pagels, E. (Intro.).(2007).  The 
international edition. The Nag Hammadi Scriptures. The revised and updated translation of sacred  
gnostic texts. Complete volume. New York: Harper One s.784-784

34 Secret book of John, Revelation of Adam, Holy Book, Three forms of first thought, Gospel of Judas  och kanske
Nature of the rulers

35 Zostrianos, Allogenes, The Stranger, Three Steles of Seth och Marsanes
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sinnestillvaro. Själva frälsningen innebär ett uppvaknande av den gudomliga gnistan i människan,

som har fallit, och hon kan genom självkännedom återförenas med sitt gudomliga ursprung.36

2.2. VALENTINIANSKA SKOLAN

En av de mest framgångsrika kristna rörelser med gnostisk tankegång var grundad av Valentinus

runt år 140. I slutet  av 100-talet  ansåg Irenaeus av Lyon att  Valentinus och den valentinianska

skolan med gnostisk tankegång vara den farligaste av alla gnostiska heretiker. Under 300-talet fanns

det fortfarande valentinianska gemenskaper som levde i östra delen av det romerska imperiet, men

de var under denna tid offer för ökande förföljelser.37

Valentinus  var  till  en  början  medlem i  den  allmänna  kyrkan.  Men  efter  sitt  dop,  fick  han  en

uppenbarelse i  en dröm där Logos (ordet)  visade sig för honom i en gestalt  av ett  nyfött  barn.

Drömmen blev en sporre för Valentinus att påbörja sin egen andliga upptäcktsfärd. Han fick höra

om läraren Theudas, som påstod sig erhållit hemliga läror ifrån aposteln Paulus själv. Valentinus

lärde sig allt han kunde ifrån Theudas och började senare undervisa utifrån egna erfarenheter, samt

kunskaper  han hade fått  hos Theudas.  Valentinus  intention  var att  gå en medelväg mellan  den

allmänna  kyrkan  och den sethianska  läran.  Enligt  Valentinus,  var  den  allmänna  kyrkan  en  bra

ingång  till  tron.  Men troende  som ville  gå  bortom den  litterära  betydelsen  i  skrifterna  och  få

förståelse för evangeliernas djupare betydelse, kunde utveckla förmågan att erhålla gnosis, insikt.38

Valentinus skrev predikningar, brev och psalmer, varav endast några fragment finns bevarade. De

flesta valentinianska dokument som finns kvar är skrivna av anonyma författare.39

Den valentinianska teologin kan beskrivas som det tidigaste försöket att formulera en omfattande

teoretisk  tolkning  av  kristendomen.  Det  kristna  frälsningsbudskapet  förklaras  genom motsatsen

mellan ande och materia, som i sin tur härstammar från en polaritet mellan enighet och pluralitet.

De mest grundläggande kännetecknen är följande system: Den första principen är källan till  allt:

Fadern. Genom Faderns självkännedom utgår sonen, som är sinnet. Fader och sonen är ett, men

samtidigt  två på samma gång, vilket  möjliggör  existensen av andra väsen.  Dessa andliga väsen

kallas kollektivt för Pleroma, fullkomlighet.40 

36 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s.786-787

37 Meyer, Marivn, m.fl. (2007). s. 790

38 Pagels, Elaine (1996). The origin of satan. New York: Vintage Books. s. 166-167

39 Mayer, Marvin, m.fl. (2007). s. 790

40 Mayer, Marvin, m.fl. (2007). s. 791
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Den  valentinianska  gnostiska  skolan  har  anammat  den  grekiska  filosofins  ontologi.  Likt

nyplatonism siktar den valentinianska tankegången mot att återförena enighet med pluralitet genom

en teori om utflöde och återställande. Däremot går den valentinianska teologin bortom den rena

filosofins förutsättningar på två sätt. Det första är att en gudomlig agent nedstiger, i en gest av nåd,

till den materiella världen där det finns pluralitet och gör det möjligt för en förening i enighet. Det

andra är att läran insisterar på nödvändigheten att genomföra olika ritualer för att återställandet ska

kunna ske. Dessa två drag visat att valentinianismen är en religion och inte en filosofi.41 Frälsningen

innebär inom valentinianismen ett återförenande mellan den andliga essensen i mänskligheten och

Pleroman, uppfattad som ”brudkammaren.”42

41 Mayer, Marvin, m.fl. (2007). s. 792

42 Mayer, Marvin, m.fl. (2007). s. 794
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3. Teoretisk ram
Yvonne Hirdman är professor i genushistoria vid Arbetslivsinstitutet och historiska institutionen vid

Stockholms universitet.  Hon är författaren till kapitlet, ”Genussystemetreflexioner kring kvinnors

sociala underordning,” i boken  Genushistoria. En historisk exposé  (2004) där hon kort diskuterar

begreppet genus, och beskriver sin teori om genussystemet.  Jag har valt  att  utgå från Hirdmans

genusteori  om genussystemet  för  att  se  hur  den passar  in  på textkällornas  beskrivning av både

kvinnligt och manligt när det gäller gud och de första människorna. Teorin kommer att tillämpas på

resultatet i diskussionsdelen.

Enligt Hirdman har det engelska ordet ”gender” oftast översatts med ”socialt kön.” Ordet socialt har

blivit  utnött  inom samhällsvetenskapen och använts  som en slaskhink där  mycket  annat  slängs.

Begreppet ”socialt kön” ger också bilden av ett plagg såsom en klänning eller ett par byxor som kläs

på en biologisk kropp. Därför blir steget mellan det gamla begreppet könsroll och socialt kön inte

särskilt  stort.  I  stället  anser Hirdmann att  genus bör täcka den kunskap som samlas  in om hur

kvinnligt och manligt skapas. I denna process går det att se en utveckling från begreppet ”könsroll”

via ”socialt kön” till genus,  där nya upptäckter kan vävas in.43

Genussystemet  är en ordningsstruktur av kön. Det är en förutsättning för andra sociala ordningar,

såsom  sociala,  ekonomiska  och  politiska.  Genussystemet  innebär  två  logiker.  Den  första  är

diktominen vilket innebär att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Den andra logiken är att det är

mannen som är normen. Mannen representerar människan och utgör normen för det allmängiltiga

och det normala.44

Isärhållandet  föder  ny  isärhållning  där  den  manliga  normen  ständigt  återföds.  Det  är  själva

fortplantningssystemet  med  samlag,  befruktning  och  födande,  som  ständigt  tycks  återföda

diktominen, isärhållandet, där könens del i processen är olika.45 Isärhållningen finns i föreställningar

om det manliga och kvinnliga och i arbetsdelningen mellan könen, där platser och sysselsättningar

blir  starkt  förknippade  med  ett  visst  kön.  Uppdelningen  är  meningsskapande  men  även

maktskapande.  De generella  dragen i  genusformningen tycks  ständigt  exploatera  den biologiska

olikheten – att mannen inte kan föda barn. Den bygger också på ett motsatstänkande, där mannen är

det positiva och kvinnan det negativa. Diktominen utvecklas möjligtvis i det mänskliga sättet att

tänka som en metod och hela tiden belönar genom att ordna och strukturera. Det är genom samlade

43 Hirdman, Yvonne (2004). Genusreflexioner kring kvinnors sociala underordning. Carlsson Wetterberg, Christina, &
Jansdotter, Anna (red). (2004). Genushistoria. En historiegrafisk exposé. Lund: Studentlitteratur. s. 115-116

44 Hirdman, Yvonne (2004). s. 116-117

45 Hirdman, Yvonne (2004). s. 126
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kulturella tankemönster (eller tankefigurer) som vi tillägnar oss vår genusidentitet. Det vill säga,

människan föds inte till man eller kvinna, utan skapas till det.46 

46 Hirdman, Yvonne  (2004). s. 118-119
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4. Tidigare forskning 
Anne  Lapidus  Lerner  har  skrivit  boken,  Evernally  Eve  (2007),  om  hur  Eva  framställs  i  den

hebreiska  bibeln,  Midrasher  och  i  modern  judisk  poesi.  Hon  har  utgått  ifrån  den  hebreiska

originaltexten. 

Lerner kommer fram till att i överlag ser den rabbinska traditionen Eva som den olydiga mot Gud

och det är hon som medför död till världen. Rabbinernas tolkningar är kreativa och intressanta även

för dem som inte håller med. Medan moderna författare uppskattar Evas handlingar och ser henne

som en föregångare till vår tids kvinnor som är aktiva, artikulerade och kraftfulla. Denna bibliska

text har under århundraden legat till grund för hierarkisk fördelning av kön och könsroller. Det är en

historia som öppnar för många olika tolkningar.

Lerner lyfte fram flera oklarheter i den hebreiska texten som lämnar stort rum för tolkning. En av

tolkningsfrågorna var om adam verkligen skapades först eller om människan till en början var en

tvåkönad. Det finns ett flertal tolkningsmöjligheter av ordet  adam. Ordet kan betyda ”man” men

även ”människor”.  Om  adam tolkas  i  pluralis  skulle  det kunna innebära att  kvinnan var med i

originalskapelsen.47 Men de flesta teologer är i alla fall överens om att Adam inte skapades sist, om

man och kvinna inte skapades samtidigt. Lerner drog som slutsats att bli skapad sist inte innbär

innebär en förminskad betydelse. Skapelseberättelsen i första Moseboken är inte statisk utan det

sker en utveckling från det enkla till det mer komplexa. Och kvinnan är i så fall den som skapades

närmast  Sabbaten.  Lerner  antyder  en  tolkning  som  innebär  att  kvinnan  är  mer  komplex  och

utvecklad än mannen, om hon då skapades sist.48

Lerner går vidare och fokuserar på livet i lustgården. Hon ansåg utifrån de texter hon analyserat att

Eva framställs som en klassisk aristoteliansk tragisk hjältinna.49 När Lerner analyserade Genisis 3:1-

3:6, då Eva blir frestad av ormen, kom hon fram till att Eva överväger sitt ställningstagande på flera

nivåer. Eva sträcker även på förbudet från Gud att hon inte ens får röra vid frukten.50 Kvinnan gör

en långsam och försiktig överläggning av ormens ord. När hon väl har smakat på frukten ger hon

den också till sin man. Mannens handlingar framstår som enkla medan kvinnans som komplexa.

Han åt  av frukten utan att  tveka.51 Det är Eva och ormen som är aktiva i berättelsen.  När Gud

47 Lapidus Lerner, Anne (2007). Eternally Eve. Images of Eve in the Hebrew Bible, Midrash, Modern Jewish Poetry.
Lebanon. Brandeis University Press  s. 25

48 Lapidus Lerner, Anne (2007). s. 73 -74

49 Lapidus Lerner, Anne (2007). s. 109

50 Lapidus Lerner, Anne (2007). s. 93

51 Lapidus Lerner, Anne (2007). s. 95
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konfronterar Adam och Eva, och frågar varför de gick emot hans förbud, vänder han sig först till

Adam.  Adam skyller  på  Eva  men  slutligen  på  Gud  själv,  eftersom Gud  gav  honom kvinnan.

Kvinnan skyller också ifrån sig fast på ormen, men inte på Gud, och säger att ormen lurade henne.

Adam räknar endast upp vad som hände i sitt försvarstal. Men Evas insikt i att ormen lurade henne

indikerar, enligt Lerner, hennes nivå av förståelse och en högre intelligens.52 Det är bara Eva som

inser att handlingen var fel.53 Lerner tog även upp straffet till kvinnan och hur det kan översättas på

olika sätt. Den traditionella översättningen är mer restriktiv mot kvinnan än vad den behöver vara.54

Elaine  Pagels  har  i  boken  Adam,  Eve,  and  the  serpent  (1989) skrivit  om skapelseberättelsens

betydelse  för  kristendomens  tidiga  historia.  Hon  redovisar  kronologiskt  hur  den  har  tolkats  av

åtskilliga personer såsom av kyrkofäder, munkar, filosofer och olika kristna under de första seklerna

efter Kristus samt hur det påverkade kristendomens historia och utveckling i Europa. 

Pagels skildrar de första kristnas syn på sexualitet och hur splittrad den var, men ändå låg den i stark

kontrast mot den romerska synen på sexualitet. Den stora diskussionen berörde om kristna bör vara

celibata eller gifta. Många kristna framhöll ord av Jesus och Paulus för att försvara sin ståndpunkt.

Medan kyrkofadern Klemens av Alexandria hävdade att i pastoralbreven benämns betydelsen av

äktenskap och barnalstrande. Pagels går in på Paulus brev (bl.a. Deuteropaulusinska breven) och

förklarar hur de skiljer sig åt på flera punkter gällande sexualitet och kvinnans roll.55 Tatianus av

Syrien anklagade Adam för att ha uppfunnit äktenskapet därför att den förbjudna frukten gjorde att

Adam och Eva blev sexuellt medvetna.  Klemens medgav att det berodde på sex, men det var inte

själva sexet som var synden utan hur de gjorde det. Adam och Eva var ännu inte myndiga och var

okunniga om hur barn blir till, menade han. Irenaeus menade att Adams val av löv tydligt visar på

att det handlade om sex: ”varför välja hudretande fikonlöv att täcka sina organ med, när det fanns

mer hudvänliga löv till hands?”56

I det romerska riket var äktenskapet ett socialt och ekonomiskt förbund, men inget mer än så. Under

sin studietid förväntades män ha sexuellt umgänge med andra män i den lägre sociala rangskalan.57

Våldtäkt och sex med slavar var inget ovanligt. Prostitution av både kvinnor och män var vanligt.

52 Lapidus Lerner, Anne (2007). s. 107

53 Lapidus Lerner, Anne (2007). s. 109

54 Lapidus Lerner, Anne (2007). s. 110

55 Pagels, Elaine (1989).  s. 27

56 Pagels, Elaine (1989). s. 28

57 Det vill säga, slavar och unga pojkar.
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Barnslavar tränades tidigt att  tillfredsställa sexuellt.58 Pagels kontrasterar det romerska samhället

genom att berätta om filosofen Justinus Matyren (född 110 e. Kr.)59som skrev brev till den romerska

senaten om sina kristna värderingar och sin kritik mot det romerska samhället. Pagels väver även in

röster från kyrkofäderna i sin illustration om hur de kristna såg på sig själva och på den romerska

senaten. Men hon återger även ett annat perspektiv genom att lyfta fram kejsarens Markus Aurelius

syn på sin roll. Pagels inleder med historien om Perpetua60 och hennes anhängare som vägrade offra

till  de  romerska  gudarna  och  kejsaren.  Hon blev  därmed  torterad  och  avrättad  på  amfiteatern.

Perpetua ansåg att den sanna friheten endast finns hos Gud. 

Under den här  tiden,  när det skedde sporadiska förföljelser  av kristna,  spreds den kristna läran

framförallt till samhällets utsatta såsom barn, slavar, kvinnor och utlänningar. Den då radikala idén

att alla människor är lika inför Gud tilltalade främst dessa grupper.61 De såg sin frihet i sin tro och

genom möjligheten att kunna välja Gud och rätt moraliskt handlade. Friheten som Perpetua fann när

hon vände ryggen till sin familj och samhället och valde att dö som en martyr.62 Dessa värderingar

hämtades främst från skapelseberättelsen och Pagels visar vilken betydelse denna text hade under

denna tid. 

Men det fanns en annan grupp kristna som tolkade skapelseberättelsen symboliskt och kallades för

gnostiker. De var inte en enhetlig grupp men de såg sig själva som kristna. Pagels beskriver dem

som  mystiker.  De  ville  komplettera  den  allmänna  läran  med  djupare  insikter  från  deras  egna

spirituella erfarenheter. Många gnostiker följde en viss lärare som lovade att initiera dem i hemliga

mysterier. Lärarna påstod att deras läror hade traderats antingen i från Paulus eller Jesus, som endast

hade  invigt  några  utvalda  till  de  dessa.  De  gnostiska  grupperna  uppfattades  negativt  på

kyrkofäderna, framför allt på Irenaeus, biskopen i Lyon, som fördömde dem.63

De flesta kristna och judar läste skapelseberättelsen primärt för etisk vägledning. De betraktade

Adam  och  Eva  som  historiska  personer,  urmänniskorna  till  den  nuvarande  mänskligheten.

Kyrkofäderna använde texterna för att varna människor för synder som ledde till att Adam och Eva

blev utslängda från Eden. 

58 Pagels, Elaine (1989). s. 51-52

59 Pagels, Elaine (1989). s. 36

60 Pagels, Elaine. (1989). s. 33

61 Pagels, Elaine. (1989). s. 52

62 Pagels, Elaine. (1989). s. 53

63 Pagels, Elaine. (1989). s. 60-61
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Gnostikerna förkastade den ortodoxa tolkningen av skapelseberättelsen och menade att den missade

den djupare meningen bakom texten.64 För gnostiskerna handlade texten om människans psyke.

Enligt  Ptolemy,  en  efterslagare  till  Valentinus,  visar  berättelsen  om  Eva  och  Adam  hur

mänskligheten föll till det vanliga medvetandet och förlorade kontakten med det gudomliga.65

Pagels går även in på Augustinus och hans kyrkopolitiska debatter. Pagels menar att hans tidigare

medlemskap i den manikeismen kom att influera hans tolkning av skapelseberättelsen som kyrkan

sedan anammade.66 I boken framställs argumentationen mellan Augustinus och hans motståndare

munken Pelagius och sedan biskopen Julian Eclanum. De motsatte sig Augustinus uppfattning om

arvsynden och att  människan aldrig kan bli ren eller handla helt moraliskt rätt. Därför behöver hon

ett starkt ledarskap från både kyrkan och den sekulära makten, för att hålla henne i schack och inte

ströva bort från den rätta läran. Hans syn låg rätt i tiden, då kristendomen hade blivit en statsreligion

i Rom och kristna inte längre var förföljda utan tillhörde den gynnade religionen. Vissa historiker

menar  att  Augustinus  teori  gav kyrkan en starkare position och att  det  var därför  den kom att

dominera  den  europeiska  kristendomen.67 Hans  teori  ligger  i  tydlig  kontrast  med  de  kristna

martyrernas syn på skapelseberättelsen där möjlighet till rätt moralisk handling låg i stor fokus. Det

var flera som höll fast vid denna tolkning, men slutligen var det Augustinus teori som vann kyrkans

samtycke.68 

I Pagels bok beskrivs Augustinus syn på skapelseberättelsen som en influens av manikeismen69 och

hur  hans  uppfattning  skiljde  sig  från  hans  samtida  motståndare  och  martyrerna.  Men  Pagels

förklarar  inte  på  vilket  sätt  manikeismen  influerade  Augustinus  teologi.  Hennes  skildring  av

gnostikernas olika tolkningar av skapelseberättelsen är ganska översiktliga. Med min uppsats vill

jag  bidra  med  mer  djupgående  kunskap  om  likheter  och  skillnader  mellan  Augustinus  och

gnostikernas mångsidiga tolkningar av skapelseberättelsen samt hur deras texter ser på manligt och

kvinnligt  ur  ett  genusperspektiv.  Till  skillnad  från  Lerners  analys,  kommer  min  analys  av

textkällorna inte endast vara koncentrerad på Eva. 

64 Pagels, Elaine. (1989). s. 62-63

65 Pagels, Elaine. (1989). s. 65

66 Ibid. s. 109

67 Pagels, Elaine. (1989). s. 145

68 Pagels, Elaine. (1989). s. 150

69 Kommentar: En rörelse som har beskrivits ha gnostiska drag
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5. Resultat 

5.1. GUD, SKAPELSEN OCH BEGYNNELSEN TILL ONT OCH GOTT

5.1.1. Augustinus 

Ett  av Augustinus stora verk De civitate  Dei (Guds stad)  författades  mellan åren 413-426, och

bygger på ett känt tema bland dåtidens afrikanska kristna, som behandlar teorin om de två städerna i

världen. Sedan Adams fall har det mänskliga släktet alltid varit uppdelat i två stora städer, civitate,

alltså två pyramider av lojalitet. Den ena staden tjänar Gud och hans änglar, medan den andra tjänar

rebellänglarna, djävulen och hans demoner. Även om dessa två städer är beblandade med varandra,

så kommer de skiljas åt vid sista domen. Denna teori bygger på att Kristus brukade tala om domen

och de två städerna, Babylon och Jerusalem, som då skulle särskiljas tydligt, en till vänster och den

andra till höger.70 I den här boken argumenterar Augustinus att Gud och hans skapelse är god. Han

inleder fjärde kapitlet i bok tio med orden: 

Of all visible things the greatest is the world; of all invisible things the greatest is
God. But the existence of the world is a matter of observation: the existence of God
is a matter of belief. For the belief that God made the world we can have no more
trustworthy witness than God himself.71

Augustinus  går  sedan  vidare  och  förklarar  hur  profeterna  kunde  veta  hur  skapelsen  gick  till.

Profeterna skriver att i början skapade Gud himmel och jord. Profeterna var inte närvarande då, men

det var däremot Guds visdom och det var genom visdomen allt skapades. Denna visdom förmedlas

sedan till heliga själar som är vänner med Gud och profeterna, som berättar ljudlöst och i det inre

om hur världen skapades. Guds änglar talar även till dessa själar om Guds vilja. Världen själv är ett

tyst vittne i sin skapelse som uttrycker att skaparen inte kan vara någon annan än Gud, med dess

organiserade förändring och rörlighet och i all dess skönhet som åskådliggörs inför våra ögon.72

Augustinus menar att det finns heretiker som har en annan uppfattning än den att världen är god. På

grund av att många ting ogillas av våra sköra och dödliga kroppar, som människan fått under ett

välförtjänt straff. Olika faktorer såsom eld, vilda djur och kyla, skapar oro hos människan. Men de

förstår inte hur dessa ting kan användas till vår fördel om vi hanterar dem med visdom. Till och med

gift kan vara medicin, om det hanteras på ett korrekt sätt. För att kontrastera detta så kan nöjen

såsom god mat och dryck bli skadliga vid förtärandet av stora mängder eller på ett felaktigt sätt.73

70 Brown, Peter (2000). s. 313

71 Augustinus (2003) kap. 4. s. 432

72 Augustinus (2003). Bok XI, kap. 4. s. 432

73 Augustinus (2003). Bok XI, kap. 22, s. 453
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Gud är allvetande och hans uppmärksamhet går inte från en sak till en annan, utan är fokuserad och

medveten om allting samtidigt. Han själv står utanför tiden, är allvetande och har kunskap om alla

händelser. Hans kunskap skiljer sig från vår:

But God comprehends all these in a stable and eternal present. And with him there is
no difference between seeing with the eyes and 'seeing' with the mind, for he does
not consist of mind and body. Nor is there any difference between present, past and
future knowledge. His knowledge is not like ours which has three tenses: present,
past and future. God's knowledge has no change or variation. “With him there is no
alteration, or shadow of movement.”74

Guds existens är högst stående därför att han är skaparen till allt som inte existerar i den högsta

form. Inget som skapades från intet kan jämställas med Gud och existera utan honom. Därför går

det inte att klandra Gud för något som besvärar oss. Vi bör i stället hylla honom, när vi begrundar

hela hans skapelse.75 

Augustinus bekännelser är en självbiografi, som han skrev redan några år efter att han hade blivit

biskop i Afrika år 397.76 De tidiga kristna hade överskuggats av döden och de skrev om sig själva

som martyrer. En biografiförfattare skrev om kyrkofadern Cyprianus (200-258) och om hans fyra

sista år i livet innan han dog som en martyr. Det var hans nya livet efter dopet som intresserade

läsarna. Men under Augustinus tid hade kyrkan fått fäste i det romerska samhället. Fienderna var

inte längre utanför honom själv utan inombords. Hans synder och tvivel samt hans konvertering bort

från sitt tidigare liv, fick därför hans bok handla om.77 I början av boken frågar Augustinus Gud vad

Gud är och svarar på frågan själv, att han är ingen annan än Herre Gud själv. Sedan går han in på

långa beskrivningar av Gud:

Most highest, most good, most potent, most omnipotent; most merciful, yet most just;
most  hidden,  yet  most  present;  most  beautiful,  yet  most  strong,  stable,  yet
incomprehensible;  unchangeable,  yet  all-changing;  never  new,  never  old;  all-
renewing, and bringing age upon the proud, and they know it not; ever working, ever
at rest; still  gathering, yet  nothing lacking; supporting, filling, and over spreading;
creating, nourishing, and maturing; seeking, yet having all things.78

I Guds Stad behandlar Augustinus treenigheten som består av tre distinkta personkaraktärer: Fader,

Sonen och den heliga Anden, men är samtidigt en enighet eftersom de är oskiljbara. Den heliga

74 Augustinus (2003). Bok XI, kap. 21, s. 452

75 Augustinus (2003). Bok XII, kap. 5, s. 477

76 Brown, Peter (2000). s. 154

77 Brown, Peter (2000). s. 152

78 Augustinus (1921).  Bok I, s. 6
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Anden är Faderns och Sonens ande. Sonen är den ende sonen till  Fadern och alla tre existerar i

evighet. Det är Fadern som skapar med ordet, det vill säga visdomen, som allt är skapat ifrån:79

It  was of course,  the Father  of the Word who said,  'Let  it  be made.'  And since
creation was effected by his speaking, there can be no doubt that is was done by
means of the Word. And the statement, 'God saw it was good' makes it quite plain
that  God  did  not  create  under  stress  of  any  compulsion,  or  because  he  lacked
something for his own needs; his only motive was goodness; he created because his
creation was good.80

Enligt Augustinus är Guds natur ofelbar och kan inte vara otillräcklig på något sätt någonsin. Men

däremot kan de ting som är skapade av intet vara kapabla till  felbarhet och otillräcklighet. 81 Att

sakna förmågan att vara olycklig är inte ett bättre tillstånd i Guds skapelse. En kännande varelse är

ändå i ett bättre skede än en sten. Guds skapelse är god på grund av att den skapades av honom.

Men den är föränderlig därför att den inte skapades av hans väsen utan från intet.  Därför är det

skapade inte lika gott som Gud, men har ändå ett värde. Gud är det enda goda som frambringar

lycka hos den rationella varelsen människan. Men lyckan är inte möjlig för alla skapelser såsom

stenar, träd och odjur. Även om vissa djur är kapabla till  att känna lycka uppnår de inte lyckan

själva, utan får den av sin skapare. Men lyckan som uppnås genom att vara god, och inte från någon

annans godhet, kan inte fördärvas. Lidande kommer från att misslyckas med att klamra sig fast vid

Gud, och skapar fördärv i människan.82 Fördärv står i kontrast till Gud som det onda står till det

goda. Men ondska kan inte skada Gud, utan endast det som är föränderligt och mottagligt för skada.

Augustinus utgår ifrån att naturens läggning är god i sig själv. Det är därför felaktiga handlingar

vållar skada, vilket de inte skulle göra om naturens läggning var ond. Han kommer då fram till

slutsatsen  att  det  goda kan existera  självständigt,  men  inte  ondskan eftersom det  onda orsakar

fördärv. Ingen blir bestraffad på grund av naturens brister, men människan måste däremot stå till

svars för viljans svagheter samt den ondska som har blivit hennes vana eller ”andra natur” efter

syndafallet.  Augustinus  syftar  den  sortens  ondska  som  sinnet  är  kapabel  till.  Men  tack  vare

intellektet kan hon ändå skilja mellan ont och gott.83 

Augustinus resonerar på ett liknande sätt när det gäller varför det finns goda och onda änglar. De

goda änglarna  är tillgivna  till  Gud,  medan de onda änglarnas  olycka  beror  på att  de har  blivit

självtillgivna istället.  Deras existens är inte lika högstående som Guds. Stolthet är början till  all

79 Augustinus (2003). Bok XI, kap 24, s. 455 -456

80 Augustinus (2003). Bok XI, kap 24, s. 456

81 Augustinus (2003). Bok XII, kap, 8, s. 480

82 Augustinus (2003). Bok XII, kap 1, s. 471-472

83 Augustinus (2003). Bok XII, kap 3, s. 474
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synd.  Hade de existerat  på en högre nivå så hade de inte  vänt  sig bort  ifrån Gud. Augustinus

argumenterar vidare att en ondskefull handling inte har någon orsak, eftersom det är den onda viljan

själv som orsakar den onda handlingen. En god vilja kan inte vara orsaken till en ond vilja, då skulle

en god vilja leda till  synd.  Vilket  leder  till  att  en god vilja blir  orsaken till  synd,  vilket  enligt

Augustinus blir en felaktig slutsats.84

5.1.2. Nag Hammadiskrifterna

En  stor  del  av  den  gnostiska  myten  bygger  på  kritik  av  den  bibliska  skapelseberättelsen  som

förklarar varför människan befinner sig i en intellektuell misär och lever avskilt från det gudomliga.

Gnostikerna ansåg att skapelseberättelsen i Bibeln var obegriplig och förvirrad på grund av att dess

författare Moses hade missförstått helheten.85 Det var många kristna under antiken som hade svårt

för flera andra bibelavsnitt såsom när Gud bestämmer sig för döda alla människor förutom en familj

och  några  djur  (1  Mos.  6:6-22).  En  del  gnostiker  löste  detta  helt  enkelt  genom  att  beskriva

skapelseguden som ignorant, fåfäng och fientlig mot människor.86

I valentinianismen är den fullkomliga Guden, Pleroma, som består av Fadern och Sonen. Fadern är

självkännedom och sonen är sinnet. Fader och Sonen är en enhet och två individer på samma gång,

vilket  gör  det  möjligt  för  en  pluralitet  av  gudomligheter  att  genereras.  De  representerar  den

avslöjade självkännedomen, men är samtidigt egna individer och har en egen vilja. De kallas för

aeoner och är en del av Pleroma, Fullkomlighet.87 Det är den yngsta aeonen, Sophia, som önskade

att omfatta hela Fadern, men hon misslyckades eftersom hon enbart var en aeon. I stället blev hon

delad i två. Hennes perfekta del återvände till Pleroman, medan den ofullständiga Sophia behövde

stanna utanför. Det var den ofullständiga delen av Sophia som skapade Yaldaboath genom hennes

negativitet och passion.88

Myten om Sophia är ett av de mest karaktäristiska dragen i den gnostiska myten89 och berättelsen

om henne återkommer i flera texter i NGH. Johannesapokryfen är den mest kända sethianska texten

och upptäcktes 1896 i verket Berlin Kodex 8502, och publicerades 1955. Tre versioner av samma
84  Augusintus (2003). Bok XII, kap 6, s. 477

85  Brakke,  David  (2010).  The  gnostics.  Myth,  ritual,  and  diversity  in  early  christianity.  Cambridge:  Harvard
University Press s. 63

86  Brakke, David (2010). s. 64

87  Meyer, Marvin, m.fl. (2007) s. 791

88  Linjamaa, Paul (2014). Valentinianism – vad är det? Religionsvetenskap internettidsskrift, Nr.16. Publicerad online.
Hämtades 09/05/2016

89  Rasimus, Tuomas (2009). Paradise reconsidered in gnostic mythmaking. Rethinking Sethianism in light of ophite
evidence. Boston: Brill s. IX
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skrift återfanns sedan i Nag Hammadiskrifterna. Det finns därför sammanlagt fyra varianter och alla

innehåller inslag från olika källor.90 Enligt manuskripten är det Kristus som förkunnar för aposteln

Johannes, son till  Sebedaios, hur skapelsen blev till och när Sophia/Visheten föll, då hennes onda

son, Yaldaboath, och hans demoniska underhuggare kom att dominera de underordnade krafterna.91

Sophia är en gudom, som är insiktens visdom. Texten beskriver hur hon ville skapa något likt henne

själv utan hennes partner och utan hans beaktande. Hon kunde inte hitta sin partner, men hon kunde

trots detta skapa på grund av all den kraft som fanns inom henne. Det som kom ut var dock inte likt

henne eller fullkomligt, eftersom hon hade format utan sin partner. När Sophia såg vad hon hade

skapat, ändrade det form till olika djur:92

When Sophia saw what her desire had produced, it changed into a figure of a snake
with a face of a lion. Its eyes were like flashing bolt of lightning. She cast it away
from her,  outside the realm so that  none of  the immortals would see it.  She had
produced it ignorantly.

She surrounded it with a bright cloud and put a throne in the middle of the cloud so
that no one would see it except the holy Spirit, who was called the Mother of the
living. She named her offspring Yaldaboath.93

Tuomas  Rasimus,  doktor  i  teologi  på universitetet  i  Helsingfors,  menar  att  namnet  Yaldaboath

förmodligen kommer från avkortningar av de fyra benämningarna för YHWH, vilka är: Iao, som är

en förkortning av tetragrammet; Saboath är Herre Sabot; Adonai(os) är ”min herre” och den vanliga

ersättningen  för  YHWH,  och  Ailoaios/Eloeus  som  verkar  gå  tillbaka  till  Elohim.  Denna

etymologiska bakgrund till namnet Yaldaboath är flera forskare överens om. Yaldaboath tilltalas

även vid två ytterligare namn såsom Samael och Saklas. Namnen kommer ifrån olika traditioner,

men de tillämpades endast sekundärt på Yaldaboath.94 

Yaldaboath fick mycket kraft ifrån sin mor och lämnade henne. Han blev den första härskaren och

skapade en hierarki av andra härskare, en för varje himmelsfär och fem för att regera i helvetet. Han

delade sin eld med dem, men han gav inte ljusets kraft som han hade stulit ifrån sin mor. Varje

härskare skapade egna makter  med änglar,  tills  det fanns 365 stycken.  När Yaldaboath såg sin

skapelse och ett myller av änglar som omringade honom sa han till dem: ”I'm a jealous god and

there  is  no  other  beside  me.”95 Han  beskrivs  som  dum  och  tanklös  när  han  uttrycker  detta.

90  Meyer, Marvin, m.fl. (2007).  s. 103

91  Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 105

92  Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 114-115

93  Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 115

94  Rasimus, Tuomas (2009). s. 105-106

95  Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secret book of John (13,13). s. 117
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Författaren  till  texten  ifrågasätter  hans  ord  med  följande  kommentar:  ”By  suggesting  this,  he

suggested to the angels with him that there is another god. For if there were no other god, of whom

would he be jealous?”96 I den sethianska skriften Om världens uppkomst  blir Yaldaboath däremot

tillsagd att han har fel av en högre gudomlighet: 

He said, “I am God, and there is no one other but me.” When he said this, he sinned
against all immortals who speak forth, and they watched him carefully. When Pistis97

saw the impiety of the supreme ruler, she became angry.  Without being seen, she
said, “You are wrong Samael – which means “blind god.”98

Enligt Johannesapokryfen ångrade sig Sophia och hon skämdes över det hon hade skapat. Hon grät

och fällde många tårar. Sophias bön blev hörd och hennes partner kom till henne för att  kunna

återställa det hon hade förlorat:  

She repented  with many tears.  The whole realm of Fullness  heard  her  prayer  of
repentance and offered praise on her behalf of the Invisible Virgin Spirit, and the
Spirit consented. When the Invisible Spirit consented, the holy Spirit poured upon
her some of the fullness of all. For her partner did not come to her on his own, but he
came to her through the realm of Fullness, so that he might restore what she lacked.99

Enligt  David  Brakke,  professor  i  kristendomshistoria  på  Ohio  Universitetet,  är  den  ”Osynliga

Anden” också  kallad  ”Fadern  till  helheten”  den ultimata  Guden för  sethianerna.  Den Osynliga

Anden beskrivs oftast med negativa adjektiv såsom omätbar, osynlig, obegränsad och så vidare.100

Författaren  till  Johannesapokryfen  säger  till  och  med  att  den  Osynliga  Anden  står  över

gudomlighet:

The One is the Invisible Spirit. We should not think of it as a god or like a god. For
it is greater than god, because it has nothing over it and no lord above it. It does not
[exist]  within  anything  inferior  [to  it,  since  everything]  exists  within  it,  [for  it
established] itself. It is eternal, since it does not need anything. For it is absolutely
complete. It has never lacked anything in order to be completed by it. Rather, it is
always absolutely complete in light.101

Den Osynliga Andens kärna är ett intellekt, vars natur är att tänka. Tänkandet ledde till en komplex

struktur av Gud med olika ”aeoner.” De har olika namn efter idealiska kvalitéer såsom Intelligens,

Sanning, Form, Eftertanke eller  Visdom (Sophia).  De tillhör den Osynliga Andens intellekt och

kunskap. För sethianerna är helheten som aeonerna utgör,  den sanna verkligheten och är eviga,

96  Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 116-118

97 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 203 Pisitis betyder tillit eller tro och beskrivs som Sophias ursprung. I skriften The
nature of the rulers är det “Förtänksamhet” eller “Oförstörbar” som säger åt honom att han har fel (86,27-87,23)

98  Meyer, Marvin, m.fl. (2007). On the origin of the World (103,2-32) s. 206

99  Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secret book of John (13,13-14,13). s. 118

100 Brakke, David (2010).  s. 53

101 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secret book of John (2,25-4,19). s. 108
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medan den materiella världen är en bristfällig imitation av helheten och är destinerad att lida. Den

Osynliga Oskuldsfulla Anden (Invisible Virgin Spirit) är aeonen som är den närmaste eller mest

direkta emanationen från den ultimata Guden.  För att någon lägre varelse ska kunna erhålla andlig

kunskap,  gnosis, om den högsta gudomen,  behöver de förlita sig på den här aeonen, som också

kallas  Förtänksamhet  (Forethought)  eller  mer  otydligt  Barbelo.102 Skriften  Judasevangeliet,  som

upptäcktes först 1970 och publicerades för första gången 2006, berättar om Judas relation till Jesus

och fokuserar på Jesus sista tid innan korsfästelsen, och den innehåller sethianska drag.103 I texten

säger Judas till Jesus:”You have come from the immortal aeon of the Barbelo, I am not worthy to

pronounce the name of the one who has sent you.”104 Enligt Brakke syftar Judas på den Osynliga

Anden.105

Även  om berättelsen  kring  skapelsemyten  skiljer  sig  åt  emellan  gnostiska  grupper  beskrivs  de

gudomliga karaktärerna och strukturerna på ett  liknande sätt,  vilket indikerar  att den gudomliga

strukturen var en hjärtefråga i deras lära. Till exempel beskriver alla en treenighet som består av

Fader, Moder och Sonen. Kristus är den enda frambringade sonen från Fadern och Barbelo, som blir

hans far och mor.106 Den stora Osynliga Andens heliga bok107 är också en sethiank skrift och delar

flera  likheter  med  Johannesapokryfen.  Texten  behandlar  treenighetens  ursprung och berättar  att

treenigheten  kom från  den  Osynliga  Anden:108 ”So  from the  Great  invisible  Spirit  came  three

powers,  three  realms  of  the  Eight  that  the  Father  brings  forth  from  within,  in  silence,  with

forethought: the Father, the Mother, and the Child.”109 En valentiniansk skrift,  Filippusevangeliet,

som är skriven av en okänd apostel antyder att Modern är den heliga Anden och författaren hånar de

som påstår att den heliga Anden befruktade jungfru Maria:

Some said Mary became pregnant by the Holy Spirit. They are wrong and do not
know what they are saying. When did a women ever get pregnant by a women?110

Pagels förklarar att i den grekiska terminologin har ordet ande ett könsneutralt namn pneuma och är

neutrum på grekiska.  Författaren till Filppusevangeliet  tänker på den hebreiska benämningen för
102Brakke, David (2010). s. 54

103 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 755 & 757

104 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). Gospel of Judas (34,18-35,21). s. 761

105 Brakke, David (2010). s. 54

106 Brakke, David (2010). s. 54-55

107 Kommentar: Egen översättning av The holy book of the Greath invisible spirit 

108 Gunterberg, Sophia (2014). s. 19

109 Meyer, Marvin, m.fl.(2007). The holy book of the Great Inisible Spirit (41,7-42,4) s. 253

110 Meyer, Marvin, m.fl.(2007). The Gospel of Philip (55,23-33) s. 164
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ande:  ruah,  som är  feminint.  Därför drar författaren  slutsatsen att  anden måste  vara Modern.111

Författaren är inte ensam om denna tolkning. Även i första citatet från Johannesapokryfen framgår

det att den heliga Anden också kallas för Modern. 

Pagels skriver att valentinianerna också ansåg att guden som beskrivs i första Moseboken inte är

den enda guden, men de betraktade inte  skaparguden som en ond och degenererad ledare med

förfallna  änglar,  likt  de  radikala  sethianerna.  Valentinus  menade  att  skaparguden  var  en

antropomorfisk, en förmänskligad, symbol eller bild av den sanna gudomliga källan, som är en dyad

bestående av den gudomliga Fadern av alltet och Modern av alltet.112 Men enligt den valentinianska

författaren till  Filippusevangeliet är skaparguden mer än en symbol,  och menar att skaparen till

världen inte var ond utan välvillig:

The  world  came  into  being  through  a  mistake.  The  creator  wanted  to  make  it
incorruptible and immortal, but he failed and did not get what he hoped for. For the
world is not incorruptible and the creator of the world is not incorruptible.113

Citatet indikerar att världen blev till av ett misstag där skaparen inte kunde skapa en odödlig och

omutlig värld på grund sin egen ofullständighet. 

5.1.3. Sammanfattning

Augustinus

Augustinus beskriver Gud som god, allvetande,  tidlös och närvarande i allt.  Han använder även

negativa adjektiv för att beskriva Gud såsom oföränderlig och obegriplig. Han tänker sig inte Gud

som  en  gubbe  uppe  i  molnen,  utan  Gud  saknar  både  sinne  och  kropp.  Men  ändå  benämner

Augustinus Gud vid ”han” och ”honom.” Gud har också tre personkaraktärer: Fader, Sonen och den

heliga Anden. Enligt Augustinus är Gud tre skilda personkaraktärer i en enighet som är oskiljbara.

Fadern är visdom och Sonen är den ende sonen till  Fadern.  Den heliga Anden är Faderns och

Sonens Ande. 

Fadern är den som skapade världen med ordet, sin visdom. Augustinus anser att skapelsen inte kan

vara något annat än god eftersom Gud är god och ofelbar. Han vrider och vänder på det som kan

betraktas  ont  och gott  i  värden och hur det  vänds till  sin motsats.  Lidandet  i  världen beror  på

människans straff från Gud för syndafallet. Till följd av detta finner människan lyckan genom att

111 Pagels, Elaine (2004). De gnostisk evangelierna. Stockholm: Wahlström & Vikstrand.  s. 116

112 Pagels, Elaine (1995). s.169

113 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The gospel of Philip (75,2-14). s. 179
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vända sig till Gud och underkasta sig hans vilja som är det goda. Människan kan genom sitt intellekt

urskilja ont och gott och är på så vis annorlunda från andra djur. 

Enligt Augustinus är stoltheten början till all synd, det onda, och orsaken till att änglar blev onda

eftersom de blev självtillgivna

Nag Hammadiskrifterna

NGH ger en betydligt mer invecklad bild av Gud och särskiljer mellan den riktiga gudomliga källan

och skaparguden. I den gnostiska teologin är den Osynliga Anden källan till treenigheten: Fadern,

Modern och Barnet. Kristus identifieras som barnet och är den ende sonen till Fadern och Barbelo,

som är den gudomliga Modern.  Filippusevangeliet  och Johannesapokryfen identifierar (även) den

heliga  Anden  som  modern.  Enligt  båda  traditioner  är  treenigheten  basen  till  en  mängd  flera

gudomligheter,  aeoner,  som  kom  till  genom  Faderns  intellekt  vars  natur  är  att  tänka.  I  den

sethianska traditionen önskade Sophia, den yngsta eaonen, att skapa något likt henne själv, medan

hon i den valentinianska traditionen ville omfatta Fadern. Och genom sitt begär skapade hon en

ofullkomlig  varelse,  Yaldabaoth.  Han  skapade  därefter  den  materiella  världen  med  änglar  och

härskare i olika religioner, som en bristfällig imitation av den sanna verkligheten. På så vis blir

Sophias begär ursprunget till det onda i världen. Men enligt Filippusevangeliet är skaparguden inte

direkt ond, utan hade goda avsikter med sin skapelse. Författaren påstår att världen var ett misstag.

Om det  syftar  till  Sophias  handling  eller  skapargudens  oförmögenhet  att  skapa  en odödlig  och

omutlig värld är oklart. 

5.2. SKAPANDET AV EVA OCH ADAM 

5.2.1. Augustinus 

Augustinus argumenterar i Guds Stad att när Gud påbörjade sin skapelse skedde ingen förändring i

hans syfte med den. Gud skapade djuren, vare sig de var flockdjur eller djur som lever ensligt, så att

varje art skulle bli till mångfaldigt på samma gång. Men han skapade mannens natur, som ett slags

medel mellan änglar och djur. Gud skapade mannen som en individ, inte för att han skulle förbli

ensam och berövad från mänsklig civilisation, utan Guds intention var att skapa en känsla av empati

och gemenskap mellan människor. Därför skulle hela mänskligheten utgå från en man:

God's intention was that in this way the unity of human society and the bonds of
human sympathy be more emphatically brought home to man, if men were bound
together not merely by likeness in nature but also by the feeling of kinship.114 

114 Augustinus (2003). Bok XII, kap 22, s. 502
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I Augustinus bekännelser reder han ut i en konversation till Gud varför det står i första Moseboken,

”Låt oss skapa mannen” och inte, ”Låt skapa mannen.” Och inte heller står det att Gud sa, ”...efter

hans egen sort” utan efter vår avbild. Det är på grund av Guds enighet i treenigheten: 

(…) Thou teachest him, now made capable, to discern the Trinity of Unity, and the
Unity of Trinity. Wherefore to that said in plural, Let us make man, is yet subjoined
in singular, And God made man: and to that said in the plural; After our likeness, is
subjoined in the singular, after the image of God.115

I  Guds  Stad skriver  Augustinus  att  mannen  skilde  sig  från  resterande  djur  på  jorden,  då  Gud

skapade honom till  sin egen avbild genom att  ge honom en själ  som var överlägsen mot andra

levande djur på marken, i vattnet och i skyn. Han erhöll det dygdiga förnuftet och intelligens som

inget annat djur fick. Gud skapade kroppen av jordens damm och själen implanterades i mannen

genom att Gud andades på honom. Antingen hade Gud redan skapat själen tidigare eller så skapades

själen i andetaget. Sedan tog Gud ett revben från mannens sida och skapade en kvinna åt honom

som skulle hjälpa honom med barnalstringen.116 Enligt Augustinus valde Gud att skapa henne på

detta sätt av en särskild orsak:

And in the end when he created the woman who was to be joined with the man he
decided not to create her in the same way as he had created the man himself. Instead
he made her out of the man, so that the whole human race should spread out from
the one original man.117

Gud skapade mannen på det viset, att om han förblev trogen mot sin skapare, som hans enväldiga

Herre, och lydde hans befallningar så skulle han passera över till änglarnas gemenskap och erhålla

evigt  liv  och  lycka.  Han skulle  därmed  undgå  döden.  Men om han  använde  sin  arrogans  och

olydighet samt förolämpade Gud, sin herre, skulle han få leva som ett djur, bli skickad till döden, bli

en slav under sina begär och sänd till evig fördömelse efter döden.118 Augustinus skriver i ett senare

kapitel att Gud redan visste att mannen skulle synda, liksom bli disponerad till döden. Han kände

också redan till att människan skulle nå botten av gränslös ondska trots att människan var skapad att

leva i harmoni med varandra. Brutala djur, utan någon rationell vilja, kom att leva i större harmoni

med sin egen art än människan. Till  och med lejon och ormar har aldrig deltagit  i  lika mycket

stridigheter som människosläktet. Men Gud hade förutsett detta och utsåg några gudfruktiga män att

bli hans söner, som fick sina synder förlåtna och delta i änglarnas gemenskap i evigheten där döden,

den  sista  fienden,  blev  förgjord.  Det  var  i  sällskapet  med  dessa  män  som Gud  påbörjade  den

115 Augustinus (1921). Bok XIII, s. 192

116 Augustinus (2003). Bok XII, kap 24, s. 503-504

117 Augustinus (2003). Bok XII, kap 22, s. 502-503

118 Augustinus (2003). Bok XII, kap 22, s. 502
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mänskliga rasen från en man för att  visa mänskligheten hur mycket  han älskar enigheten inom

mångfalden.119

5.2.2. Nag Hammadiskrifterna

Pagels framhåller gärna de gnostiska valentinianerna och den mystiska sidan hos dem. De kristna

valentinianerna kritiserade den ortodoxa läran för att  tolka skrifterna bokstavligt och då särskilt

skapelseberättelsen.  De  missade  på  så  vis  den  ”djupare  meningen”.  Valentinianerna  ansåg  att

skapelseberättelsen var obegriplig på ett bokstavligt plan.120 De var inte intresserade av att formulera

några  samhällsregler,  utan  de  ville  beskriva  den  inre  källan  till  begär  och  handling.  Det  var

samspelet  mellan  människans psyke och impulserna  från känslorna och sinnet,  som fascinerade

dem.121 Författaren till Filippusevangeliet formulerar sig på ett gåtfullt sätt:

When Eve was in Adam, there was no death. When she was separated form him,
death came. If  <she> enter into him again and he embraces <her>, death will
cease to be.122

Pagels menar att Eva representerar anden och Adam psyket. Människan kan endast bli hel igen om

psyket,  Adam, blir återförenat med anden, Eva.  Då kan människan erhålla inre harmoni och bli

fullständig. Enligt den här valentinianska författaren så kan endast en person som har återförenat

psyket  med  anden  motstå  alla  fysiska  och  känslomässiga  impulser,  som  annars  kan  leda  till

självdestruktiva och onda handlingar.123 Samma text beskriver även hur Adam fick sin själ men

förlorade själen när den återförenades med anden, och makterna124 blev avundsjuka på honom: 

Adam's soul came from a breath. The soul's companion is spirit, and the spirit given
to him is his mother. His soul was [taken] from him and replaced with [spirit]. When
he was united with spirit, [he] uttered words superior power to the powers, and the
powers envied him. They [separated him from his] spiritual companion... hidden...
bridal chamber....125

Det är oklart om samma tolkning går att tillämpa på de sethianska skrifterna. Arkonternas väsen är

en sethiansk text vars författare är okänd, och är skriven som ett brev med syfte att klargöra några

frågor  angående härskarnas  natur.126 Texten  förklarar  även hur  Adam skapades  då aeonen,  den

119 Augustinus (2003). Bok XII, kap 23, s. 503

120 Pagels, Elaine (1989). s. 63 

121 Pagels, Elaine (1989). s. 68

122 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The Gospel of Philip (68,22-26)  s.174

123 Pagels, Elaine (1989). s. 68

124 Hänvisar till Yaldaboath samt hans kungar och änglar

125 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The Gospel of Philip (70,22-34) s. 176

126 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 187
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Ofelbara  (Incorruptibility),  som  är  relaterad  till  Modern,  Barbelo,  tittade  ned  från  himlen  på

härskarnas område och hennes gestalt speglade sig i vattnet. Härskarna blev kära i henne, men de

kunde inte greppa henne eftersom de var i den lägre regionen och hon från den övre. Hon tittade ned

i deras region för att kunna föra in allt i förening med ljuset, vilket var Faderns vilja. Härskarna kom

då på att de skulle skapa en människan av jorden:127

The rulers made plans and said, ”Come, let's create a human of soil from the earth.”
They formed their creature as a being entirely of the the earth. These archons have
bodies that are both female [and male], and faces that are of beasts. They took [soil]
from the earth and formed [their human], after their own bodies and formed [their
human], after their own bodies and [after the image] of God that had appeared [to
them] in the water.128

De gjorde ansiktet manligt så att avbilden i vattnet skulle bli kär i honom, men de förstod inte Guds

kraft. Samael blåste människan i ansiktet så att han fick en själ, men kunde inte få liv i honom

eftersom han inte hade någon kraft. Senare kom anden och såg människan ligga där på marken och

gjorde sig hemma i hans kropp. Anden gav honom namnet Adam och Adam fick hjälp av en röst

från Ofelbarheten.129  

I Johannesapokryfen sker skapandet av Adam i samband med tillrättavisandet av Yaldaboats falska

monoteistisk  uttalande.  Yaldaboath  får  då  reda  på  att  Moder-Fadern  och  Mänsklighetens  Barn

existerar.  En  röst  ropar  ut  från  den  himmelska  sfären,  ”Humanity  exists  and  the  Child  of

Humanity.”130 Den första härskaren, Yaldaboath, hörde rösten och trodde att det kom från hans mor,

Sophia – Visheten. Men han förstod inte dess källa:

The holy perfect Mother-Father,

the complete Forethought,

the image of the invisible one,

being father of the All,

though whom everything came into being,

the first human131

Rasimus skriver att Gud visade sig i manlig form i vattnet och gestaltade Fader-Sonen.132 Jag tolkar

att citatet ger uttryck för en könsneutral Gudsbild och då texten följer: ”this is the one who showed

127 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The nature of the rulers (86,27-87,23) s. 191

128 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The nature of the rulers (87,23-89,17) s. 192

129 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The nature of the rulers (87,23-89,17) s. 192

130 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secret book of John (14,13-34) s. 118

131 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secret book of John (14,13-34) s. 118

132 Rasimus, Tuomas (2009). s. 164
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them and appeared in human shape.”133 Rasimus drar slutsatsen att det var den här upplevelsen som

inspirerade Yaldaboath att skapa människan i sin avbild. Men härskarna skapar inte en fysisk kropp

till Adam - den får han först när han har kastats ut ur Eden- utan en psykisk eller mental kropp som

innehåller  två  element.  Den  första  är  anden  som  Yaldaboath  stulit  från  Sophia.  Den  lurar

Yaldaboath att andas på Adam så att han börjar röra sig. Och det andra är Zoe, livet, som är ett

gudomligt element som hjälper Adam.134 

För att återgå till Arkonternas väsen, hämtade härskarna olika djur för att se vad Adam skulle kalla

dem. Härskarna placerade honom sedan i trädgården:

The rulers took Adam and put him in the garden, that he might cultivate it and watch
over  it.  They commanded him and said,  ”You may eat  from [every]  tree  in  the
garden, but do not eat from the tree of knowledge of good and evil. Do not [touch] it,
for the day you eat from it, you will surely die.” They [said this to him], but they did
not understand what [they said] to him. Rather by the Father's will, they said this in
such a way that Adam might eat, and Adam might <not> perceive them as would a
completely material person.135

Härskarna bestämde  sig för  att  söva Adam och han blev därefter  okunnig.  Härskarna öppnade

Adams sida och skapade en kvinna. Den kvinnliga anden väckte Adam och när Adam såg henne sa

han, ”You have given me life. You will be called the Mother of the living.”136

I  Johannesapokryfen förkunnar Kristus att  det inte var en vanlig sömn som Yaldaboath försatte

Adam i, utan en sömn som gör sinnet slött och trögt. Författaren berättar också varför Yaldaboath

ville söva Adam. Han visste att Adam skulle vara olydig mot honom eftersom Insikten var inom

Adam, och gjorde has sinne skarpare än Yaldaboaths eget. Han ville därmed avlägsna Insikt från

Adams sida, men han kunde inte gripa henne:

The first  ruler  wanted  to take her  from Adam's  side,  but  the enlightened  Insight
cannot be apprehended. Although darkness pursued her, it  did not apprehend her.
The first ruler removed a part of Adam's power and created another figure in the
form of a female, like the image of Insight that had appeared to him. He put the part
he had taken from the power of the human being into the female creature. It did not
happen, however, the way Moses said: ”Adam's rib.”137

När Adam ser kvinnan jämte honom blir han genast upplyst av Insikt som tog bort slöjan ifrån hans

sinne och han nyktrade till  ur sitt berusade tillstånd.138 Sedan går det rätt vilt till.  The nature of

133 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secret book of John (14,13-34) s. 118

134 Rasimus, Tuomas (2009). s. 164-65

135 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The nature of the rulers (87,23-89,17) s. 192

136 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The nature of the rulers (87,23-89,17) s. 192

137 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secret book of John (22,28-23,35) s. 126

138 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secret book of John (22,28-23,35) s. 127
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Rulers beskriver att när härskarna såg att Adam stod och pratade med Eva, blev de fyllda med lust

och började jaga henne. Hon skrattade åt dem och när de greppade henne förvandlades hon till ett

träd.  De  fångade  istället  en  skugga  av  Eva  och  förorenade  henne  sexuellt.139 Även  i

Johannesapokryfen blir Eva våldtagen av Yaldaboath, och texten förklarar att han genomförde den

första  sexuella  akten.  I  sin  handling  planterade  han ett  frö  av sexuell  lust  i  kvinnan  och hon

tillhörde  mannen.140 Brakke skriver  att  de sethianska  skrifterna  nedvärderar  kvinnor  i  kroppslig

form, då den kroppsliga Eva blir våldtagen, medan den andliga undkommer. I stället höjer texterna

kvinnans rena andliga existens.141 Men det var genom de här berättelserna som sethianerna lärde sig

om den demoniska bakgrunden till  sexuell lust,  ilska, girighet och så vidare, och kunde därmed

börja motstå Yaldaboath och erhålla dygder.142 

5.2.3. Sammanfattning

Augustinus

Enligt Augustinus hade Gud samma syfte med världen som inte förändrades när skapelsen tog form.

Mannen skapades ensam till skillnad från djuren, som blev mångfaldigt till på samma gång. Syftet

med  mänskligheten  var  att  den  skulle  utgå  från  en  man  för  att  skapa  solidaritet,  likhet  och

tillhörighet bland alla människor. 

Augustinus  ger  också en förklaring  till  varför  Gud benämns  både i  plural  och singular  i  vissa

stycken i första Moseboken när Adam skapas, och menar att texten refererar till  Guds enighet i

treenigheten.  Mannen skapades  i  Guds avbild  och gav honom en själ  som var  överlägsen mot

djurens. Kroppen skapades från jordens damm och själen inplanterades genom att Gud andades på

honom. Kvinnan skapades genom att Gud tog ett revben från Adams sida. Evas roll var att hjälpa

Adam med barnalstringen. Om människorna förblev trogna mot Gud och lydde honom skulle de

erhålla evigt liv och lycka. Var de olydiga, skulle de straffas med evig fördömelse. Augustinus,

menar dock att Gud redan visste att mannen skulle synda och bli disponerad till döden. 

Nag Hammadiskrifterna

I de sethianska texterna beskrivs skapandet av Adam och Eva i stora drag på ett liknande sätt, med

några skillnader. Myten börjar med att en aeon eller treenigheten först visade sig för Yaldaboath i

en spegelbild i vattnet. I Arkonternas väsen är det en kvinnlig aspekt av Gud, den Ofelbara, medan i

139 Meyer, Marvin, m.fl. (2007) Nature of the Rulers (89,17-90,12) s. 193

140 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 127

141 Brakke, David (2010). s. 67

142 Brakke, David (2010). s. 67-68
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Johannesapokryfen är det Fader-Moder-Barnet som visar sig i mänsklig form. Den här händelsen

inspirerade härskaren att skapa människan och Adams ansikte i Guds avbild. Yaldaboath och hans

änglar försatte sedan Adam i en sömn, men det var Eva som väckte honom och blev hans räddning.

I Johannesapokryfen skapades Eva i Insiktens avbild som härskarna försökte avlägsna ifrån Adams

sida. Härskarna började sedan lusta efter Eva och våldtog henne. I skriften The nature of rulers får

de inte tag på den andliga Eva, utan endast en skugga av henne. Men i Johannesapokryfen står det

att Yaldaboath planterade den sexuella lusten i kvinnan när han våldtog henne.  

I  den  valentinianska  skriften  Filippusevangeliet  beskrivs  myten  om Adam och Eva  på  ett  mer

symboliskt sätt. Texten antyder i myten att människan en gång varit andligt androgyn. Innan Eva

separerade från Adam fanns det ingen död. Människan behöver bli andligt androgyn igen för att

undgå döden. Skildringen liknar de sethianska texterna på så vis att Adam fick anden från Sophia,

eller  indirekt från henne. I  Johannesapokryfen hade Yaldaboath stulit  anden från Sophia. Enligt

Filippusevangeliet  blev härskarna avundsjuka på Adam när han fick anden i  sig då Adam blev

mäktigare än dem, precis som i Arkonternas väsen. 

5.3. EVA OCH ADAMS OLYDNAD MOT GUD

5.3.1. Augustinus
Great  art  Thou,  O Lord,  and greatly to  be praised;  great  is  Thy power,  and Thy
wisdom infinite. And Thee would man praise; man, but a particle of Thy creation;
man that bears about him his mortality, the witness of his sin, the witness that Thou
resistest the proud: yet man would praise Thee, he, but a particle of your creation.143

Bönen till  Gud är inledningen i  Augustinus  bekännelser  och är en summerande beskrivning på

Augustinus syn på människan som Guds skapelse, som erhöll  döden på grund av Adams synd.

Innan Adams olydnad mot Gud levde Eva och Adam i ett materiellt och andligt paradis, skriver

Augustinus i Guds Stad. De njöt av både mentala och materiella välsignelser. Men en arrogant ängel

vände sig bort från Gud och orsakade Adam och Evas olydnad mot honom. Denna ängel ville inte

längre följa order utan själv dominera andra och föll därmed från himmelriket. Efteråt ångrade han

sig och blev avundsjuk på Eva och Adams tillstånd i paradiset. Hans ambition blev att förföra dem

med sin listighet genom att ta en orms skepnad i Eden, där andra ofarliga djur levde tillsammans

med mannen och kvinnan. Han använde sin ormkropp för att konversera vilseledande med kvinnan.

Augustinus skriver att kvinnan var den underlägsna av dem två och det var därför ormen vände sig

till henne. Ormen antog att mannen inte skulle vara lika lättlurad:144

143 Augustinus (1921). Bok I, s. 5

144 Augustinus (2003). Bok, XIV, kap 11, s.  569 & 570
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– no doubt starting with the inferior of the human pair so as to arrive at the whole by
stages,  supposing that  the man would not be so easily gullible,  and could not be
trapped by a false move on his own part, but only if he yielded to another's mistake.145

Adam föll inte för att han trodde på Eva och accepterade ormens argument, utan valde att överträda

Guds lag för att han inte ville bli separerad från Eva. Adam följde alltså Eva i synd för att inte

förlora henne. Men Adam var minst lika skyldig som Eva. Men det är möjligt att Adam inte var

bekant med Guds stränghet och trodde att de skulle bli förlåtna:

In  consequence,  while  he  was  not  seduced  in  the  same sense  as  the  woman,  it
remains true that he was mistaken about the kind of judgment that would be passed
upon his allegation that 'The woman you gave me as a companion, she gave it to me,
and I ate'.  Need I say more? They were not both deceived by credulity;  but both
were taken captive by their sin and entangled in the snares of the Devil. 146 

Människans  natur  förändrades  efter  den  första  synden  och  fick  våldsamma  och  konfliktfyllda

känslor. Han blev en annorlunda varelse i jämförelse med sitt tidigare stadium i paradiset innan han

syndade. Maten eller frukten var varken giftig eller ond, utan endast förbjuden. För Gud hade inte

planterat något ont i Eden.147 Det var handlingen som var ond och hade föregått med en ond vilja.

Augustinus är övertygad om  att stolthet är ursprunget till den onda viljan – längtan efter att bli

något mer upphöjt.148 Stolthet visar sig i ursäkter när synderna blir uppdagade i dagsljus, och detta

är tydligt  i  berättelsen om de första människorna.  Eva och Adam bad inte om ursäkt för deras

beteende eller om att bli helade igen. I stället skyllde de i från sig på någon annan. Kvinnan skyllde

på ormen, och mannens stolthet skuldbelade kvinnan. Deras skuldbeläggande på andra i stället för

att anklaga sig själva, visar att de inte var villiga att ta ansvar för sina egna handlingar. 149 Enligt

Augustinus förblev kvinnans natur förrädisk och en varelse som mannen bör akta sig för, vare sig

hon är en fru eller mor.150

Angående Eva och Adams olydnad mot Gud lägger  Augustinus vikt vid döden. Han diskuterar

vilken sorts död de första människorna blev bestraffade med. Han menar att när Gud varnade om

döden vid ätandet av den förbjudna maten ingick i varningen alla slags varianter av döden:

Thus when God spoke about the forbidden food of the man whom he had placed in
the garden, he said, 'On whatever day you eat of it, you will surely die';  and the
threat embraced not only the first part of the first death, when the soul is bereft of
God, nor only the second part, in which the body is bereft of soul; it comprised every

145 Augustinus (2003). Bok, XIV, kap 11, s. 570

146 Augustinus. (2003). Bok, XIV, kap 11, s. 570

147 Augustinus (2003). Bok XIV, kap 12, s. 571

148 Augustinus (2003). Bok XIV, kap 13, s. 571

149 Augustinus (2003). Bok XIV, kap 14, s. 574

150 Brown, Peter. (2000).  s. 52
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kind of death, down to the last or second death,151which has no other dearth to follow
it.152

När  Adam  hade  ätit  av  den  förbjudna  frukten  och  Gud  frågade  Adam  var  han  befann  sig

efterfrågade Gud inte information, utan han ville snarare ge Adam ett tillrättavisande. Gud påpekade

för Adam att lägga märke till att han inte längre var med Gud.153 Genast efter människornas olydnad

mot Guds anvisningar förlorade de förmånerna Gud hade gett dem. De blev genast medvetna om att

de var nakna och skämdes.  I deras skamfyllda tillstånd täckte de sina könsorgan med fikonlöv.

Organen var desamma som innan men tidigare fanns ingen skam kopplat till dem. En oroväckande

känsla  väcktes  i  deras  olydiga  kropp,  ett  straff  som  motsvarade  deras  egen  olydnad.  Enligt

Augustinus upplevde inte människorna detta som något straff, utan njöt av det nya tillståndet som

fick konsekvenser för mänskligheten:

The soul in fact, rejoiced in its own freedom to act perversely and disdained to be
God's servant; and so it was deprived of the obedient service which its body had at
first rendered. At it's own pleasure the soul deserted its superior and master; and so it
no longer retained its inferior and servant obedient to its will. It did not keep its flesh
subject to it in all respects, as it could have kept it for ever if it had itself continued in
subjection to God. This then was the time when the flesh began to 'lust in opposition'
to the Spirit', which is the conflict that attends us from our birth. 154

Gud skapade inte människan på samma sätt som änglarna, vilka inte kunde dö även om de syndade.

Människorna kunde endast leva som änglarna om de lydde Gud.155 De första människorna hade inte

upplevt någon slags död om de förblivit trogna mot Gud. På grund av deras olydnad straffades  inte

enbart  de första  människorna  med döden utan hela  mänskligheten  som härstammade från dem.

Detta beror på att mänskligheten har förökat sig genom föräldraskap och nya människor har inte

tillkommit från jordens damm. Den mänskliga föräldern består av samma ting som sin avkomma.

Därför  finns  hela  mänskligheten  i  den  första  mannen,  och  hans  avkomma  förs  vidare  genom

kvinnan. Men människan blev inte förminskad av synden och erhöll ett svagare sinne och kropp och

försatt i ett infantilt tillstånd som går att observera i barn. Nej, det var Guds beslut att det tillståndet

endast skulle tillfalla barnen.156 Däremot förändrades människans natur efter Guds fördömelse då

151 Kommentar: med andra döden menar Augustinus evig fördömelse, Augustine (2003). Bok XIII, kap 3, s. 513

152 Augustinus (2003). Bok XIII, kap 12, s. 522

153 Augustinus. (2003). Bok XII, kap 15, s. 524

154 Augustinus. (2003). Bok XII, kap. 13, s. 522 & 523

155 Augustinus. (2003). Bok XIII, kap 1, s. 510

156 Augustinus. (2003). Bok XIII, kap 3, s. 512
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hon började erfara begärens olydnad och uppror i  kroppen samt blev bunden till  döden. Denna

bestraffning förs sedan vidare till nästa generation.157

5.3.2 Nag Hammadiskrifterna

Skriften Sanningens vittnesbörd är skriven av en okänd radikal gnostisk kristen som argumenterar

mot  sina  heretiska  motståndares  falska  uppfattningar  och  praxis.  Hans  syfte  med  texten  är  att

framföra sin sanning.158 Författaren använder sig av en valentiniansk teologi men ändå inkluderas

andra  valentinianska  gnostiker  som hans  motståndare.159 Texten  återger  en kort  version  av  den

traditionella berättelsen om Eva och Adams olydnad och ifrågasätter sedan Guds beteende. 

He cursed the snake and called him the ”devil”. And God said, ”Look, Adam has
become like one of us now that he knows evil and good.” Then he said, ”Lets throw
him out of paradise so he doesn't take from the tree of life, eat, and live forever.”

What  kind  of  God  is  this?  First,  he  begrudged  Adam's  eating  from  the  tree  of
knowledge.  Second,  He  said,  ”Adam,  where  are  you?”  God  does  not  have
foreknowledge;  otherwise,  wouldn't  he  have  known from the  beginning?  He  has
certainly shown himself to be a malicious grudger. And what kind of God is this?160

I  den judisk-kristna traditionen målas  ormen upp som djävulen och har  kallats  bland annat  för

Samael, därför att han lockade Eva och Adam att äta ifrån det förbjudna trädet. I den sethianska

traditionen  ses  dock  detta  som  en  räddande  handling.161 Vissa  forntida  kyrkofäder  kallade

sethianerna  för  ofiterna.  Vilket går  tillbaka  till  deras  omskrivning  av  skapelseberättelsen,  där

ormens råd om att äta från frukten av kunskapens träd betraktades som något positivt.162 I skriften

Arkonternas väsen är till  exempel ormen god. Innan härskarnas våldtäkt på den kroppsliga Eva,

flydde hennes ande undan och blev ett träd. Sedan gick hennes ande in i en orm för att lära Eva och

Adam att äta från kunskapens träd. Ormen, också kallad instruktören,163 frågade Eva vad för regler

Samael hade satt upp gällande kunskapens träd. Hon svarade ormen att man varken fick smaka på

dess frukter eller röra vid det. För om man åt av det så skulle man säkerligen dö. Då sa ormen att de

inte kommer att dö, utan bli som gudar: 

The serpent, the instructor, said,”You will not surely die, for he said this to you out
of jealousy. Rather, your eyes will open and you will be like gods, knowing good

157 Augustinus. (2003). Bok XIII, kap 3, s. 513

158 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 613

159 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 615

160 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The testimony of truth (45,23-49,10) s. 623

161 Rasimus, Tuomas (2009). s. 66

162 Rasimus, Tuomas (2009). s. 11

163 Rasimus Tuomas (2009). s. 70
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and evil.”  And the female  instructor  was taken  away from the  serpent,  and  she
abandoned it as something of the earth.164

Efter att Eva hade ätit gav hon även Adam frukten. De upptäckte då att de var avskalade från det

spirituella och tog fikonblad för att täcka sina nakna kroppar. Eva och Adam blev sedan utslängda

ur Eden av härskaren till ett liv av hårt arbete som straff, så att deras släkte skulle fascineras av

världsliga ting och inte ha tid för den heliga Anden.165 I skriften Om världens uppkomst står det att

Eva blev gravid efter våldtäkten och födde först Abel, och sedan andra barn som tillhörde de sju

härskarna och deras änglar. Adam och Eva hade fallit i arrogans och härskarna var glada över detta,

men de var ändå rädda för den odödliga människan som hade förvandlat sig till ett träd, det vill säga

den andliga Eva. Och de sju härskarna gjorde upp en plan och sa till Adam och Eva, ”You may eat

the  fruit  of every  tree  created  for  you  in  paradise,  but  be  careful  not  to  eat  from the  tree  of

knowledge. If you eat, you will die.”166 I denna skrift finns inte ormen med, utan instruktören kallas

för djuret eller odjuret (beast). Eva blev lovad liknande konsekvenser som i skriften The nature of

rulers. När de hade ätit av frukten öppnades deras sinnen:  

When they had eaten, the light of knowledge shone on them. When they clothed
themselves with shame, they knew they were stripped of knowledge.  When they
became sober, they saw they were naked and they fell in love. When they saw their
makers look like beasts, they loathed them.

They understood a great deal.167 

Men i  Johannesapokryfen är  det inte  Eva som blir  instruerad att  äta från kunskapen träd,  utan

Adam. Författaren beskriver att härskarna ville fånga Adam i lustgården genom att locka honom

med all frukt och skönhet som fanns där. Men deras frukt var egentligen dödligt gift och deras löfte

var döden. Härskarna vaktade kring kunskapens träd av gott och ont som är upplyst insikt. De ville

inte  att  Adam skulle  upptäcka  sin  egen  ofullständighet.  Men  då  säger  frälsaren,  Kristus,  som

undervisar Johannes att det var han som instruerade Adam att äta från trädet:

But I was the one who induced them to eat. 

I said to the Savior, ”Lord, was it not the serpent who instructed Adam to eat?” 

The savior laughed and said, The serpent instructed them to eat of the wickedness of
sexual desire and destruction so that Adam might be of use to the serpent.168

Till skillnad från de tidigare skrifterna anses ormen eller djuret i den här texten som något ont. Som

straff för Adams olydnad mot Yaldaboath sövde han Adam. Sedan fortsätter skriften berätta om

164 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The nature of the rulsers (89,17-90,12) s. 193

165 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 193-194

166 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). On the origin of the World (118,6-119,19). s. 215

167 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). On the origin of the world (118,6-119,19). s. 216

168 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secrert book of John (20,28,-22,28). s. 
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Evas skapelse och när hon blev våldtagen av den första härskaren. Eva får två söner, Elohim och

Yahwhe, som ett resultat av våldtäkten. De fick djuriska ansikten och blev ansvariga för de fyra

elementen: vind, eld, vatten och jord. Härskaren kallade dem Kain och Abel. Sedan avlade Adam en

son, Seth, tillsammans med sin motpart,169 ”When Adam came to know the counterpart of his own

foreknowledge, he produced a son like the child of humanity.”170 Den första härskaren tvingade

därefter människorna att dricka av glömskans vatten,  så att de skulle glömma deras ursprung.171

Även i en avvikande valentiniansk skrift,  Sanningens evangelium,  ses kunskapens träd som något

positivt. Texten behandlar Kristus budskap till mänskligheten,172 och liknar Jesus vid kunskapens

träd.  Enligt  den här författaren gav Kristus upplysning till  dem som var i mörker  och glömska

genom hemliga mysterier. Han upplyste dem och visade vägen. 

He was nailed to the tree, and he became the fruit of knowledge of the Father. This
fruit  of  the  tree,  however,  it  did  not  bring destruction  when eaten,  but  rather  it
caused those who ate from it to come into being.173

Alla  gnostiker  ansåg  inte  att  kunskapens  träd  var  vägen  till  frälsning.  Författaren  till

Filippusevangeliet menar att Adam felade när han åt dess frukt och att det vore mer passande om

gudarna dyrkade människor i stället för tvärt om: 

There  are  two trees  growing  in  paradise.  One  produces  [animals]  and  the  other
produces people. Adam [ate] of the tree that produces animals, and [he] became an
animal and brought forth animals. As a result Adam's children worship animals. The
tree  [whose]  fruit  [he  ate]  is  the  [tree  of  knowledge,  and  because  of  this,  sins]
increased. [If he had] eaten the [fruit from the other tree], the fruit of [the tree of life,
which] produces people, [gods would] worship people. As [in paradise] God created
people [that people] might create God, so also in this world people make gods and
worship  what  they  have  created.  It  would  be  more  fitting  for  gods  to  worship
people.174 

I  en  fotnot  till  stycket  ”...Adam's  children  worship  animals,”  står  det  att  djur  refererar  till

skapargudarna  med  djurhuvuden.  Vilket  betyder  att  människorna  hittills  har  dyrkat  de  falska

skapargudarna. Men Adam föll i synd när han åt av kunskapens träd. Här är det däremot livets träd

som ger frälsning och gör människor till människor och ger människan en högre stående position än

skapargudarna.  Enligt  min  uppfattning  menar  författaren  att  det  vore  mer  passande  om

skapargudarna dyrkade människorna i stället för tvärtom. 

169 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 127- 128

170 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secret book of John (23,35-25,16) s. 128

171 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 128

172 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 31 & 34

173 Meyer, Marvin, m.fl (2007). The gospel of truth (18,11-19,17) s. 37

174 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). Gospel of Philip (71,22-72,4) s. 176
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4.3.3. Sammanfattning 

Augustinus

Orsaken till Adam och Evas olydnad mot Gud, var en arrogant ängel som ville dominera andra och

inte längre önskade att följa Guds order. Ängeln blev därmed utslängd ifrån himmelriket. På grund

av avundsjuka på Eva och Adams tillstånd i Edens lustgård, intog den fallna ängeln en orms kropp

för att kunna lura dem att äta från det förbjudna trädet. Enligt Augustinus vände sig ormen till Eva,

eftersom hon var mer lättlurad och underlägsen mot Adam. Adam åt inte av frukten för att han

trodde på Eva eller ormen, utan på grund av att han inte ville skiljas från Eva. Men däremot hade

Adam förmodligen missbedömt Guds stränghet. 

Efter deras olydnad mot Gud, förändrades människans natur. Den blev syndfull med konfliktfyllda

känslor. Människornas straff blev döden, inte bara den fysiska döden utan även den andra döden

som är  den eviga fördömelsen.  Konsekvenserna från den förbjudna frukten och Guds straff  till

människorna  har  gått  i  arv  till  framtida  generationer  eftersom  människan  förökar  sig  genom

föräldraskap.  

Nag Hammadi-skrifterna

I de sethianska skrifterna ses inte ätandet av frukten från kunskapens träd som något ont, utan i 

stället  som en frälsande handling.  I  skriften  Arkonternas väsen vände sig  ormen  till  Eva,  som

upprepar  vad som var förbjudet.  Men i  den här skriften är ormen inte  ond, utan ormen är  den

andliga Eva som tidigare förvandlade sig till ett träd. Dessutom visste ”skuggan av Eva” reglerna

trots att hon inte var skapad ännu när Adam blev instruerad av Yaldaboath att inte äta av frukten

från kunskapens träd. Följden av Eva och Adams olydnad, blev ett uppvaknade från ett tillstånd av

okunskap.  Om världens uppkomst beskriver en liknande följd, och nämner dessutom att Eva blev

gravid  med  Abel  efter  våldtäkten.  I  Johannesapokryfen står  Adam  i  centrum  och  lustgården

beskrivs som ett fängelse. Där var det Kristus som instruerade Adam att äta från kunskapens träd,

och inte ormen. Ormen anses däremot vara en ond varelse som lockade Adam och Eva med sexuella

begär. 

Ätandet av frukten från kunskapens träd anses positivt även i en valentiniansk skrift,  Sanningens

evangelium, där Kristus liknas vid trädet som blev kunskapens mat.  Endast i Filippusevangeliet ses

kunskapens träd som negativt och ger istället livets träd en frälsande ställning. 
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5.4. MÄNNISKANS FRÄLSNING GENOM DOPET

5.4.1. Augustinus

The choice of the will, then, is genuinely free only when it is not subservient to faults
and sins. God gave it that true freedom, and now that is has been lost, through its
own fault, it can be restored only by him who the power to give it at the beginning.175

Människorna förlorade sin sanna fria vilja på grund av Eva och Adams olydnad mot Gud. Och Guds

straff  för denna överträdelse medförde att  människans natur förändrades och fick första gången

uppleva begär och blev bunden till döden. Enligt Augustinus härstammar alla människor från Eva

och Adam och lider av detta straff.176 

Kanske  drogs  den  här  slutsatsen  utifrån  hans  egna  livserfarenheter.  I  Augustinus Bekännelser

tilltalar han Gud när hans skriver, ”Who remindeth me of the sins of my infancy? for in Thy sight

none is pure from sin, not even the infant whose life is but a day upon the earth.”177 Han berättar

sedan om att han både har observerat och känt avundsjuka barn, som inte ens kunde tala, men ändå

såg bittert på sin fosterbror. Augustinus beskriver även hur han i tonåren, vid 16 års ålder, blev

överrumplad av lust och ägnade sig helt åt det, och han frågar Gud hur långt ifrån Guds hus han

blev  förvisad  då.  Och  ingen  av  hans  vänner  försökte  rädda  honom  från  hans  fall  genom  att

rekommendera äktenskap. De var endast bekymrade över att han skulle bli en duktig retoriker.178

Brown menar att Augustinus inte trodde på självkontroll. Människan har inte enbart en ond vilja

som kan väljas bort, utan ger också omedvetet tillåtelse till begär, och detta märks på människans

bristande kontroll över tungan.179 

Men syndens straff som människan fick kom att försonas av Frälsaren, Jesus Kristus, genom tron

och dopet. Enligt Augustinus kan spädbarn bli befriade från bundenheten till synd genom Kristus,

så att de endast erfar den fysiska döden som separerar själen från kroppen. Men de slipper därmed

passera genom den andra döden som är den eviga fördömelsen, eftersom de har blivit befriade från

syndernas  fäste.180 Värdet  av  syndernas  förlåtelse  och  barndop är  Augustinus första  verk  mot

Pelagus och är skriven mellan åren 411-412. Mycket i den första och tredje boken konfronterar

175 Augustinus (2003) Bok XIV, kap 11, s. 569

176 Augustinus (2003). Bok XIII, kap 3, s. 513

177 Augustinus (1921). Bok I, s. 9

178 Augustinus (1921). Bok I, s. 19

179 Brown, Peter (2000). 368

180 Augustinus (2003). Bok XIII, kap 3, s. 513
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direkt Pelagius syn på Adams fall och barndop.181 I hans argumentation för barndopet ställer han

frågorna: ”For who would dare to say that Christ is not the Saviour and Redeemer of infants? But

from what does he save them from, if there is no malady of original sin within them?”182 Augustinus

belyser sedan bibeltexten från Johannesevangeliet (12:46), där Jesus säger han har kommit med ljus

till  världen och den som tror på honom kommer inte att förbli i  mörkret.  Det är svårt att tolka

mörkret i världen som något annat än synden, menar Augustinus. Det handlar om ett tillstånd som

behövs renas. Så om inte barn blir döpta, kommer de att förbli i mörkret.183 

Det är dock inte endast dopet som ger frälsning, utan tron har också mycket kraft. Att dö för sin tro

kan också rädda människan från andra döden:

For whenever men die for confessing Christ, even though they have not yet  been
reborn in baptism, their death is of the same value for the remission of their sins as
they had been washed in the sacred font of baptism.184

Syndens  straff  har  blivit  förvandlat  av  den  gode  Frälsaren  till  god  nytta,  för  att  proklamera

rättfärdighet. Liksom det sades innan att om du syndar dör du, men det sägs nu till martyrerna att

det är bättre att dö än att synda. Augustinus menar att Guds straff för mannens olydnad har blivit

dygdens instrument.  ”Then death was purchased by sinning; now righteousness was fulfilled by

dying.”185 Augustinus ser dock inte döden som något gott, utan tvärt emot: som något ont, eftersom

det är en konsekvens av synd.186 Men samtidigt säger han att döden blivit en passage till det riktiga

livet:

It is not that death has turned into a good thing, when it was formerly an evil. What
has happened is that God has granted to faith so great a gift of grace that death, which
all agree to be the contrary of life, has become the means which men pass into life.187

Tron spelar en stor roll i frälsningen. Anledningen till att människan inte får ett evigt liv på jorden

efter dopet, beror på att tron skulle bli svag eftersom den bygger på det som inte går att se:

There188 it  is  suggested  that  the  experience  of  the  separation  of  soul  from body
remains, although its connection with guilt is removed, because if the immortality of

181 Wright,  David,  F.  (2007).  Infant  baptism in  historical  perspective.  Collected  studies. Eugene:  Wipf  & Stock
publishers. s. 38

182 Augustinus. (1887). On the merits and forgiveness of sin, and on the baptism of infants.(Översatt av Robert Wallis
and Peter Holmes) Bok I, kap 33, s. 71

183 Augustinus (1887) Bok I, kap 35, s. 75

184 Augustinus (2003). Bok XIII, kap 7, s. 516

185 Augustinus (2003). Bok XIII, kap 4 s. 514

186 Augustinus (2003). Bok XIII, kap 5, s. 515

187 Augustinus (2003). Bok XIII, kap 4, s. 514

188 Augustinus hänvisar till sitt verk On the baptism of infants

45



the body followed immediately upon the sacrament of regeneration, faith itself would
be weakened, since faith is only faith when what is not yet seen in reality is awaited
in hope.189

Följden skulle bli, enligt Augustinus, att alla skulle rusa till dopet och till Kritus med sina barn för

att undvika döden. Tron skulle på så vis inte testas om dess belöning var synlig. Det skulle inte vara

tro längre eftersom trons belöning skulle krävas omgående.

4.4.2. Nag Hammadiskrifterna

Michael Allan Williams, som är professor i ”comparative religion” på Universitetet i Washington,

säger att vissa gnostiska källor riktar kritik mot dem som lägger vikten vid den fysiska ritualen av

dopet. Sanningens vittnesbörd, till exempel, kritiserar vissa människor som tror att dopet i sig själv

kommer att ge dem frälsning. Kristus döpte aldrig några av sina lärjungar. Det äkta dopet är att

avstå ifrån världen:190

There are some who, upon entering the faith, [receive] baptism on the ground that
they have [that] as a hope of salvation. They call it the “seal”, not realizing that the
[fathers  of]  the world are manifest  there.  But he,  for his part,  [knows that] he is
sealed. For [the Son] of Humanity did not baptize any of his disciples.... As for those
who are baptized, if they were headed for life, the world would be emptied. But the
fathers of baptism were defiled.191

Men inte alla texter i NGH förnekar eller nedvärderar dopritualen. I vissa texter spelar dopet en

central roll.192 En av dessa är Den stora Osynliga Andens heliga bok, som är en sethiansk text. Den

innehåller rikliga skildringar och symboler för dopritualen193 och dessutom långa böner relaterade

till dopet.194 Bokens frälsningshistoria kulminerar i att den Store Seth reinkarnerar i Jesus. Det är

genom honom Seth etablerar det heliga dopet som står högre än himlarna. Skriften avslutas med en

lång hymn och tacksamhet för dopets fördelar.195

Through forethought Seth has instituted the holy baptism that surpasses heaven, by
means of the incorruptible one, begotten the Word, the living Jesus, with whom great
Seath has been clothed.

(---)

From now on, through the incorruptible human Poimael, with regard to those worthy
of invocation and words of renunciation of the Five Seals in the baptism of running

189 Augustinus (2003). Bok XIII, kap 4, s. 513

190 Williams,  Michael,  A.(1996). Rethinking  ”Gnosticism.”  An  argument  for  dismantling  a  dubious  category.
Princeton: Princeton University Press. s. 198

191 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). Testimony of truth (69,7-32). s. 626

192 Williams, Michael (1996). s.198

193 Brakke, David (2010). s. 74

194 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 247

195 Brakke, David. (2010). s. 76

46



water, they will know those who receive them, as they are instructed, and they will
be known by them, and they shall not taste death. 196

I fotnoterna står det att namnet Poimael påminner om Poimandres i hermetisk text som förmodligen

härstammar ifrån grekiskans ”fårherde över män.” Enlig Brakke är de fem mystiska förseglingarna

(seals) som nämns i citatet det mest centrala i sethianska dop.197 Ändå vet inte forskarna säkert vad

de innebar, men det finns olika teorier. En av dem utgår från den sethianska skriften Three forms of

first though,  som innehåller recitationer om krafter, gärningar och egenskaper. Den beskriver fem

steg i dopet som också har uppsättningar av betydelsefulla gudomligheter: påklädning med kläder

av ljus, tvättning i livets vatten, upphöjelse på tronen, glorifiering och besöka faderskapet ljus.198

Dessa skulle  kunna vara  de  fem förseglingarna.  Resultatet  av  ritualen  innebär  att  kroppen och

andens  psykiska  klädesplagg  blir  ersatt  av  ljus  och odödlig  oförstörbarhet.199 Brakke menar  att

sethianernas presentation av dopet var inte mer avancerad eller mystisk än det då mer tillgängliga

dopet. Utan deras version antog sin egen utveckling genom historien.200

I  Johannesapokryfen beskrivs  också ett  dopet,  då aeonen Förtänksamhet  (Forethought)  räddade

människor som var fängslade i sin fysiska kropp och omedvetna om sitt gudomliga ursprung och

öde. Hon ropade ut till personen som sov djupt och grät. Personen torkade sina tårar och frågade:

”Vem är det som ropar på mig? Då svarade Förtänksamhet:

I am the Forethought of pure light,

I am the thought of the Virgin Spirit, who raises you to a place of honour.

Arise, remember that you have heard and trace your root,

which is I, the compassionate.

Guard yourself against angels of misery,

the demons of chaos, and all who entrap you,

and be aware of deep sleep and the trap in bowls of the underworld201

Hon berättar sedan vidare: ”I raised and sealed the person in luminous water with Five Seals, that

death might not prevail the person from that moment on.”202 Vattnet med de fem förseglingar är en

tydlig koppling till det sethianska dopet.203 Dopet var dock inte endast en initiationsrit till gruppen,
196 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The holy book of the great invisible spirit (63,23-66,8). s. 266

197 Brakke, David. (2010). s. 76

198 Brakke, David (2010). s. 75. & Three forms of thought (48,15-25)

199 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 248

200 Brakke, David (2010). s. 77

201 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The secret book of John (30,11-31,25). s. 132

202 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). Ibid  s. 132

203 Brakke, David (2010) s. 74
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utan  genomfördes  flertal  gånger  som ett  medel  till  högre  kunskap om Gud.  Verket  Den stora

Osynliga Andens heliga bok indikerar att dopet var en upprepad ceremoni. Även en annan skrift,

Zostrianos, påvisar detta,204 som är en icke-kristen form av gnostisk sethianism.205 Den här texten

berättar  om den  antika  figuren  Zostrianos  som genomför  en  mystik  resa  genom aeonerna  och

försöker begrunda den Osynliga Anden (the Invisible Spirit). När han når olika nivåer av kunskap,

upplever Zostrianos upprepade dop i vatten som tillhör de olika aeonerna.  Efter samtliga dop bli

han gudomlig:206 ”[When I was] baptized the fifith [time] in the name of the Self-Generated One by

these  same  powers,  I  became  divine.”207 Brakke  drar  slutsatsen  att  betydelsen  av  dopet  för

sethianerna  ligger  i  den  mystika  kunskapen om Gud som det  frambringade.  Samtidigt  som de

genomförde dopet som en fysisk rit då  Den stora Osynliga Andens heliga bok indikerar att  det

faktiskt fanns en specifik dopritual.208

Inom den valentinianska traditionen observerades också dopet. Williams lyfter fram en forskare,

Michel Desjardins, som har gjort en undersökning med titeln  Sin in Valentinianism  (1990).  Han

kom fram till att olika sakrament spelade en central roll i den valentinianska teorin om synden. För

att överkomma synd behövdes först kunskap om Faderns förväntningar på etiskt handlande, men

sedan  kunde  också  kraften  att  övervinna  synden  mottagas  genom  dopet.209 Den  tredelade

traktaten,210 en valentiniansk skrift med okänd författare, beskriver dopet som en försoning. Texten

antyder att det finns inget annat dop än detta. En trosbekännelse måste göras med namnen: Fader,

Sonen och den heliga Anden, som egentligen är ett namn för de goda nyheterna, enligt författaren.

Och den som tror på deras verklighet kommer att bli frälst:211

And on account of this, whoever believes in their reality will obtain salvation, and
that means to attain, in an invisible way, the Father, the Son, and the Holy Spirit, but
only after one has borne witness to them in unfaltering faith and if one grasps them
in a firm hope.212

204 Brakke, David (2010). s. 77

205 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 537

206 Brakke, David (2010). s. 77

207 Meyer, Marvin, m.fl. (2007).  Zostrianos (53,14-24) s. 564

208 Brakke, David (2010) s. 78

209 William, Michael, A. (1996). s. 192

210 Svensk översättning av Paul Linjamaa

211 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 97-98

212 Meyer, Marvin, m.fl. (2007) The tripartite tractate (127,25-129,34)  s. 98
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Dr. Everett Ferguson, som är professor emeritus i kyrkohistoria på Abilene Christian University,

har skrivit om valentinianska dop i sin bok Baptism in the early church (2009). Beskrivningen av

dopet i Den tredelade traktaten påminner mycket om den ortodoxa versionen, där tro och hopp är

nödvändiga i trosbekännelsen samt användning av treenigheten.213 Det valentinianska dopet sker

genom den heliga Anden, vilket inte heller  står utanför ortodoxin. Forskning visar också att det

ligger nära den judisk-kristna traditionen där dopet är förknippat med utslocknandet av begäret.214

I  Den tredelade  traktaten beskrivs  sedan olika  termer  för  dopet  och en av dem är  ”brudparets

kammare” (the bridal chamber).  Dopet kallas för detta på grund av harmonin och skiljbarheten

mellan dem som han har känt och den som har känt honom, förklarar texten mystiskt.215 Det här är

intressant för att Filippusevangeliet talar just om ”brudparets kammare.” Där står det att om kvinnan

inte hade separat från mannen så hade de undgått döden. Men Kristus kom för att läka separationen

från begynnelsen och återförena dem två, för att ge dem liv som dog genom separationen och för att

återförena dem. Författaren kopplar detta till Adam och Eva:

A woman who is united with her husband in the bridal chamber, and those united in
the bridal chamber will not be separated again. That is why Eve became separated
from Adam, because she had not united with him in the bridal chamber.216

I ett annat stycke står det att om Eva förenas med honom igen och han omfamnar henne, kommer

döden  att  upphöra.217 Äktenskapet  i  texten  är  en  symbol  för  Pleroma,  fullkomligheten,  det

gudomliga och det är en symbol för kunskap och sanning i motsats till falskheten i världen. Det är

även en symbol  för  friheten.218 Skriften  behandlar  även dopet  vid flera  tillfällen  och menar  att

genom dopet föds vi igen genom den heliga Anden och Kristus:

We are born again through the Holy Spirit, and we are conceived through Christ in
baptism with two elements. We are joined through the Spirit, and when we were
conceived, we were united.219

Författaren förklarar sedan att dopet behöver innehålla två element: vatten och ljus. Ingen kan se sig

själv i vattnet eller i en spegel utan ljus, och inte heller kan någon se sig själv i ljuset utan vatten

213 Ferguson,  Everett  (2009). Baptism  in  the  early  church.  History,  theology,  and  liturgy  in  five  first
centuries.Cambridge: William B: Eerdmans publishing company. s. 284

214 Ferguson, Everett (2009). 283

215 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). s. 98

216 Meyer, Marvin, m.fl. (2007). The gospel of Philip (70,9-22) s. 175

217 Meyer, Marvin, m.fl. (2007) The gospel of Philip (68,22-26) s. 274

218 Meyer, Marvin, m.fl. (2007) s. 159

219 Meyer, Marvin,m.fl. (2007). The gospel of Philip (69,4-14) s. 175
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eller en spegel. Så det är nödvändigt att dopet innehåller två element, vatten och ljus,220 Nästa stycke

kopplar ihop dopet och brudkammaren. Enligt texten är dessa element en del av brudkammaren,

men här skriver författaren att det inte är eldens fysiska form som författaren talar om:

Soul and spirit have come into being from water and fire. The attendant for the bridal
chamber has come into being from, water, fire and light. Fire is chrism. Light is fire.
I do not mean ordinary fire, which has no form, but other fire, which is pure white in
appearance, beautifully bright and imparting beauty.221

Ferguson skriver att tyngden i valentinianska dop ligger på andliga verkligheter, men det motsäger

inte att det fanns en fysisk praktik med riktiga vatten-dop. Frågan är dock hur mycket av texten som

är en metafor, tagna från kyrkans praxis men som används för något annat.222 

5.4.3. Sammanfattning

Augustinus

Människorna förlorade sin fria vilja på grund av syndafallet.  Dessutom förändrades människans

natur och blev bunden till begär och döden. Människan har sedan dess befunnit sig i ett mörker, i

synd. Men det är genom Kristus och dopet som människan kan undkomma andra döden och bli

renad  från  Adams  arvsynd.  Här  lägger  även Augustinus  grunden till  syftet  med  barndop i  sin

argumentation. Enligt Augustinus, går det också att bli frälst genom tron och lyfter martyrerna som

använde döden, Guds straff till mänskligheten, som ett medel att nå frälsning. Trons betydelse är

också anledningen till att dopet inte ger evigt fysiskt liv, för då hade människor inte behövt att tro,

det vill säga om dopet hade haft en omedelbar verkan. 

Nag Hammadi-skrifterna

Det finns  olika syner  på dopet  i  de gnostiska  skrifterna,  men forskarna är överens  om att  dop

förekom bland dessa grupper. Den stora Osynliga Andens heliga bok innehåller både symboler och

skildringar  av den här ritualen.  De fem förseglingarna framgår som det mest  centrala  inom det

sethianska  dopet.  Enligt  Brakke,  var  sethianernas  dop inte  mer  avancerat  eller  mystiskt  än det

vanliga dopet, utan det har haft sin egen historiska utveckling. 

I skriften Zostrianos skildras dopet som en icke-fysisk frälsande rit i en mystik resa. En liknande

skildring finns i  Johannesapokryfen, där en gråtande och sovande person erhöll frälsning genom

dopet i en mystik upplevelse med den aeonen Förtänksamhet. 

I den valentinianska texten Den tredelade traktaten framgår det att i samband med dopet måste en

trosbekännelse av treenigheten göras. Enligt Dejsardins är dopet en försoning och förknippat med
220 Meyer, Marvin,m.fl. (2007). The gospel of Philip (69,4-14) s. 175

221 Meyer, Marvin,m.fl. (2007). The gospel of Philip (67,2-9) s. 173

222 Ferguson, Everett (2009). s. 284
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utslocknandet av begäret. Ferguson menar att det valentinianska dopet påminner mycket om det

ortodoxa.  Men  vad  är  det  dopet  försonar?  Enligt  Filippusevangeliet  skulle  det  kunna  vara

försoningen mellan Adam och Eva, det manliga och kvinnliga.  Där framgår det också att dopet

innehåller två viktiga element, vatten och ljus. Båda är nödvändiga för att skapa en klar reflektion i

vattnet. Men likt de sethianska skrifterna finns det oklarheter gällande vad som är metaforer och vad

som är praxis. 
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6. Diskussion

6.1. RESULTAT I RELATION TILL TEORETISK RAM

Augustinus tolkningar står i tydlig harmoni till Bibeln, och en radikal avvikning från huvudfåran i

den kristna tron hade omöjliggjort hans präst- och biskopsposition i kyrkan. Detta bör tas hänsyn

till. Med det sagt, skulle jag ändå vilja påstå att Augustinus inget hade emot att ”sticka ut hakan”

och stå för det han trodde på. 

Augustinus följer, inte helt oväntat, Hirdmans genussystem till punkt och pricka på båda logikerna,

där ett särskiljande görs beroende på könens olika roller i barnalstringen, och mannen anses vara

den överlägsna som utgör normen för vad människan är. Augustinus beskriver Gud som en existens

bortom vår förståelse och har varken kropp eller  sinne. Trots detta benämns Gud som han eller

honom. I Augustinus text blir Gud en maskulin varelse. Gud är Fadern och Sonen, och den heliga

Anden  är  Faderns  och  Sonens  Ande.  Ande  kan  betraktas  som ett  neutralt  ord,  men  resterade

beteckningar är maskulina. Guds manliga karaktär förstärks ytterligare då det är endast är Adam

som skapas  till  Guds  avbild.  I  Augustinus  tolkning  av  skapelseberättelsen  är  Adam den  mest

centrala  personen. Det är  honom som hela mänskligheten ska utgå från och han är människans

arketyp, en representant för hela mänskligheten. Eva som kön och person räknas inte. Augustinus

beskriver Eva endast som ett  medel  för att  mänskligheten ska kunna föröka sig – det vill  säga

hennes primära roll blir att föda barn. Eva är också skapad att stå i underläge mot Adam och vara

mindre intelligent än honom. Det är därför ormen vänder sig till Eva, eftersom hon förväntas vara

mer lättlurad. Augustinus lägger dock inte mer skuld på kvinnan eller än på mannen för olydnaden

mot Gud, utan understryker att båda var lika skyldiga. Men trots detta tycks det vara Adams fall

som räknas, eftersom kvinnan bara är ett  medel  till  förökning som överför arvsynden till  nästa

generation. Även om det var Eva som åt av den förbjudna frukten först så är det Adams olydnad

som ständigt återkommer. 

De gnostiska traktaten återger en mer komplex beskrivning av det gudomliga, men högsta gudomen

benämns med den maskulina beteckningen ”Fadern till  helheten” som ett alternativ till  ”Osynlig

Ande.” Det är en existens bortom gudomlighet enligt författaren till  Johannesapokryfen. Osynliga

Anden är också källan till treenigheten som består av Fader-Moder-Barnet. I den här treenigheten,

är Gud en duad och har både en manlig och kvinnlig aspekt som är föräldrar till barnet (Kristus).

Modern har olika namn såsom den Osynliga Oskuldsfulla Anden, Barbelo, Förtänksamhet och  i

skriften Johannesapokryfen är hon även den heliga Anden. 
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I  valentinianismen  är  Fadern  och  Sonen  den  fullständiga  Guden,  och  utifrån  dem  utgick  en

mångfald  av  gudomligheter.  Tillsammans  är  de  enighet  och  kallas  för  Pleroma.  Även i  denna

tradition finns det en gudomlig mor. I Filippusevangeliet är hon den heliga Anden, precis som i

Johannesapokryfen.  Enligt sethianerna, kom gudomligheterna eller aeonerna till på grund av den

Osynliga Andens tankeverksamhet. De kallas efter idealiska kvalitéer såsom Intelligens, Eftertanke

eller Visdom. De benämns ofta vid hon eller henne, och tycks vara feminina gudomligheter. Enligt

Brakke står eaonen, Osynliga Oskuldsfulla Anden, närmast den ultimata Guden, Osynliga Anden.

Den  här  eaonen  benämns  också  för  Förtänksamhet  eller  Barbelo  och  är  Modern.  I

Johannesapokryfen har Förtänksamhet en frälsande roll genom dopet och de fem förseglingarna.

Enligt  The nature  of  rulers är  Adam skapad efter  den  Ofelbaras  avbild,  som beskrivs  som en

kvinnlig aspekt av Gud i texten.

Reproduktionens praxis belyses framförallt i  Johannesapokryfen  som beskriver Sophias beroende

av hennes partner  för att  kunna reproducera sig.  När hon försökte skapa utan honom, gick det

väldigt fel. Detta belyser kvinnans beroende av mannan för att kunna föda barn. Men Sophia kunde

producera själv eftersom hon var gudomlig, men hon föll på grund av detta.

I gnostisk teologi har det manliga en överordnad position, då den högsta gudomligheten benämns

vid  manliga beteckningar såsom Fadern. Han är fullständig, och är källan till alla andra gudomliga

existenser.  Kvinnliga  gudomligheter  har  underordnade  positioner,  men  spelar  ändå  aktiva  och

viktiga roller i det kosmiska dramat. Gnostikernas teologi är ändå mer ”jämställd” än Augustinus,

då de framhåller att Gud har både manliga och  kvinnliga aspekter. 

I  berättelserna  om Adam och Eva,  framgår  Adam som ganska passiv,  medan den andliga  Eva

beskrivs som en hjältinna.  Enligt  Arkonternas väsen gav den andliga Eva liv och intelligens till

Adam, när hon trädde in i hans kropp, efter att Yaldaboath misslyckats med få liv i Adam. Eva

räddade Adam ytterligare en gång när hon fått en egen kropp av skaparna, då härskarna  försatte

Adam i en sömn. Eva var den som väckte honom ur hans sömn och gav honom upplysning. Ändå

beskrivs kvinnan i Johannesapokryfen som det avvikande från människan: ” He took the part he had

taken from the power of the human being into the  female creature.” Men enligt den här skriften

skapades  även kvinnan i  Insiktens,  Guds,  avbild.  I  The nature  of  rulers beskrivs  Eva som en

högstående gudomlig  varelse,  då hon skrattade  åt  härskarna när  de försökte våldta  henne!  Den

andliga  Eva  blev  ett  träd  och lämnade  en  skugga av  henne  själv,  som härskarna  ”förorenade”

sexuellt.  Men under våldtäkten i  Johannesapokryfen  planterade Yaldaboath den sexuella lusten i

kvinnan, vilket gav kvinnan attributen som lustfylld. 
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Eva blir hjältinna en tredje gång i skrifterna Arkonternas väsen och Om världens uppkomst, då Eva

lyssnade på ormen, eller blev ormen, och åt av frukten från kunskapens träd och gav även frukten

till Adam. Handlingen medföljde att de vaknade upp ur sitt tillstånd och insåg att de var andligt

fattiga. 

De sethianska texternas beskrivning av Eva och Adam påminner mycket om Anne Lapidus Lerners

framställningar och tolkningar, från tidigare forskning. Hon menar att moderna författare uppskattar

Evas handlingar och ser henne som en föregångare till vår tids kvinnor som är kraftfulla och aktiva.

Utifrån sin egen analys blir Eva en tragisk hjältinna, då hon gör komplexa övervägningar, medan

Adams handlingar framgår som enkla. Det går att säga att även de sethianska skrifterna uppskattade

Evas handlingar då hon framställs som en hjältinna och som den aktiva. 

Men i Johannesapokryfen är det Adam som står i centrum vid ätandet av frukten från kunskapens

träd. Eva nästan lyser med sin frånvaro. Johannes blir enbart förvånad över att det var Kristus som

instruerade Adam att äta från trädet, och inte ormen. Därför i hans tidigare uppfattning var det också

Adam som ormen vände sig till och inte Eva. Ormen anses ond och skulle ha förvillat Eva och

Adam med sexuell lust. Det är en tolkningsfråga, om texten antyder att det var Eva som lyssnade på

ormen  och  orsakade  deras  fall,  eftersom den  sexuella  lusten  var  redan  planterad  i  henne  från

Yaldaboaths våldtäkt. 

Jag  håller  med  Brakke  att  de  sethianska  skrifterna  upphöjer  kvinnans  andliga  existens,  och

nedvärderar kvinnor i kroppslig form. Kvinnans kropp återkommer flera gånger som ett objekt för

sexuell lust, medan den kvinnliga anden har en gudomlig och frälsande roll. Den kroppsliga Eva får

en försvarslös och passiv roll i våldtäkten, och blir dessutom förorenad. Adam framstår mer som ett

passivt kärl utan eget liv eller kraft. Han får sin kraft och upplysning från den kvinnliga anden,

enligt ett flertal  sethianska texter och  Filippusevangeliet. Det är endast i  Johannesapokryfen där

Adam, genom Kristus, spelar en frälsande roll i  ätandet av frukten från kunskapens träd. Adam

skapades som en hermafrodit, men det framgår inte om Evas kropp skapades så. Trots att Adam

skapades  androgyn,  blir  Evas  kropp  avvikande  från  hans  då  hon  får  härskarnas  lustfyllda

uppmärksamhet. Den kroppsliga Evas roll i den sexuella akten blir också annorlunda eftersom hon

kan föda barn. En förmåga Adam tycks sakna. Min slutsats blir överensstämmande Hirdmans teori

om att  kvinnans biologiska  disposition  utgör  faktorn till  en nedsättande  ställning  framför  allt  i

texterna Johannesapokryfen och Arkonternas väsen.
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6.2.  JÄMFÖRELSE AV RESULTAT

I denna diskussionsdel kommer en djupgående jämförelse av resultatet att framgå. Strukturen följer

samma ordning som rubrikerna i resultatdelen. 

Enligt  gnostikerna  skapades  inte  världen  av  den  sanna  gudomen,  den  osynliga  Anden  eller

Pleroman, utan av en ignorant och avundsjuk skapargud, Yaldaboath. Men Augustinus menar att

den ultimata  guden är  skaparguden.  Trots den här  distinktionen finns  det  likheter  mellan  deras

beskrivningar av Guds natur. I Johannesapokryfen återges den Osynliga Andens natur såsom evig,

fullständig och bortom vår uppfattning om vad en gud är. Augustinus gör en liknande beskrivning,

att Gud inte saknar något. Han är bortom tid och rum, samt obegriplig.

Alla är också överens om att det finns en gudomlig treenighetet, där Sonen är den ende sonen till

Fadern. Men sethianerna har bytt ut heliga Anden mot Modern, som är en kvinnlig aspekt av Gud

och moder till Sonen, Kristus. Valentinianerna däremot använder begreppet den heliga Anden, men

författaren till  Filippusevangeliet menar att den heliga Anden är en kvinnlig aspekt av Gud. Han

hånar nästan dem som tror att den heliga Anden kunde göra jungfru Maria med barn. En möjlig

slutsats  är  att  den  gudomliga  Modern  är  den  heliga  Anden,  enligt  valentinianerna.  Men någon

kvinnlig aspekt av Gud syns inte till hos Augustinus, vilket framgick i den teoretiska diskussionen.

Han konstaterar att treenigheten har tre skilda personkaraktärer, men de är samtidigt en enighet.

Valentinianerna hade en liknande uppfattning om Fader-Sonen, att de var två skilda individer men

en enighet på samma gång, vilket genererade en pluralitet  av gudomligheter.  Enligt sethianerna

uppstod pluraliteten från den Osynlige Andens tankeverksamhet,  som är källan till  treenigheten.

Även om den Osynlige Anden inte skapade världen, så skapades liv med tankar, ord. Augustinus

beskriver Fadern i treenigheten också som en skapare genom ordet, fast skapare av världen. Men

han skapade inte på grund av att något saknades, utan endast för att hans skapelse var god. 

Augustinus argumenterar  för att  skapelsen är god. Att  människan får  lida under sin vistelse  på

jorden är ett välförtjänt straff från Gud. Människan finner endast lycka genom att klamra sig fast vid

Gud. Enligt Augustinus kan allt som betraktas som ont här på jorden användas till både gott och ont.

Skapelsen är däremot skapad av intet och är därmed kapabel till felbarhet och tillräcklighet. Det vill

säga den består inte av samma natur som Gud själv. Det skapade har därför möjligheten att vända

sig bort ifrån Gud. Det samma gäller för änglarna, och det var hos dem begynnelsen till  synden

uppstod. Det fanns änglar som blev fyllda av stolthet och självtillgivenhet och därför föll de och

blev onda. Stoltheten är början till all synd, menar Augustinus. 
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I de gnostiska skrifterna anses världen som en bristfällig imitation av den sanna verkligheten som

utgörs  av  aeonerna.  Världen  kom  till  av  ett  misstag  enligt  författaren  till  Filippusevangeliet.

Augustinus erkänner att världen inte är felfri på grund av den är skapad från intet. Men gnostikerna

verkar  dra slutsatsen  att  dess  bristfällighet  är  ett  bevis  på att  den inte  är  skapad av  den sanna

gudomligheten.  Världen uppstod till  följd av Sophias begär, då hon råkade skapa den arroganta

varelsen  Yaldaboath.  Yaldaboath  ville  regera  över  andra,  och  började  skapa  sitt  eget  rike  med

härskare och änglar som stod under hans befäl. Han beskrivs som den blinda guden, eftersom han

påstod  att  han  är  den  ende  guden.  Yaldaboath  kände  nämligen  inte  till  sin  mors  ursprung.

Sethianernas beskrivning av Yaldaboath påminner om Augustinus beskrivning av den första fallna

ängeln, på den punkten att ängeln ville dominera över andra och inte var intresserad av följa Guds

vilja. 

Variationen  bland  tolkningarna  av  skapelseberättelsen  är  stor,  även  mellan  de  olika  gnostiska

dokumenten. Enligt Augustinus skapades mannen till Guds avbild som en överlägsen varelse mot

djuren, då han erhöll ett intellekt och dygdigt förstånd. Adam blev till från jordens damm och fick

liv genom att Gud blåste på honom. Det var Gud i form av treenigheten som skapade människan,

som  förklarar  varför  Gud  står  i  pluralis  och  singularis  i  Bibeln.  Augustinus  lägger  även  stor

betoning på att mannen skapades enskilt och inte i flock som resterande djur, därför att Gud ville att

hela mänskligheten skulle utgå ifrån honom. Av samma orsak skapades kvinnan av ett revben från

mannens sida, så att kvinnans existens kom till genom honom. 

Gnostikerna tolkade inte guds benämning i pluralitet i den judiska Bibeln som treenigheten, utan

som Yaldaboth tillsammans med hans här av härskare och änglar. De sethianska författarna börjar

med att förklara hur människan blev till. Enligt skrifterna, blev Yaldaboath och de andra härskarna

inspirerade  att  skapa  människan,  då  de  fick  se  den  sanna  gudomlighetens  avbild  i  vattnets

reflektion. Beroende på text så var det Treenigheten eller den Ofelbara som tittade ned i den lägre

regionen där Yaldaboath och hans kungar och änglar höll till. Yaldaboath skapade mannens ansikte

utifrån reflektionen i vattnet och Adam erhöll en androgyn kropp likt hans egen. Det betyder att

även gnostikerna ansåg att människan var skapad i den sanna gudomlighetens avbild, vilket kan ses

som en likhet med Augustinus. De gnostiska texterna går även att tolkas på så vis att det var den

högre gudomlighetens vilja att Yaldaboath skulle skapa människan. 

Enligt Augustinus fick Adam liv genom att Gud andades på honom, men detta var inte skaparguden

kapabel till, menade gnostikerna. I Arkonternas väsen står det att Samael, den blinda guden, blåste

på Adam och gav honom en själ, men Adam förblev livlös. Texten är lite roande för den beskriver

hur Samael stod och blåste och flåsade tills han blev helt utmattad, likt i barnsagan ”De tre små
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grisarna.” Författaren ville verkligen poängtera att skaparguden saknade kraften att väcka Adam. I

stället  är  det anden eller  andra gudomliga element  som ger Adam liv,  och även krafter och en

intelligens  högre än skaparguden själv.  Enligt  Filippusevangeliet blev Yaldaboath avundsjuk på

Adam och sövde därför ned honom så att han kunde avlägsna anden från Adam. Johannesapokryfen

berättar  att  Yaldaboath  försökte  greppa Insikt  från  Adams  sida,  men  det  gick  inte  det.  Istället

skapade Yaldaboath en kvinnlig varelse i hennes avbild. Dessutom har den kvinnliga anden, som är

också  är  Eva,  en  frälsande  roll  och  upplyser  Adam,  som  tidigare  berörts  i  den  teoretiska

diskussionen. Det finns ingen tonvikt på att mänskligheten ska utgå från Adam. Däremot beskrivs

Yaldaboths och de andra härskarnas lustfyllda och aggressiva sinne vilket medför att de våldtar Eva.

Detta ligger långt utanför Augustinus tolkningar. 

Ätandet från kunskapens träd anses som en synd och en olydnad mot Gud, av Augustinus, medan

vissa gnostiker tolkar det som en frälsande handling och ett uppror mot den falska skaparguden och

hans här.  Livet i Lustgården var inte bara ett paradis på ett materiellt plan utan även på ett själsligt,

säger Augustinus. Det var den arroganta ängeln som tog en orms skepnad för att förföra både Adam

och Eva att äta i från trädet.  På grund av att Eva lyssnade på ormen och att Adam följde Evas

handling,  fick  det  stora  konsekvenser.  Inte  enbart  för  de  första  människorna,  utan  för  hela

mänskligheten som härstammar ifrån dem. Människornas tillstånd förändrades och de fördömdes av

Gud. De fick för första gången uppleva begär och kroppens olydnad samt bunden till döden. 

Författaren till  Sanningens vittnesbörd tyckte att det var fruktansvärt hårt av en gud att slänga ut

människorna från Eden på grund av detta, och drog därmed slutsatsen att guden inte kunde ha varit

god. Ett flertal gnostiska författare resonerade på ett liknande sätt och menade att ormen faktiskt

hjälpte  människorna  istället  för  att  lurade  dem.  Enligt  Arkonternas  väsen blev  Eva  och  Adam

upplysta av frukten och deras ögon öppnades. De såg att deras skapare såg ut som djur, att de var

andligt avskalade eller nakna. Eva och Adam blev dessutom kära i varandra i samband med ätandet

av frukten. De blev därefter utslängda i från Eden av Yaldaboath. Denna skrift står i djup kontrast

med Augustinus tolkning. I Johannesapokryfen däremot betraktas kunskapens träd fortfarande som

ett  frälsningsmedel,  medan ormen betraktas som ond – ett  djur som lockar med sexuella begär.

Skriften skiljer sig från Augustinus tolkning, men står ändå närmare honom än Arkonternas väsen

eftersom här betraktas ormen ond. Men i Filippusevangeliet beskrivs hur människorna blev till djur

när de åt av kunskapens träd. Resultatet blev att Adams ättlingar blev djur och började dyrka djur –

det vill säga skapargudarna med djurhuvuden. De skulle ha ätit av livets träd i stället för då hade de

blivit människor, och dyrkats av skapargudarna, menar författaren. Det här är den enda texten som
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håller med Augustinus om att människorna felade när de åt av kunskapens träd, och att människans

natur förändrades på ett negativt sätt.

Människorna förlorade  sin sanna fria  vilja  på  grund Adam och Evas  olydnad mot  Gud,  påstår

Augustinus.  De  blev  bundna  till  begär,  döden  och  evig  fördömelse.  Eftersom  alla  människor

härstammar ifrån Adam och Eva har vi alla ärvt deras synd som har traderats från generation till

generation. Människan befinner sig i ett mörker, i synd, redan från födelsen. Det är ett tillstånd som

behövs renas. Straffet för arvsynden och människans egna synder kan endast försonas genom dopet

och tron. Därför argumenterade Augustinus att spädbarn borde bli döpta, så att de undslapp evig

fördömelse om de dog tidigt. 

Ferguson pekar på att det finns oklarheter hur mycket av de valentinianska gnostiska texterna som

omfattar dopet är en metafor för något annat. Men både Ferguson och Brakke är överens om att de

gnostiska grupperna hade fysiska rituella dop, precis som i den ortodoxa kyrkan. Men samtidigt

fanns det gnostiker som ansåg att dopet var en simpel ritual och inget frälsande medel i sig, såsom

författaren till skriften Sanningens vittnesbörd.  Han menade att det riktiga dopet var att avstå ifrån

världen.  Om människor  verkligen  hade  varit  döpta,  så  hade  världen  varit  tom  (antagligen  på

människor).  Medan  andra  texter  inte  avvisar  dopets  betydelse  som en  ritual  såsom  Den stora

Osynliga Andens heliga bok där vattnet och de fem mystiska förseglingarna utgör en stor del av

processen. Dopet ses som ett frälsande medel som gav kunskap om Gud, och skriften indikerar att

dopritualen inte endast var en initiationsrit in i en församling, utan genomfördes ett flertal gånger. I

skriften  Zostrianos skildras dock dopet som en ickefysisk rit i en himmelsk resa. Men har dopet

någon anknytning till skapelseberättelsen om Adam och Eva, såsom i Augustinus tolkning? Enligt

Desjardins ansågs dopet i valentinianismen som ett kraftgivande medel att övervinna begären, som

påminner  om Augustinus  syndlära.  Tyvärr  kunde jag inte  hitta  några texthänvisningar  till  detta

påstående. Däremot framgår det att i Den tredelade traktaten att dopet också kallas för ”brudparets

kammare” och i Filippusevangeliet beskrivs den här termen mer djupgående. Där menar författaren

att om kvinnan inte hade separerat från mannen, så hade de undgått döden. Kristus hade kommit för

att läka separationen från begynnelsen och återförena dem två. Till skillnad från Augustinus menar

författaren att människan fick erfara döden på grund av separationen mellan mannen och kvinnan.

Ytterligare en olikhet  är  att  Augustinus talar  om Eva och Adam som de första  människorna.223

Medan författaren till Filippusevangeliet också använder dem i symbolisk form.

223 Kommentar:  Till  en början tolkade Augustinus skapelseberättelsen också allegoriskt,  men övergick till  en mer
bokstavlig tolkning. 
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Enligt Pagels representerar Eva anden och Adam psyket i texten, och om människan ska kunna bli

hel igen måste anden återförenas med psyket vilket sker genom dopet med vatten och ljus. Dessa

element är nödvändiga för att kunna skapa en spegelbild enligt den valentinianska författaren. Men

varför är spegelbilden viktig? Kanske har någon forskare redan svarat på detta. Jag har dock en egen

teori.

I  den sethianska texten  Arkonternas väsen tittade Ofelbarhet,  som är relaterad till  Barbelo (den

gudomliga Modern), ned från himmeln, i den lägre regionen, och hennes gestalt speglades i vattnet.

Hon gjorde detta för att kunna föra allt i förening med ljuset...

I det här stycket finns alla element med: vatten, ljus och reflektion. Min uppfattning är att vattnet

och ljuset i dopet är relaterade till den här delen av skapelseberättelsen. Kanske är det en symbol för

att människan är skapad i den sanna gudomlighetens avbild, och i begynnelsen hade både psyke och

ande. 

Men vad har de här texterna gemensamt med Augustinus? Båda har en försoningslära, båda anser

att  dopet  förhindrar  döden  och  relaterar  dopet  till  skapelseberättelsen  på  något  sätt.  Enligt  de

gnostiska  texterna  är  människan  ofullständig  och  befinner  sig  i  ett  slags  sovande  tillstånd.  I

Johannesapokryfen är det Förtänksamhet som räddar en person, som gråter i sin sömn, genom att

försegla personen i  det  lysande vattnet  med de fem förseglingarna,  för  att  personen ska undgå

döden. Augustinus talar om den andra döden, alltså den eviga fördömelsen, medan det är oklart

vilken slags av död gnostikerna hänvisar till. Augustinus menar också att människans tillstånd inte

är fullkomligt, utan behövs renas från synd och mörker. Det är ett tillstånd vi föds med, och ett arv

från  de första  människorna.  Enligt  den valentinianska  traditionen är  dopet  också viktigt  för  att

övervinna  begären.  Det  tycks  även  finnas  en  liknande  tankegång  i  de  gnostiska  texterna  att

människan  en  gång  var  fullkomlig,  men  sedan  separationen  föll  mänskligheten  i  ett  sovande

tillstånd, ett tillstånd vi också tycks födas med. Men för gnostikerna handlar det inte om något straff

från någon gud, till skillnad från Augustinus. 

6.3. SLUTSATS 

Gudsbilden  tog  olika  former  beroende  på  tolkningen  av  skapelseberättelsen.  Augustinus

argumenterar för att skapelsen är god därför att den ende Guden som skapade den är också god.

Trots detta visar Augustinus att det finns en sträng sida hos Gud, som utför kollektiv bestraffning.

Gnostikerna ser på skapelseberättelsen med mer moderna ögon, skulle jag vilja påstå. De tycker att

skapelseguden verkar avundsjuk, ilsken och arrogant, vilket inte är passande för en riktig gud. En

sann gud bör vara kärleksfull och förlåtande. En gudsbild som är mer vanlig i många kyrkor idag,
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där den stränga och dömande bilden av Gud nästan har försvunnit. Vi lever också i jämställdhetens

era mellan kvinnor och män. I gnostikernas teologi får kvinnliga aspekter av Gud ta mycket större

plats än hos Augustinus. Där finns inte enbart en Fader i himmeln utan även en Moder. 

Enligt Augustinus, var Guds syfte att alla människor skulle utgå från Adam för att det skulle skapa

fred och harmoni bland det mänskliga släktet. Men samtidigt säger Augustinus att Gud visste att

Adam  skulle  vara  olydig  mot  honom  och  leda  mänskligheten  till  förfall,  vilket  blir  rätt

motsägelsefullt. Varför skulle Gud skapa något med ett visst syfte vetandes att resultatet och syftet

inte kommer att mötas? Gnostikerna däremot menade att guden, Yaldaboath, skapade människorna

för att han blev inspirerad när han såg den sanna gudomlighetens avspegling i vattnet. Men han

kunde inte få liv i Adam, trots att han hade givit liv till ett helt myller av härskare och änglar. Det är

också lite underligt. Jag har inte heller kunnat hitta något syfte bakom skapelsen av människorna i

de gnostiska texterna. 

Eva skapades från Adams revben, endast som ett medel för att mänskligheten ska kunna föröka sig,

menar Augustinus. Men enligt gnostikerna har Eva en viktig frälsande roll och hon är till en början

en andlig del av Adams psyke, som ger honom liv, och därefter skiljs de åt av skaparguden och då

hon får en egen kropp. Även i denna aspekt är gnostikerna mer moderna i sin tolkning av Evas roll

då de visar vissa likheter med Lerners tolkningar, som diskuterades tidigare.

Augustinus ansåg att det mänskliga släktet hade levt tillsammans med änglarna i ett paradis både

själsligt och andligt om Adam och Eva inte hade ätit av den förbjudna frukten. Men på grund av att

de åt föds människan in i värld med smärta och bekymmer, och är dessutom bunden till begär och

döden som straff från Gud. Men de flesta gnostiska författarna ansåg att ätandet från frukten av

trädet  var  en frälsande handling,  en utväg från skapelsegudens  övertag.  Den enda skriften som

avviker är  Filippusevangeliet, som håller med Augustinus att ätandet från frukten av kunskapens

träd ledde mänskligheten till fördärv. 

Augustinus  och  de  gnostiska  texterna,  framförallt  de  valentinianska  skrifterna,  delar  flera

övergripande teman gällande synen på dopet, såsom försoning, befrielse från döden, och en början

till  ett  nytt  tillstånd.  Försoningen  handlar  om  återförenandet  av  psyket  och  anden  för

valentinianerna, medan för Augustinus handlar det om försoning mellan människan och Gud från

första synden. Båda beskriver en slags befrielse från döden i samband med dopet och att människan

passerar till  ett nytt  tillstånd. Enligt Augustinus blir människan förlåten för alla sina synder och

kommer ut ur mörkret. Även för gnostikerna är det en kraftkälla till att övervinna begären och ett

uppvaknade från ett sovande tillstånd, men också en passage till kunskap om Gud. Det är kanske
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den gemensamma tankegången om att människan befinner sig i ett mörker eller i en sömn, som har

bidragit till att Augustinus teologi har kallats för gnostisk eller påverkad av manikeismens läror. 

Den största likheten mellan textkällorna i den här undersökningen är att deras huvudfokus ligger på

människans  inre  tillstånd,  det  inre  kriget  som  pågår  inom  människan.  Men  de  har  gett  olika

förklaringar och kommit fram till skilda slutsatser varför människan befinner sig i sitt nuvarande

tillstånd genom att använda sig av skapelseberättelsen som utgångspunkt. Gnostikerna var på ett sätt

före sin tid då deras skrifter författades under martyrtiden på 100- och 200-talet när många kristna

var upptagna med de yttre fienderna – den romerska senaten. Medan när Augustinus levde i slutet

på 300-talet, hade kristendomen blivit en mer etablerad religion i det romerska samhället.  

Ytterligare en likhet är att det finns en tydlig betoning på enighet i pluralitet som har ett förenande

syfte. Denna teori bottnar antagligen i platoniska idéer. Augustinus beskriver Guds treenighet som

skilda karaktärer, men de är samtidigt en enighet. Han tillämpar även den här teorin på Guds syfte

med mänskligheten, att den ska utgå ifrån en man, Adam, för att skapa harmoni och gemenskap

bland  människorna.  Augustinus  skriver  till  och  med  att  Gud  så  sätt  ville  demonstrera  för

mänskligheten hur mycket han älskade enigheten inom mångfalden. Liknande tankegångar är kända

hos gnostikerna i deras gudssyn, där det finns en gudomlig källa som har genererat en pluralitet av

gudomligheter. De är skilda karaktärer men beskrivs samtidigt som en enighet. 

Trots dessa övergripande likheter visar ändå analysen i undersökningen att skillnaderna är större än

likheterna inom alla undersökningsområden.  Mitt syfte  med uppsatsen är inte att  ta reda på om

Augustinus teologi kan kallas gnostisk, för då krävs en definition av den termen, och där är inte

forskarna överens. Analysen styrker trots allt att Augustinus teologi har ganska få gemensamma

nämnare med de olika gnostiska texterna som har ingått i den här uppsatsen.  Däremot har de använt

sig av några delade utgångspunkter såsom platoniska idéer och skapelseberättelsen för att kunna

förklara människans inre tillstånd och Gud. Trots dessa gemensamma motiv har de kommit fram till

väldigt olika slutsatser. 
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7.  Religionsdidaktisk anknytning
Jag har i  min uppsats gjort en fördjupning inom kristendomen och  jämfört  olika tolkningar av

skapelseberättelsen och dopet från två skilda textkällor samt analyserat resultatet utifrån Yvonne

Hirdmans genusteori. 

I  läroplanen  för  gymnasieskolan  (Lgy  11)  står  det  att  kristendomen  har  en  särställning  i

religionskunskapen då dess värdegrund och traditioner ligger till grund för det svenska samhället.

Det framgår att undervisningens syfte är att bredda och fördjupa elevernas kunskaper om de olika

religionerna och tolkningar av dessa. Eleverna ska även kunna redovisa för religionernas historiska

kännetecken  och  uttryck,  samt  ge  eleverna  möjlighet  att  utveckla  sin  förmåga  att  analysera

religioner från olika perspektiv. Ytterligare en punkt är att eleverna ska få värdera och analysera hur

religioner ställer sig till kön, och hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån

olika livsåskådningar. Detta i syfte för att öka elevernas förståelse för andra människors sätt att

resonera.224

Innehållet i uppsatsen går att tillämpa i undervisningen på många olika sätt och i flera områden,

bland annat i kristendomens historia. Innehållet visar att kristendomen var en splittrad rörelse under

de första århundradena, och att det fanns en stor variation av trosuppfattningar och tolkningar av

bibeltexter och det kristna budskapet. Många av dessa förbjöds och försvann på 400-talet då kyrkan

blev mer etablerad i det romerska samhället. En person som fick stor betydelse för kyrkans historia,

var Augustinus. Hans teori om arvsynden kom att påverka kristendomens utveckling i Europa och i

Sverige ända fram tills idag. Hans tolkning av skapelseberättelsen ligger fortfarande till grund för

traditioner och riter, såsom barndopet, i Svenska Kyrkan men även i andra samfund. Barndopet är

en vanligt förekommande rit i Sverige, oavsett livsåskådning.  Namngivningsceremoni för barn har

blivit ett sekulärt alternativ till barndopet, medan en del frikyrkor istället erbjuder barnvälsignelse. 

Innehållet  i  uppsatsen  går  även  att  tillämpas  i  undervisningen  om  hur  människors  moraliska

ställningstaganden  kan  motiveras  utifrån  religiösa  föreställningar.  Skapelseberättelsen  i  första

Moseboken  är  en  tacksam ingång  till  ämnet,  även  från  ett  historiskt  perspektiv  där  olikartade

tolkningar av denna text ger bland annat förklaringar till människans lidande och hennes mening

med  livet.  Tolkningarna  ligger  också  till  grund  för  människors  moraliska  värderingar  såsom

människosyn  och  människovärde.  Eleverna  kan  få  sätta  sig  in  i  dessa  och  jämföra  dem  med

människors tolkningar av skapelseberättelsen idag. Det kan ge dem en uppfattning om hur nutida

och dåtida tolkningar samspelar med varandra, genom att hitta likheter och skillnader. 

224 Skolverket (2011). Läroplan, examensmål, och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm
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Skapelseberättelsen och tolkningar av den ligger också som grund till  synen på könsroller inom

kristendomen. Eleverna skulle kunna få motivera om de tror att även kvinnor, historiskt sätt, hade

fått  viktiga poster i  religionens officiella  sammanhang,  om, exempelvis,  gnostikernas tolkningar

hade vunnit inflytande över kyrkan.

Yvonne Hirdmans genussystem går att tillämpa på urkunder för att se hur religioner ställer sig till

kön, men också för att värdera hur jämställda vi är idag. Eleverna kan då få granska exempelvis

läroböcker  i  religionskunskap  utifrån  denna  teori.  Under  min  senaste  praktik  upptäckte  jag  att

mannen fortfarande ofta utgör normen i skolans nya läromedel.
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