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Förord

Det var med viss tomhet men ändock stor tillfredställelse jag kunde sätta punkt för min uppsats.
Nu, två år senare, inser jag verkligen hur denna historiska exposé har berikat min kunskap för 
mina fortsatta studier. Med stor nyfikenhet och kunskapshunger kastade jag mig in i ett arbete 
som kom att uppta många härliga timmar i bland annat egyptisk historia såväl som den relativt 
okända koptiska kyrkans existens. Självfallet hade detta inte varit möjligt om det inte funnits 
vissa personer jag nu vill framföra min tacksamhet till.

Egyptologen Nisse Billing, Institutionen för Religion och Kultur, Linköpings Universitet, har 
granskat den egyptiska delen av uppsatsen och bidragit med många goda synpunkter. Tack för att 
Du ställde upp. Professor och Teol. Dr Samuel Rubenson vid Centrum för teologi och 
religionsvetenskap, Lunds Universitet, var vänlig att via en mailkonversation ta sig tid till att 
besvara och förklara vissa frågor rörande den koptiska kyrkan. Min handledare och mentor Teol. 
dr och docent Otfried Czaika har på alla vis varit min ledstjärna. Med respekt både till mig som 
person och min uppsats har han med stort engagemang lotsat mig fram genom uppsatsen på ett 
konstruktivt och pedagogiskt sätt. Tack Otfried!

Sist men inte minst vill jag särskilt rikta min tacksamhet till mina fyra älskade barn. L, 
stundtals bråkade vi om vem som skulle använda datorn, ändå hade Du förståelse för mitt arbete 
och lagade istället till goda middagar. Ett innerligt tack för att Du ställde upp. N och A, ibland är 
det lätt att tro att tiden inte ska räcka till, Ni fick mig att inse motsatsen. Tack för det. E, min 
enda dotter, din vishet får mig ofta att förundras. Våra diskussioner och din vetgirighet tvingade 
mig verkligen att förankra kunskapen och tänka till ordentligt. Du har min respekt och 
ödmjukhet. Tack alla!

Linköping våren 2008

Lena Bäckstedt
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1 INLEDNING

”RES DIG, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig.

Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken,

men över dig skall Herren stråla, över dig skall hans härlighet visa sig.

Folken skall vandra mot ditt ljus, kungar mot glansen av din soluppgång”

Jesaja 60 1-3 

Vore det inte för att detta vackra allegoriska citat härstammade från Profeten Jesaja kunde det 

likväl ha förkunnats av faraonerna i det forna Egypten, företrädesvis då av Amenhotep IV -

Farao Akhenaten. 1 Namnet Egypten bär med sig en aura av mäktiga historiska vingslag. 

Kanske främst är dessa koncentrerade kring pyramiderna med dess faraoner vilka fortfarande 

lever vidare i form av gamla myter och legender, men också från de av Bibeln berättade 

historierna vilka tilldrog sig i landet. I skuggan av allt detta växte den koptisk kristna kyrkan 

fram. När kan vi då säga att kristendomens historia började? Var det med urkyrkans 

etablerande eller i samband med inkarnationen? Kanske behöver vi ytterligare backa några 

kliv till Mose tid när dekalogen gavs honom? Tveklöst är vi nog mer nödgade att bege oss till 

en svunnen epok i vars land vi kan hitta den historiska källan - Egypten. Det var härifrån 

Jesaja förutspådde att Sonen skulle kallas. Det var även hit den Heliga Familjen tog sin 

tillflykt. I Alexandria grundades en av kristenhetens äldsta kyrkor – den koptiska kyrkan. 

Egypten var också judarnas hemvist innan de var tvungna att fly därifrån. Många av Bibelns 

gammaltestamentliga berättelser utspelades således här. Men främst var det Faraonernas land.

Eftersom det i Egypten fanns en tradition att kungen var en son av guden, och intog tack 

vare det en gudomlig plats i kungaideologin, kom återuppståndelsen efter döden att vara starkt 

förknippad med soluppgången. Solen, mer explicit solskivan, kunde manifesteras av inte 

mindre än fyra gudsgestaltningar vars sammansatta konstellationer symboliserade livets cykel. 

Dess mångfald, likt i flertalet andra polyteistiska religioner, koncentrerades kring sexualiteten 

där de två bärande elementen för skapelsens vidmakthållande självfallet var livet och döden. 

Eftersom solen med sitt livgivande ljus när världen föreligger det därför en stor felaktighet om 

vi utifrån ett monoteistiskt gudsperspektiv vill interpretera dess polaritet mörker till att vara 

negativ. Natten och underjordens djupare innebörd är i själva verket källan till det eviga livet 

                                                
1 Partrick  1999, s. x; Hornung  1996, s. 243; Hornung  1999, s. 13, s. 15.



5

och ska därmed betraktas som en positiv faktor. Döden var således inte någon slutgiltigt 

ändhållplats utan tjänade mer likt en passage mellan denna värld och nästa. Med andra ord 

gav underjorden och döden upphov till nytt liv och ska i ljuset av detta förstås som ett nära 

samband med den gudomliga återuppståndelsen.2

Då den kristna religionen uppstod vid tiden runt år 30 var den fornegyptiska religionen 

fortfarande i allra högsta grad levande. Den neoplatoniska grekiska filosofen Porphyry (234 -

305) efterlämnade i sin textsamling De abstinetia värdefull information rörande den tidiga 

kristendomen visavi gammal egyptisk religion. Det visade sig att de forntida egyptiska 

prästerna faktiskt upplevde att de delade en gemensam och likartad andlighet med de första 

kristna munkarna. Exempel på andra likheter vi kan knyta samman mellan religionerna är 

myten om underjordens gud Osiris kontra Jesus och kraften att övervinna döden till förmån 

för återuppståndelsen. Därför kan vi med fog påstå att den andliga grunden i Egypten var 

förberedd att kunna bemöta kristendomen när denna uppstod, något de tidiga kristna var 

mycket medvetna om. Som synes upptäcker vi att det finns slående likheter i den kristna och 

fornegyptiska filosofin. Inte minst kan vi erinra oss detta utifrån den av Ambrosius 

förkunnade dopakten i urkyrkan när han symboliserar döden till att åter bli jord då detta 

element är urskapelsens encitament. Att åter bli jord är sålunda likställt med 

frälsningshistorien och vi får i återuppståndelsen en recapitulatio. I den egyptiska filosofin 

uppbär underjorden en likartad innebörd.3

Beträffande den koptiska kyrkan så är den inte bara en kristen ortodox kyrka i Egypten 

utan också den äldsta formen av kristendomen vilket innebär att den uppstod redan under Jesu 

levnadstid. Koptiskan är världens äldsta ännu talande språk4 och det är samma språk som 

faraonerna en gång använde. Ordet kopt härstammar däremot från arabiskans Qibt, vilket är 

en förkortning av grekiskans ord Aigytios. Innebörden i termen kopt återspeglar historien om 

det koptiska folket i Egypten. Under den muslimska perioden förändrades dock denna till att 

omfatta såväl en geografisk som etnisk betydelse, för att till sist relateras som de infödda 

egypterna. Ur ett kristet perspektiv betyder kopt en kristen egypter.

 Eftersom koptiskan är ett talspråk, och en direkt översättning av det hieroglyfiska 

bildspråket, används en speciell form av det grekiska alfabetet för att göra det till ett 

                                                
2 Hornung  1996, s. 95ff, s. 155f, s. 160ff, s. 182, s. 200, s. 255; Bäckstedt  2005, s. 34.
3 Beskow  2001, s. 50f; Cannuyer  2001, s. 13f.
4 Cannuyer  2001, s. 122; Rubenson, Samuel, Prof. Lunds Universitet: ”koptiskan är ett skriftspråk med en 
litteratur från perioden 300-1300 baserad på talade dialekter av senegyptiska nedskrivna med grekiska tecken 
och sju tillägsbokstäver (sic). Koptiskan har endast överlevt som gudstjänstspråk i den koptiska kyrkan. Som 
kyrkospråk och identitetsmarkör för de kristna uppehålls en viss undervisning i liturgisk koptiska i söndagsskolor 
i Egypten.”; Se även avsnitt 6.2.



6

skriftspråk. Som vi också kan se har den grekiska översättningen Aigytios en anknytning till 

landets namn – Egypten. Dess egentliga ursprung härstammar från ordet Hikuptah vilket var 

den dåtida huvudstaden Memfis religiösa namn vars innebörd refererar till guden Ptah i den 

Memfitiska skapelsemyten. För att vara en kristen kyrka finns det således ett starkt samband 

mellan å ena sidan det forna Egypten med dess historia och filosofi, å den andra en distinktiv 

klarhet vad det gäller den kristna tron. Dagens kopter är därmed den sista länken mellan det 

forna Egypten och den nutida kristna egyptiska världen.5

Som rubriken på denna uppsats antyder ämnar jag belysa den koptiska kyrkan och dess 

ursprung i en historisk exposé, dock med begränsningar av direkt relevans för uppsatsen. Det 

finns även skäl att i en fördjupande analys belysa en del av de filosofiska tankarna vilka 

bidrog till att den kristna teologin sedermera kom att hamna i polemik vad det gäller synen på 

Kristi gudomlighet substans och natur. Vidare är det viktigt att dels göra några historiska 

nedslag i den fornegyptiska religionen för att utröna vilka element det är som kan ha fått en 

kristen överbyggnad, och dels om den egyptiska mytologiska samt kosmologiska världen 

ligger till grund för delar av den koptisk kristna filosofin. Förekommer det gudanamn i texten 

hänvisar jag till bilagan Gudaförteckning i de fall där ingen not finns angiven.

1.1 Syfte

För gemene man tycks kristendomens historia implicit vara likställd den katolska kyrkans 

historia och i viss mån även grundandet av den ortodoxa kyrkan. Få människor har kunskap 

om att det faktiskt existerar en kristen egyptisk kyrka med en egyptisk kristen tro vilken anses 

vara lika gammal som den kristna religionen.6

Med hänsyn tagen till ovanstående text är mitt huvudsakliga syfte att utifrån ett 

idéhistoriskt perspektiv försöka belysa den koptiska kyrkans existens och framväxt samt vilka 

komponenter som kan ha medverkat för denna. Historiskt löper den koptiska kyrkans 

utveckling parallellt med den från väst kristna urkyrkan vilken sedermera etablerades som den 

stora universalkyrkan i Rom. En följd av många stridigheter, främst i kristologin och den 

trinitariska frågan, skapade en klyfta dem emellan. Därför kommer jag att granska om det i 

den koptiska kyrkans trosföreställning och liturgi även förekommer några kvarlevor av gamla 

                                                
5 Gabriel  1983, ur inledningen till häftet ”Sankt Markus’ (sic!) efterträdare”; Cannuyer  2001, s. 11, s. 122f; 
Kamil  1988, s. ix; Hasan  2003, s. 17f; Kamil  2002, s. 1; Partrick  1999, s. xiii; Gawdat  2003, s. 10.
6 Partrick  1999  s. vii.
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fornegyptiska ideologier, symboler, och riter vilka i så fall skulle kunna vara delaktiga i denna 

polemik. Vidare ämnar jag bidra med en något fördjupad komparabel reflektion mellan dessa 

båda religioner i syftet att teologiskt kunna presentera om det ur ett koptiskt inifrånperspektiv 

finns någon faktor i trosföreställningen vars dignitet i så fall skulle kunna vara den 

sammanhållande länken för deras syn på den egna tron. Andra jämförelser och analyser som 

kan förekomma är skildrade för att något sånär dels kunna presentera en sådan klar bild det är 

möjligt vad det gäller det dåtida sociokulturella och politiska samhället, och dels utifrån ett 

allmänt teologiskt perspektiv. De ut Bibeln jämförande texterna från GT samt NT är därför 

tänkta att både vara en geografisk såväl som en historisk och teologisk översikt. Sist, men inte 

minst, kommer jag att mycket kortfattat försöka illustrera hur den koptiska kyrkan ser ut idag.

1.2 Metod och avgränsningar

Att skriva denna uppsats har varit som att lägga ett gigantiskt pussel. Historiskt spänner den 

över tiden mellan 3200 f.v.t fram till idag, det vill säga över 5000 år. Dock är det inte 5000 år 

av djuplodande analyser, tvärtom har jag låtit tiden passera relativt raskt där det inte har 

förelegat något större behov av en mer ingående granskning. Metodiskt var jag tvungen att i 

ett första skede utarbeta en form av sprängskiss för att kunna få en övergripande helhetssyn. 

Det gäller för all text som förekommer oavsett religiös, filosofisk eller historisk aspekt. 

Vartefter jag fick upplägget klart för mig insåg jag även att empirin skulle bli mycket 

omfattande varför det blev nödvändigt att göra en avvägning av dess kontext. Därefter kunde 

jag börja pussla ihop såväl disposition som struktur. 

Det finns en mångfaldig och brokig flora av litteratur om Egypten. Därför har jag gjort en 

avvägning av litteraturen till fördel för vilka som varit mest relevanta för å ena sidan den 

kristna koptiska kyrkan, å den andra utifrån en allmän fornegyptisk infallsvinkel. Dessutom 

finns det självfallet en medveten avgränsning, dels utifrån ett historiskt samt teologiskt 

perspektiv och dels av hänseende för de mytologiska och kosmologiska aspekterna. Denna 

regel gäller för båda religionerna. Historiskt kommer uppsatsen huvudsakligen röra sig kring 

tiden för kristendomens etablerande, det vill säga runt de fyra första århundradena. Dock är 

det tvunget att göra ett fåtal viktiga nedslag i den äldre fornegyptiska historien för att skapa 

oss en förståelse för denna religion eftersom det finns indikationer om att delar av dess 

filosofi används i den koptisk kristna trosföreställningen. För att ge den koptiska kyrkans 

historia rättvisa valde jag även att följa de strömningar vilka både hade en yttre som inre 

påverkan för kyrkans framväxt och etablerande fram till idag. 
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Innehållsligt är uppsatsen såväl deskriptiv som resonerande med argumenterade inslag. 

Min tanke med detta är att påvisa hur å ena sidan vetenskapen i sig själv inte alltid är överens, 

å den andra hur skillnader respektive likheter mellan vetenskap och inifrånperspektiv kan 

interpreteras. Under tiden jag skrev uppkom det dessutom hela tiden nya infallsvinklar vilka 

jag explicit bedömde vara så viktiga att det till följt var tvunget att göra flertalet stora 

omdispositioner av texten. För kristendomen och den koptiska kyrkan hade jag främst nytta av 

följande litteratur: Alf Tergel Från Jesus till Moder Teresa, Jill Kamils böcker Coptic Egypt –

history and guide samt Christianity in the Land of Pharaohs – The Coptic Orthodox Church, 

Christian Cannuyer Coptic Egypt – The Christians of the Nile, Otto Meinardus bok Two 

Thousands Years of Coptic Christianity samt Barbara Watterson Coptic Egypt. Beträffande 

det egyptologiska perspektivet hämtade jag utgångsmaterialet från min c-uppsats Atums barn 

– Androgynitet visavi identitet i Akhetaten. Ett genusperspektiv samt Erik Hornungs tvenne 

böcker Conceptions of God in Ancient Egypt – The One and The Many och Akhenaten and the 

Religion of Light. Övrig litteratur finns redovisad i bibliografin.

Jag ville även använda så kallad ”inifrånlitteratur” för att utifrån ett koptiskt perspektiv 

försöka skildra hur deras syn på den egna religionen uttrycker sig och upplevs. Boken Sankt 

Markus’ (sic!) efterföljare som är skriven av det koptiska samfundet i Sverige fick därmed 

vara utgångspunkten för detta.

Genom att jag studerade vetenskaplig litteratur och sedan gjorde en jämförelse med koptisk 

inifrånlitteratur fann jag att de faktiskt var något sånär korresponderande med varandra utifrån 

den litteraturen jag hade att tillgå. Viss relevant fakta hade förvisso utelämnats i den koptiska 

inifrånlitteraturen, men det kan i mångt och mycket bero på att de för utomstående ville 

underlätta förståelsen för den egna religionen. Icke desto mindre anser jag att det är till 

förfång eftersom det inte speglar en rättvis bild av vare sig kristendomens fundament och den 

koptiska kyrkan, som den forntida egyptiska religionen.

De personer eller gudar vars medverkan är av avgjord betydelse för religionerna belyser 

jag lite djupare vilket får till följd att jag även här begränsar mitt empiriska material i 

egenskap av relevans för vad som direkt, eller indirekt, är till gagn för att kunna presentera 

den koptiska kyrkan. Dock ämnar jag inte göra några större djuplodande beskrivningar av de 

övriga samtida filosofiska livsåskådningarnas innehåll mer än om det i vissa frågor kan finnas 

en direkt anknytning till uppsatsen. 



9

1.3 Definitioner och begrepp

För att undvika eventuella metaforiska rester kommer vissa begrepp och definitioner inte 

alltid att översättas utan istället direkt citeras från litteraturen eller urkunden vilket innebär att 

det kan förekomma andra språk än svenska i den löpande texten. Dock kommer 

definitionernas eller begreppens innebörd framgå av kontexten. I de fall ingen omedelbar 

översättning finnes hänvisas läsaren antingen till notsystemet eller för ämnet något relevant 

uppslagsverk, förslagsvis ett religionslexikon eller liknande, från vilka förklaringarna kan 

hämtas. Däremot är det min ambition att i möjligaste mån, på ett tydligt och korrekt vis, söka 

bringa klarhet för de begrepp eller/och definitioner vars innebörd för texten kräver en adekvat 

översättning på plats. Benämningen latinska kyrkan används främst för den tidigaste västliga 

kyrkan till och med 500-talet. Om ingen annan specifik tidsperiod nämns innebär begreppet 

västra kyrkan tiden fram till 1100-talet. Tiden mellan tidig medeltid och reformationen kan 

även benämnas tidig katolsk kyrka beroende på sammanhanget. Med katolsk kyrka menas den 

västra kyrkan företrädesvis från modern tid fram till idag. Beträffande tidsbegreppet har jag 

valt att använda förkortningen f.v.t - före vår tid - istället för f Kr respektive e Kr eftersom år 

0 inte längre anses vara ekvivalent med det år Jesus föddes då det numer framkommit vara 

aproximalt 7-4 år före vår tidräkning från år 0. 

2 IDÉHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DEN KOPTISKA KYRKAN

Egypten är för många ett mytomspunnet land med bland annat pyramider, gåtfulla mumier, 

och mäktiga Faraoner. Många av Bibelns gammaltestamentlige berättelser utspelades här, 

men Egypten är också starkt förknippad med kristendomen och Nya Testamentet. Inte minst 

kan vi i Matt 2:13 och sju verser framåt läsa om att det var hit den Heliga Familjen flydde 

undan Kung Herodes hot att döda alla förstfödda gossebarn i rädslan för att bli ersatt av den 

förväntade Konungen. Härmed upptäcker vi att den gammaltestamentlige historien upprepar 

sig. Förvisso handlar det i det första fallet om Mose och hans liv medan det i det andra 

fokuseras kring Jesus. Men icke desto mindre förankrar dessa berättelser en viktig brygga 

mellan Gamla och Nya Testamentet i där landet Egypten spelar en viktig roll. Noterbart är 

också att i frågan om Mose handlade det om flykten från Egypten och i historien om den 
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Heliga Familjen att de sökte skydd i Egypten. 7 Är då detta en ren tillfällighet eller finns det 

ett underliggande samband för etablerandet av den kommande kristendomen? 

Vid sidan av den teologiska historien kan det här givetvis förklaras både utifrån ett 

epokknutet maktpolitiskt som ett sociokulturellt perspektiv. Eftersom landet vid 

kristendomens begynnelse var influerat av den hellenistiska världen torde detta ha medfört en 

större mångfald och pluralism vilket fick till följd att den tidigare fornegyptiska och 

gammaltestamentliga identiteten förmodligen hade luckrats upp. Sedan var huvudstaden 

Alexandria en gigantisk smältdegel. Olika livsåskådningar och filosofier slogs om herraväldet. 

Samhällets kultur stod i full blom och trosföreställningarna korsbefruktades med inslag av 

orientalisk mystik, grekisk filosofi, romersk dekandens, judaism samt den nya 

livsåskådningen kristendomen. Vid sidan av den fornegyptiska religionen uppstod således en 

ny form av synkretism vilken medförde en större toleransnivå för landet. Med andra ord kan 

man säga att det samtida Egypten var ett bra val att ta sin tillflykt till.8

Vi får inte heller förglömma att det dessutom finns vissa tendenser att Nya Testamentet 

tolkas typologiskt där händelserna och berättelserna i Gamla Testamentet ses likt en 

förberedelse för det som sedermera skulle uppenbaras i Nya Testamentet. Oavsett om vi väljer 

att använda färgade glasögon eller inte så kvarstår det faktum att Jesaja förutspådde hela 

händelseförloppet i sina profetior. Låt oss därför börja med att granska Jesaja kapitel 52 vers 

4-8. Här skildrar han livfullt historien om hur förtryckta folket hade blivit i Egypten. Dock 

skulle deras förväntade budbärare komma och att de därefter tillsammans med honom vara 

beredda att bege sig av från Egypten med Herren som vägvisare. Denna Bibliska händelse är 

ingen mindre än Exodus och budbärarens namn Moses borde tämligen vara välkänt för de 

flesta. 

Fortsätter vi därefter med Jesaja kapitel 19 framkommer det att egypterna ska få sona sina 

brott, inte bara på grund av deras avgudadyrkan, utan även för att faraonerna hade fört ett 

politiskt som teologiskt intolerant förhållningssätt gentemot de människor i landet vilka inte 

delade samma ideologi. Det kommer nämligen en dag när egypterna ska darra och bäva ”likt 

kvinnor” då Herren lyfter sin hand mot dem. Detta finner jag vara en intressant sekvens i 

texten. Vad menas med att darra som kvinnor? Är det kanske frågan om en genusaspekt? 

Genom att låta egypterna symboliseras likt en kvinna anser jag det vara detsamma som att 

degradera denna enär det tydligt framkommer att landet är i ”behov” av att kväsas. Eftersom 

Bibeln, och framförallt Gamla Testamentet, präglas av en stark patriarkalisk framtoning skulle 

                                                
7 Bäckstedt  2005, s. 2; Cannuyer  2001, s. 15; Griggs  1990, s. 13; Jesaja 9: 2-7; Partrick 1999, s. 1.
8 Partrick  1999, s. viii, s. ix; Veyne  2000, s. 24ff, s. 33; Watterson  1988, s. 13.
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det inte förvåna mig om innebörden i metaforen ”darra likt kvinnor” i själva verket, enligt ett 

Bibliskt hierarkiskt schema, handlar om att normera ett mikrokosmos där den yttersta makten 

således torde vara mannens. Gud i detta fall är en självrepresentation av mannens kön och 

med det en identitetsmarkör. Kvinnans (Egyptens) intrinsikala värde är därmed inte större än 

att hon ska skälva av rädsla för överheten (Gud), tillika mannen, vilket med all förmodan är 

den egentliga innebörden i texten. Med andra ord är det just bara en fråga om underkastelse 

och maktkontroll, oavsett styre. Att ha ett sådant utpräglat patriarkaliskt regelverk beträffande 

genuskonstruktionen är för den egyptiska religionen främmande. Den feminina kraften uppbär 

som dignitet en stor plats i teologin. Isiskulten hade en mycket stark inverkan på den tidiga 

kristna kyrkan, i synnerhet den koptiska. Än idag vårdar de minnet av henne personifierat som 

dyrkan av ”The Mother of God” – gudens moder. 9

Epitetet ”The Mother of God” kan även kopplas till det grekiska ordet theotokos vars 

betydelse då blir gudaföderskan, det vill säga hon som föder guden. Vi bör därför vara 

aktsamma i interpretationen för vilken av dessa definitioner vi väljer att belysa.10

Bortsett dessa alternativ har vi ytterligare två tolkningsmöjligheter. Å ena sidan kan 

uttrycket ”darra likt kvinnor” åberopa landets fasa när de tio plågorna ansatte denna. Å den 

andra sidan hade kanske den judiska religionen vuxit sig så mäktig och stor att den inte längre 

kunde negligeras av omgivningen. Troligen rör det sig om bådadera, för vers 19 anknyter just 

till profetian om att en av Gud sänd ”räddare” ska komma och befria folket från förtrycket. 

Följden blir att faraonernas intolerans kommer att upphöra till fördel för en mer öppen 

inställning mot människorna i landet. Inte minst bekräftar vers 18 detta med orden; ”Den 

dagen skall det i Egypten finnas fem städer där man talar Kanaans språk [---]”. 

Efter det fortsätter verserna 21- 22 med att ”Herren skall göra sig känd för egypterna, och 

egypterna skall lära känna Herren den dagen [---]. Herren skall slå egypterna, slå men också 

bota. När de omvänder sig till Herren skall han bönhöra dem och bota dem.”. Här förankras 

den monoteistiska gudstron i samhället och hos människan. Bläddrar vi sedan tillbaka till 

kapitel 9 vers 6-7 förutspår Jesaja Jesu födelse med början av vers sex: ”Ty ett barn har oss 

fötts, en son är oss given [---].” 

Vad som här är signifikant är att människans tro har försvagats. I dag vet vi att det samtida 

samhället kring Kristi födelse var hellenistiskt. En mångfald av olika trosföreställningar, 

liksom olika filosofier, levde sida vid sida om än den romerska kejsarkulten var högst 

normerande. Judarnas monoteistiska religion var således en avart och tidvis motarbetad. 

                                                
9 Cannuyer  2001, s. 42f.
10 Se avsnitt 6.1.
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Säkerligen påverkade denna samhälleliga situation religionen negativt såtillvida att dess 

utövande kom att bli begränsad varför man kan anta att den hade börjat stagnera. Därför är det 

kanske inte så konstigt att folket enligt profetian sades vandra i ett stort mörker med ett ok 

över deras axlar. Dock skulle detta mörker komma att vändas till ett ljus och det är när 

kristendomen manifesteras genom Jesu inkarnation.

Det leder till att vi i Matt 2:13-15 får veta varför den Heliga Familjen var nödgad att ta sin 

flykt till Egypten, och att profetian tack vare denna flykt infriats genom profetens sedan länge 

instiftade ord: ”Från Egypten har jag kallat min son.” 11

Därmed kan vi nog med fog medge att cirkeln har slutits mellan det Gamla och Nya 

Testamentet. Dessutom har vi fått en tydlig indikation om att bandet mellan den kommande 

kristna koptiska kyrkan och den gamla fornegyptiska historien tar sitt uttryck från 

traditionerna kring de gammaltestamentliga skrifterna. Med det menar jag att kopterna bär på 

ett arv från en svunnen fornegyptisk epok vars historia interagerar med den Bibliska och att 

denna sedan inkorporerats till att bli en intrinsikal del i historien för hela kristenheten via Nya 

Testamentet. Det här är förvisso av allmän vikt för kristendomen, fast av synnerligen vikt för 

den koptisk kristna identiteten. Således tycker jag att det inte är helt felaktigt att vara 

typologisk12 när det klart och tydligt framkommer i Bibeln att vissa skeenden faktiskt var 

profeterade innan de infriades i Nya Testamentet och att historierna därför har en tendens att 

upprepa sig. Huruvida detta är av medveten karaktär eller ej kan vi bara spekulera om. Dock 

påvisar ovanstående analys inte enbart ett teologiskt perspektiv, den berättar även om de 

sociokulturella förhållandena i Egypten och hur dessa påverkade dem som vägrade att låta sig 

assimileras in i den egyptiska trosföreställningen. Eftersom denna hade en direkt inverkan på 

samhället fanns det inte heller någon möjlighet att särskilja dessa åt. Hierarkin kan liknas vid 

pyramiden. Högst upp i toppen regerade Faraon och längst ned fanns bönderna. Där emellan 

tillkommer för landets och ideologins upprätthållande ämbeten resten av befolkningen i sin 

hierarkiska skala. Slavarna ansågs däremot inte ha några rättigheter utan människorna trodde 

att det var gudarna som bestämde deras platser i samhället, därmed föll dem utanför 

samhällets ramverk. Antingen förenades man med faraon, vars kungaämbete utgjorde ett 

mikrokosmos och var med det likställt landet Egypten, eller så fick man se sig utgöra ett hot 

mot denna. 13

                                                
11 Partrick 1999, s. 2.
12 Religionslexikonet  2003, s. 546. ”Typologi – I nutida teologisk litteratur vanligt uttryck om motsvarigheter 
mellan Gamla och Nya Testamentet, som man finner både i den nytestamentlige litteraturen och hos senare 
kristna författare. [---]”
13 Bäckstedt  2005, s. 8, s. 35; Partrick  1999, s. ix, s. 10.
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Även om Bibelns historier är subjektiva speglar de trots allt inte bara ett teologiskt innehåll 

utan också hur alla inblandade parter i landet påverkades av det dåtida samhället oavsett om 

dem var kristna, judar eller egypter. Därför bör vi inte blunda för det faktum att Egyptens 

historia, både direkt som indirekt, är för evigt sammanvävd med den Bibliska och tack vare 

det även en viktig beståndsdel för den koptisk kristna kyrkans historia. 

När då Theodore Hall Partrick skriver i boken Traditional Egyptian Christianity att det 

finns en spännande paradox i den koptiska kristendomen är han inne på samma tema jag nyss 

beskrivit. Å ena sidan har den ett starkt traditionellt band till det gamla Egypten, å den andra 

sidan är det viktigt att följa de av kristendomen utarbetade traditionerna.14 Emellertid finns det 

gamla egyptiska symboler och riter vilka har assimilerats och fått en kristen överbyggnad.15

Kopterna ser sig själva som rakt nedstigna ättlingar till de gamla egypterna vilka, enligt 

den 1983 års svenska koptiska kyrkans ordförande Senefro Gabriel, skulle ha uppburit en tro 

på ett himmelrike, eviga straff, odödlighet och uppståndelse samt en enda gud.16

Ur detta inifrånperspektiv kan man tydlig förnimma att det finns en strävan till att förena 

dessa två religioner. Hans intention är att nå ut i Sverige med information angående den 

svenska koptiska kyrkan. Just därför menar jag att Gabriels uttalande medför en stor risk. 

Väljer vi att interpretera den egyptiska religionen till att vara monoteistisk gör vi ett fatalt 

misstag. Förvisso var det solguden Re man vördade och tillbad. Emellertid måste vi ta i 

beaktning att essensen i denna solgud uppbar en flerfaldig gudskonstellation. Sålunda handlar 

det inte bara om en ”enda” gud. Guden som högsta föremål varierade också. I den tredje 

dynastin under Farao Djosers styre var det främst Re som dyrkades. Nya Riket, artonde 

dynastin, drabbades av en religiös kris då Farao Akhenaten förändrade gudsbilden och 

omformade den till att närapå bli monoteistisk. Nu finns det en del frågetecken kring hans 

solteologi. Även om denna kan tolkas monoteistisk framträder dock guden Aten i olika 

skepnader varför det mer kan röra sig om en henoteism.17 På grund av detta råder det en viss 

spänning mellan hans teologi och den kristna. I Solhymnen återfinner vi nämligen påtagligt 

stora likheter med Psalm 104. Då skall vi minnas att Akhenaten besteg Egyptens tron ungefär 

1358 f.v.t. 18

                                                
14 Partrick  1999, s. viii; s. 1.
15 Se avsnitt 7.1. 
16 Gabriel  1983, se inledning  till ”Sankt Markus’ efterföljare”.
17 Religionslexikonet  2003, s. 184. Henoteism: ”Engudstro” som skiljer sig från monoteismen genom att räkna 
med möjligheten av andra gudars existens [---]; Hornung  1996, s. 48, s. 230, s. 253; Hornung  1999, s. 15.
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Psalm 104 Solhymnen (Akhenatens hymn)

How manifold are thy works, Oh Yahweh! How Manifold is that wich thou hast made,

All of them thou hast made by wisdom, Hidden from view!

The earth is full of thy creations. Thou sole god, there is no other like thee!

(Psalm 104:24) Thou didst create the earth according to thy           

will, being alone.

Thou appointest darkness, that it may be night,                             When thou dost set in the western horizon,

In wich all the beats of the forest prowl; The earth is in darkness, like to death.

The young lions roaring for their prey, … Every lion has come forth from his lair;

To seek their food from God. All the reptiles bite.

(Psalm 104:20ff) 

En annan intressant hypotes diskuteras i boken Akhenaten and the Religion of Light. I 

denna menar Freud att eftersom Mose växte upp med en egyptisk kung kan han ha blivit 

påverkad av Akhenatens teologi och sedan i sin tur överfört denna till Israels stammar. 19

Därför ska jag nu granska denna hypotes lite mer ingående genom att jämföra Bibelns historia

med den egyptologiska vetenskapen.

Enligt Bibelns egen historiska tidslinje20 får Mose sin kallelse av Gud cirka år 1300 f.v.t 

vilken skulle ha infallit under farao Seti I regenttid ca 1309-1290. Bibeln påpekar också att det 

är svårt att säkert veta vilken farao det egentligen handlar om, följaktligen uppstår 

problematiken med att tidsbestämma uttåget ur Egypten. Dock är många bibelforskare enade 

om att Exodus inträffade i slutet av Ramses II regenttid 1290-1224 f.v.t alternativt i början av 

hans efterträdare farao Merneptah 1224-1213 f.v.t. Tar vi hänsyn till detta så infaller 

tidpunkten för Exodus som minst 50 år efter att Seti I blev kung.

Jämför vi sedan Bibeln med den egyptologiska vetenskapen får vi fram följande detaljfakta 

enligt List of the principal Kings of Egypt; Akhenaten regerade cirka år 1379-1362.

Seti I besteg tronen år 1318 och Ramses II år 1304. Mellan åren 1236 till 1223 f.v.t ska farao 

Merneptah ha regerat. Vi får sålunda en tidsförskjutning på ungefär tio år mellan källorna. 

Emellertid borde inte detta spela någon större roll. Vad som däremot bör beaktas är frågan om 

vilken av kungarna vi ska applicera vara regent under Mose uppväxt. Det förhåller sig 

nämligen att både Seti I och Ramses II aktivt motarbetade Akhenatens teologi genom att å ena 

sidan hacka bort alla spår av honom i kungalistorna, å den andra att förstöra kalkstensreliefer, 

                                                                                                                                                        
18 Bäckstedt  2005, s. 2.
19 Hornung  1999, s. 15.
20 Bibel 2000  kartor, tidslinje och beskrivningar, s. VIf. 
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stelor och andra kvarlevor från Amarnaperioden. Även om Seti I var den sjätte regerande 

faraon efter Akhenatens regenttid föreföll dennes teologi fortfarande vara ett stort hot. Det 

bästa sättet att döda Akhenaten på var sålunda att försöka radera samtliga spår så ingen kunde 

minnas honom, därmed minskade risken att hans teologi skulle återuppstå.21

Vi har alltså ett tidsspann på omkring femtio år från det att Akhenaten avled till att Seti I 

fick sina kungainsignier. Tiden däremellan återställdes det gamla panteon varför jag knappast 

tror att Mose påverkades i sådan stor omfattning att just det kan vara en bärande orsak till 

överföra den monoteistiska tron till Israels stammar. Det kan förhålla sig på ett annat vis 

vilket jag strax ska återkomma till.

En annan orsak till att jag inte tror på Freuds hypotes är att man har funnit en stela, daterad 

till tiden då Merneptah regerade, på vilken femtio nationer står omnämna. Stelor kan liknas 

vid dagens anslagstavlor och det var inte ovanligt att omnämna platser eller personer på dessa. 

Vad som däremot är av signifikant värde med Merneptahs stela, också kallas Israelstelan, är 

att på denna så nämns Israels namn för första gången. Skriften lyder ungefär: Israel har blivit 

krossad – säden existerar ej. 22 Utifrån detta får vi fram följande; då Mose växte upp hos 

faraon hade man återgått till det gamla egyptiska panteon. Akhenatens teologi var bannlyst 

sedan en lång tid tillbaka varför alla lämningar i princip var förstörda eller bortforslade. Med 

tanke på detta borde inte heller Mose ha fått tagit del av den ”heretiska monoteistiska” 

solteologin. Egypten hade däremot kännedom om de israeliska stammarna eftersom de står

omnämnda på Merneptahs stela. Det finns sålunda i mina ögon indikationer om att egypterna 

kommit i kontakt med den israeliska tron och velat förgöra denna. Jag grundar detta på 

inskriptionen Israel har blivit krossad - säden existerar ej, kanske främst med tanke på Guds 

ord vid Abrahams utkorelse i Gen 13:16, 15:5, 15:13-14 samt Gen 17:6 där det klart och 

tydligt framkommer att dennes ättlingar skall bli lika talrika som stjärnorna på himlen samt att 

de ska vara mycket fruktsamma. Här tillkommer även löftet om att folket i landet, egypterna, 

en dag ska dömas av Gud på grund av slaveriet. Således har vi ytterligare ett skäl till att avvisa 

Freuds teori. Den pre-mosaiska tron var transcendent, likt Akhenatens, såväl som att det fanns 

ett underliggande hot om att bli dömd för sina gärningar. Egypterna var mycket väl bekanta 

med den sakrala straff och belöningsprincipen. Följaktligen torde israeliterna inte bara vara ett 

hot mot landet utan även mot dess religion. Den maktpolitiska faktorn bör därför räknas som 

en aspekt i sammanhanget. Sedan är jag tämligen övertygad om att de gamla bibliska 

historierna redan hade nått innanför Egyptens gränser och med det spridit sig, om inte annat 

                                                
21 James  1979, s. 264; Hornung  1999, s. 5, s. 249f.
22 Gardiner  1961, s. 273; tfn. kontakt Nisse Billing 2006-09-18.
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borde Josef ha varit föremål för sin israeliska tro. Då har vi ytterligare förflyttat oss cirka 

hundra år tillbaka i tiden. Enligt Bibeln flyttar Jakob med familj till Egypten någon gång 

mellan 1600-1500 f.v.t. Josef var Jakobs son. Om denna händelse kan vi läsa i Gen 37:36 

samt Gen 46:6-7. Sist, men inte minst, vill jag återknyta Akhenatens roll. Dennes mor Teye 

lär vara av nubisk härkomst. Hennes ingifte anses vara orsaken till Akhenatens nya teologi 

eftersom hon i honom lär ha inplanterat läran om det enda ljuset. Vi bör inte kalla den 

monoteistisk såsom vi är vana att tolka begreppet, dock stod han för en ny teologi vars 

trosinnehåll hade klara likheter med en monoteism. Vi kan därför hypotetiskt anta att hon på 

något vis hade kommit i kontakt med den israeliska tron eftersom hon inte ursprungligen är 

från det egyptiska riket.23

Med all respekt för kristendomen, och framförallt för den koptiska kyrkan, får vi med detta 

ändå medge att det ytterst måste finnas någon form av koppling mellan den fornegyptiska och 

den kristna trosåskådningen, vilket även Jill Kamil påtalar. 24  Det behöver nödvändigtvis inte 

heller vara just en enda betydande form av återkoppling. Istället kan det faktiskt visa sig vara 

en mångfaldig påverkan vilken har assimilerat en ekvivalent föreställningsvärld under 

inflytande från bland annat Mesopotamien såsom den sumeriska religionen men även av 

inslag från de assyrisk/babyloniska samt västsemitiska religionerna.25

En annan för sammanhanget viktig komponent är zoroastrism. Som religion betraktat står 

den å ena sidan väldigt nära den judisk-kristna-islamiska teologin, å den andra sidan återfinner 

vi liknande moment såsom de tolkas i den fornegyptiska tron. Ett exempel på detta är att i den 

egyptiska religionen döms människan efter döden av gudinnan Ma’at. Har man handlat från 

hjärtat, det vill säga följt Ma’at, kan man få en plats i solbåten hos Re. I annat fall döms man 

till ett evigt straff. Inom zoroastrism är det guden Mithra, natthimlens gud, vilken uppbär 

samma juridiska aspekt som Ma’at. Har människan följt lagarna kan hennes själ få passera till 

nästa värld, en värld av ljus inte helt olik det Bibliska Paradiset. De fördömda själarna 

däremot faller ned till helvetet, ett mörkt svalg bestående av fyra olika nivåer. Andra likheter 

är att gudarna bland annat framträder likt jordens gud, ljusets gud och himlavalvets gud.26 Vad 

som skiljer religionerna åt är att det finns en tydlig och distinktiv dualism inom zoroastrism. 

Det finns därför antaganden om att zoroastrism har bidragit till djupteologin för såväl den 

judisk-kristna som den muslimska religionen. Dess dualism är även fragmentariskt koherent 

med den gnostiska. Men bortser vi från den grundläggande principen gott/ont så är den 

                                                
23 Bäckstedt  2005, s. 65; Nisse Billing tfn. kontakt 2006-09-18.
24 Kamil  1988, s. 41f; Hornung  1999, s. 11, s. 13, s. 121f.
25 Hornung  1996, s. 122f.
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främsta liknelsen att religionen också uppbär en tro på en frälsningsfigur, inte helt olik Jesus. 
27

Beträffande den egyptiska religionen kontra den mesopotamiska kan vi återfinna samma 

likartade uttrycksformer på så vis dessa visar sig mellan den egyptiska och den kristna 

religionen. Ett exempel på detta är hymnen till månguden Nanna. Istället för solcykeln får vi 

här följa måncykeln. Månskäran liknas först vid hornen på en tjur, för att alltefter den sedan 

stiger och blir till fullmåne symboliserar en uterus, ett moderliv som föder. Vad man vet så 

florerade denna hymn redan under det fjärde årtusende f.v.t, förmodligen ännu tidigare, vilket 

då bör jämföras med att den predynastiska tiden i forna Egypten dateras från ungefär år 3100 

f.v.t. 28

Osökt får denna hymn mig att tänka på den egyptiska gudinnan Hathor. Hon avbildas med 

två horn på huvudet och mellan dessa två horn syns en svällande solskiva – också här 

symbolen för en uterus. Med epitetet ”Den gyllne” kopplas hon till horisonten som den 

återfödande kroppen varigenom guden återuppstår. Månen uppbär sålunda samma aspekt som 

solen. I sina funktioner har de förmågan att ge liv. Ett annat exempel, som i mina ögon är en 

uppenbar koppling mellan den mesopotamiska religionen och den judisk-kristna, är eposet om 

Gilgamesh och flodvågen. Gilgamesh levde omkring 2600 f.v.t. Eposet, vilket däremot skrevs 

betydligt senare under den Gamla Babyloniska perioden, innehåller samma textuella innehåll 

som den Bibliska historien om Noa och floden. 29 Med detta upptäcker vi att kopplingen 

mellan Egypten, den koptiska kyrkan, och kristendomen i själva verket kan härstamma från 

ännu äldre tidsepoker med helt andra religiösa trosutövningar än vad Senefro Gabriel antyder.

Det är således, enligt min uppfattning, en medveten och selekterad tankeföring han 

använder sig av för att avsiktligt knyta samman den egyptiska historien till den kristna. I 

synnerhet blir det uppenbart när han med välkända begrepp från kristendomen nyttjar dessa i 

sin framtoning trots att de per definition inte helt överrensstämmer med varandra. Även om 

det i ett vidare perspektiv finns påtagliga likheter kan man dock vid en närmare granskning se 

att det finns större skillnader än vad han vill påskina. Den största skillnaden är tolkningen av 

gudsbilden.

Efter Akhenatens död återuppstod den gamla guden Amun vilken sedan under Ramses I 

regenttid befästes vara mest viktig och ska enligt Christian Cannuyer identifieras med 

                                                                                                                                                        
26 Se Gudabilagan.
27 Olsson  2002, s. 109-120; Nielsen m fl  1988, s. 61, s. 64-67 .
28 Jacobsen  1976, s. 7ff.
29 Bäckstedt  2005, s. 19; Jacobsen  1976, s. 195.
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solguden Re. 30 Vad vi upptäcker är att det inte går att isolera en enda gud eftersom de olika 

sammansatta gudskonstellationerna medverkar med var och en av sina specifika egenskaper 

för att kunna bibehålla lagbundenheten i kosmos. På grund av detta är det fullständigt orimligt 

att ens försöka tolka om den gamla egyptiska gudavärlden till att vara monoteistisk.31

Beträffande odödlighet och uppståndelse är dessa moment förknippade med underjordens 

Gud och kung - Osiris. Vad Gabriel egentligen borde ha förklarat är att efter döden sker 

regenerationen, den fertila kraften, i underjorden vartefter livet återuppstår varje morgon då 

Re, solskivan, stiger i den östra horisonten. 32 Jag upplever att avsaknaden av denna 

information också är medveten, kanske för att ytterligare förstärka bandet mellan det 

fornegyptiska arvet och den koptisk kristna trosåskådningen. Skillnaden är att i den egyptiska 

filosofin finns det en lagbunden cyklisk regeneration som den döde måste följa varje natt 

medan återuppståndelsen i den kristna trosföreställningen sker vid dödsögonblicket varför den 

därefter är varaktig. Döden behöver förvisso inte heller vara bokstavlig utan kan även 

symboliseras bildligt, exempelvis genom dopet och soteriologin. Frälsningshistorian omfattar 

som bekant momenten liv – död – uppståndelse vars största betydelse är återställandet. När då 

prästen säger: ”av jord är du kommen, av jord skall du också varda” innebär det att själen ges 

en möjlighet att uppgå till ursprunget – nämligen Gud. Enär människan är dennes avbild, 

imago et similtudo Dei, vars form med Guds händer är kreerad av jord, når vi ett stadium då 

jorden och underjorden blir heligt eftersom det samtidigt kan liknas vid källan varifrån 

skapelsen härstammar. Kontrahenterna underjord och himmel, här exemplifierat död –

uppståndelse, är således ursprunget och livet är bryggan dem emellan. Med detta resonemang 

har vi en likartad lagbundenhet vilken den fornegyptiska religionen karaktäriseras av.

Vad som trots allt bör beaktas är det faktum att den innersta kärnan i båda religionerna 

handlar om hur döden övervinns till förmån för uppståndelsen och att denna har en 

anknytning till jorden/underjorden. Begreppet jord har i bägge fallen ett viktigt mytologiskt 

värde för skapelsen. Att stiga upp till Re är därmed att få inta en plats i solbåten 33 vilket är en 

annan benämning på hur solen passerar över himlen. 34

                                                
30 Cannuyer  2001, s. 13.
31 Hornung  1996, s. 190f, s. 195f.
32 Hornung  1996, s. 161.
33 Hornung  1996, s. 161.
34 Se avsnitt 2.2.
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2.1 Fornegypten 

Kungen var de gudomliga krafternas representant på jorden. Som en ”son” till guden är hans 

främsta uppgift att upprätthålla skapelsen på en mikronivå. Det innebär att kungen föds in i 

sitt ämbete som just en son av guden. Därmed är han redan bestämd att bli kung långt innan 

han är född. Eftersom han var en son av gudavärlden stod han också under deras beskydd hela 

sitt liv vilket i sin tur gav hans ämbete en gudomlig karaktär. Däremot var människan kungen 

lika mycket människa som alla andra.

Geografiskt är Egypten tudelat i övre respektive nedre Egypten. Kungen befann sig högst 

upp i den sociala hierarkin. Därför var det viktigt att han i egenskap av kung också fullföljde 

sin plikt till gudarna genom att både agera landsfader och beskyddare för sina invånare som 

att fullborda kulten. Han blev då en symbol för solguden vilken lyste över hela riket för att på 

så vis göra det starkt och mäktigt. Funktionen som gudens företrädare här på jorden innebar 

således att vara en länk mellan den reella världen och den som fanns bortom denna, en sorts 

förbindelse mellan kosmos och jorden. Detta sker dels genom offerkulten med dess riter men 

även genom att vara ett föredöme för befolkningen eftersom kungen var guden på denna nivå. 

Kungen sågs därmed som ”herden” vars uppgift var att hålla kungariket i balans. Ett 

konfliktfyllt land var likställt kaos och hade sina rötter i mytiska berättelser likt Osirismyten 

där vi får följa kampen mellan Osiris och Set. Ett enat rike vidmakthåller däremot balansen i 

mikrokosmos och kungen fullföljer sin uppgift som ”son” till guden. Allt har att göra med 

bevarandet av livet och den etablerade ordningen. Polariteten harmoni – kaos och skapande –

destruktion var således krafterna kungen måste kämpa emot för att bevara skapelsens ständiga 

förnyelse. 35 Med andra ord ålåg det honom att upprätthålla ordningen mellan människor och 

gudar samt de levande och döda. Kungaideologin utgör därmed ett mikrokosmos.

Denna filosofiska tankegång bygger på att om man följer ordningen så finner man även 

sanningen vilken är den balanserande harmonin (Ma’at) i hela universum. Kungens 

fullbordande av kulten är därför oerhört viktig för att världen ska bestå. I egenskap av sitt 

ämbete var därför även han skyldig att utöva Ma’at, han stod nämligen inte över ordningen. 

Kungen ansvarade för templen eftersom dessa ingick som en viktig del av ideologin. Templen 

i sin tur var ett axis mundi, det vill säga vara en plats där förbindelsen mellan de olika 

världarna stod öppen. Men templen var även ett imago mundi eftersom de inte bara på en och 

samma gång var heliga utan de representerade också det heliga i sig. 36

                                                
35 Eliade  1987, s. 47f; Watterson  1988, s. 8; Bäckstedt  2005, s. 8, s. 34f.
36 Eliade  1987, s. 36-47.
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Kulten som sådan utövades under bar himmel innanför tempelmurarna. Den högsta prästen 

var i allmänhet kungen själv eftersom det var han som var gudarnas representant. Guden var 

inte heller tillgänglig för allmänheten utan det var endast en liten skara människor, inkluderat 

kungen, som fick tillträde in i templens allra heliga.37 Därmed är det dags att ta klivet in i den 

egyptiska gudavärlden.

2.2 Egyptisk kosmologi och filosofi

Från början bestod det egyptiska panteon av flertalet lokala gudar vilka alla spelade en stor 

roll för upprätthållandet och vidmakthållandet av världen. Det ger i sin tur upphov till att vi 

kan finna inte mindre än tre stycken skapelsemyter för tiden knutna till tre olika platser. 

Utifrån genealogin 38 har guden/gudinnan en given egenskap i kosmologin. Fast för att kunna

upprätthålla skapelsen var det nödgat att vissa gudars egenskaper inkorporerades till att bli en 

tredje egenskap. Eftersom det också fanns en dynamik i skapelsen och genealogin, varifrån 

gudarna uppbar sina egenskaper, kreerade det möjligheten för dessa gudar till att 

sammansmälta i nya konstellationer. Vi kan exemplifiera detta bland annat i Amun –Re. Dock 

vill jag här komma med ett påpekande; Amun – Re ska inte ses som en syntes mellan dessa 

två gudar, snarare är det en ny gudskonstellation vid sidan av de två redan existerande 

gudarna. Amun är den ”fördolde” guden och Re solguden, vars cykel likt solens bana över 

himlen bildligt symboliserar livets kretslopp genom att denne antar olika manifestationer 

under dygnets tjugofyra timmar. Denna sammansatta konstellation ses metaforiskt likt ett litet 

barn i tidig morgontimma, för att sedan mitt på dagen övergå till en praktfull man. Vid 

solnedgången ikläs guden dräkten av en gammal man. De tre gudsgestaltningarna Kheperu -

Re – Atum är således en synkretism för att vidmakthålla balansen i skapelsen. 39 Det finns 

därför en särskild anledning till att skaparguden Atum gestaltas som en gammal man vid 

dagens slut. Jag återkommer till det i textdel 2.3, först är vi nödgade att ytterligare penetrera 

det egyptiska panteon med dess föreställningar.

Efter solnedgången infaller natten och denna kan liknas vid livets vagga. I underjorden 

härskade fruktbarhetens gud Osiris, och det var där regenerationen skedde. Gamla Egyptens 

skapelsemyter omfattar därmed inte bara födseln, de är också signifikanta när det handlar om 

                                                
37 Bäckstedt  2005, s. 35.
38 Hornung  1996, s. 218f, s. 221ff.
39 Bäckstedt  2005, s. 13; Hornung  1996, s. 88, s. 91, s. 97f.
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döden. Denna lagbundna harmoni kallas även för Ma’at – sanningen. Ma’at är en av den 

första generationens gudar i kosmologin.

Trots att den egyptiska gudabilden är pluralistisk betyder det inte att den automatisk också 

betonar en dualism, snarare handlar det om en dualitet. Det vi oftast i vardagligt tal kallar 

dualism är de polariserande termerna liv/död, kaos/ordning, och natt/dag vilka gärna 

förknippas med en önskan att rationalisera bort eller omstrukturera de krafter som inte är 

önskvärda i ideologin. Detta dikotomiska tankesätt föranleder då att om en av dessa krafters 

betydelse har ett negativt förhållande till den andre så elimineras detta och man konstruerar 

istället en balans enbart utifrån positiva faktorer. Vi kan se detta fenomen i Genesis 1:3-4:

”Gud sade: ljus bli till!

                 Och ljuset blev till.

 Gud såg att ljuset var gott,

  Och han skilde ljuset från mörkret.”

samt 1:16-18:

Gud gjorde det två stora ljusen,

det större ljuset till att härska över dagen

och det mindre till att härska över natten,

och han gjorde stjärnorna.”.

Ofrånkomligen kan inte nattens mörker, eller natten som sådan, elimineras. Alltså behövs en 

positiv pol som utjämnar denna dualism till att bli mindre kaotisk och det är här som ”det 

goda” ljuset kommer in. Om dagen skiner solen och om natten månen. Att de dessutom 

indelas i ett större respektive mindre ljus är enbart i mitt tycke en markering för vilken av 

dessa krafter man vill betona som auktoritär – nämligen dagen – tillika det goda stora ljuset. 

Natten torde då vara ekvivalent med kaos och oordning. Med andra ord sker en inbrytande 

kraft utifrån för att säkerställa jämvikten varför begrepp som död natt och underjorden får en 

negativ aspekt i den Bibliska kosmologin. 40

Den egyptiska kosmonogin 41 fungerar annorlunda. Här handlar det mer om dualistiska 

förutsättningar än om en dualism. Skillnaden mellan en dualism och en dualitet kan man 

                                                
40 Bäckstedt  2005, s. 16; Författarens anm. Kosmologi är läran om kosmos som helhet. Se även 
religionslexikonet s. 278.
41 Författarens anm. Kosmogoni är i modernt språkbruk läran om världsalltets uppkomst och skapelse ur ett 
religionsvetenskapligt perspektiv, dvs läror och myter om världens uppkomst. Se även religionslexikonet s. 277.
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enkelt förklara vara när två motpoler, istället för att motarbeta varandra, möts och skapar en 

polariserande sammanhängande helhet. Dualismen duellerar medan dualiteten spelar en duett.

Även om vi i den egyptiska skapelsemytens begynnelse återfinner preexistenta 

odifferentierade krafter är de faktiskt i sig logiska, de har bara inte ännu givits den 

divergerande styrkan. Liksom i Genesis 1:2 finns ett mörkt urvatten – här exemplifierats som 

Nun. Detta urtillstånd omfattar även en vilande positiv och latent kraft, guden Amun, vilken 

vid rätt tillfälle får krafterna att differentieras. Därför kan vi inte påstå att prekosmos i detta 

fall handlar om ett kaos likt Genesis. 42  Skillnaderna mellan skapelsemyterna är således att 

den egyptiska guden identifieras vara inomvärldslig, så kallad immanent 43, medan den 

Bibliska guden är utomvärldslig, transcendent. 44 Tack vare detta är de egyptiska gudarna en 

intrinsikal del i själva skapelsen och den kristna guden mer av intrinsikal del för densamma. 

Vad som särskiljer dem åt är hur de applicerar sin egen närvaro i förhållande till skapelsen. 

För att vi då ska förstå det nära sambandet mellan gudarna, kungen och samhället behöver vi 

kika lite närmare på den äldsta skapelsemyten från Heliopolis där Atum är skaparguden. 

Guden Atum spontangenererar sig själv genom att ta sin fallos i handen i syfte att 

masturbera och ernå ejakulation. Säden stoppar han sedan in i munnen där en transformering 

sker innan han spottar ut den igen. Detta ger upphov till skapelseprocessen och de avkommor 

som sedermera bildar gudabilden Enneaden, niogudakretsen. Till denna kan man också knyta 

Horus som den tionde guden. Horus är son till Osiris och Isis och avbildas som en falk. 45 Här 

är det viktigt att betona att gudarna i Egypten uppbär en androgynitet varför vi kan återfinna 

såväl feminina som maskulina krafter inom en och samma gud.

Den första generationens två gudar i kosmonogin var Shu och Tefnut. Shu representerar 

atmosfären/rummet och har här en tydlig maskulin aspekt. Tefnut motsvarar den kvinnliga 

sidan och den kosmiska ordningen Ma’at. Trots att de är syskon idkar de en incestuös relation, 

förmodligen tillsammans med deras far Atum, vilket i sin tur ger upphov till den andra 

generationens gudar – Nut och Geb. Nut är himmelsgudinnan medan guden Geb representerar 

jorden. Här är egentligen skapelsen fullbordad. Dock fortsätter genealogin med ytterligare två 

stycken par kring vilka den egyptiska filosofin förankras. 46  Hur detta förhåller sig ser vi bäst 

i myten om Osiris.

                                                
42 Bäckstedt  2005, s. 17; Hornung  1996, s. 177.
43 Immanens – inneboende - motsatsen till transcendens – syftar på en världsåskådning vilken är begränsad till 
det inomvärldsliga. Se även religionslexikonet, s. 204.
44 Transcendens – av latinets ”överskridande” och syftar på en verklighet som ligger bortom den empiriska 
sinnevärlden.  Se även Religionslexikonet,  s. 540.
45 Bäckstedt  2005, s. 11.
46 Bäckstedt  2005, s. 25, s. 27f; Hornung  1982, s. 222.



23

2.3 Osirismyten

Myten om Osiris koncentreras kring tre stycken huvudelement; först har vi mordet på Osiris 

där upphovsmannen är hans broder Set. Vidare beskrivs konceptionen mellan den döde Osiris 

och hans syster Isis vilken resulterade i Horus födelse. Som en följd av detta uppkommer 

slutligen konflikten mellan Horus och Set. Trots att texternas innehåll oftast är knutna till 

sammanhang som begravningar ska de inte ses som texter om gudens död utan mer att guden 

återuppstår. Eftersom denna myt i allra högsta grad är en bärande del i den egyptiska filosofin 

ska vi nu bekanta oss med den enligt Plutarchos version, dock med vissa tillägg av Jill Kamil.

Osiris var en godhjärtad kung. Han visade inte bara befolkningen hur man ska skörda utan 

han etablerade också deras lagar samt hur de skulle dyrka gudarna. Vid ett tillfälle när han var 

på resa konspirerade Set och dennes gelikar mot honom. I lönndom skapade de en vacker 

kista vars mått exakt passade Osiris. Senare på en fest förklarade Set att den vars kropp 

passade också skulle få kistan. När då Osiris lade sig i kistan så omslöt den kroppen perfekt, 

precis vad Set hade räknat ut. De skyndade sig att stänga kistan, bära iväg den till Nilen, för 

att sedan kasta den i floden. När Isis fick vetskap om detta skyndade hon iväg för att söka 

efter kistan. Hon fann den bakom en Tamariskbuske vid staden Byblos i Fenicien och 

skeppade den tillbaka. Men Set gav sig inte. Återigen skred han till verket, denna gång genom 

att stycka Osiris kropp i fjorton olika delar som han sedan strödde ut över hela Egypten. Och 

än en gång begav sig Isis ut för att finna Osiris, nu med hjälp av sin syster Neftys. Alltefter 

som dem fann Osiris olika kroppsdelar så begrovs dessa på de platser de blev funna. 

Begravningsceremonierna förrättades av den jackalhövdade guden Anubis.

Dock var det en kroppsdel Isis inte fann - Osiris fallos. Set hade nämligen kastat den i 

Nilen och väl där blev hade den blivit uppäten av en fisk. Som ett substitut formade därför Isis 

en ny till att ta dess plats. Hon hade därefter en regelrätt sexualakt med sin döde bror vilket i 

slutändan resulterade i en partus – Horus - även kallad Horusbarnet. Osiris kom nu att bli 

underjordens kung och gud medan Horus å sin sida fortsatte kampen mot Set. Striden 

handlade om arvsrätten till tronen, vilken han också slutligen vann. 

Osirismyten och konflikten mellan Set och Horus representerar således en dualism. 

Sanningen, här presenterad som Osiris, och falskheten, tillika Set, är de antagonister kring 

hela skapelsen cirkulerar. För att skapa en balans mellan dessa två parallella motsatser behövs 
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därför en förmedlare, eller utjämnare som Jean Claude Levi-Strauss uttrycker det. Denna blir 

då Horus. Därmed uppstår istället en dualitet.47

Osirismyten är ett utmärkt exempel på hur den immanenta världen kan liknas vid en 

symbios. För det första finns det inget behov av en inbrytande kraft utifrån enär gudarna både 

figurerar som aktivt deltar i själva skapelsen på plats. För det andra upptäcker vi att 

polariteterna gott och ont är en nödvändighet för att harmonin i ett balanserat kosmos skall 

kunna vidmakthållas. Här agerar då Horus bryggan mellan dessa två element. För det tredje är 

denna form av teologi inte möjlig för den transcendenta guden då det skulle utsätta Hans 

omnipotens48 för fara eftersom denna svårligen kan förenas med det ondas förekomst i 

världen, då uppstår som bekant teodicéproblemet.49

De två par som till stor del utgör fundamentet för den egyptiska filosofin är således Osiris –

Isis samt Neftys - Set. Polariteterna Set och Osiris representerar död och uppståndelse, vilka 

tillsammans fullbordar den lagbundna ordningen som kan manifesteras av solguden Re. När 

då Atum ikläs aftondräkten strax innan solnedgången kan vi metaforiskt likna detta vid 

horisontalgränsen för skapelsens begynnelse.50 Han spottar ut den transformerade säden och 

skapelsens krafter sätts igång. Det innebär att det även måste finnas med en sexuell 

regenerativ aspekt för att denna ska fullföljas och det är här Osiris spelar en viktig roll. 

Eftersom han övervann döden och blivit underjordens gud är det han som möjliggör hela 

skapelsen till att regenereras på natten för att denna därefter ska kunna återuppstå. 

Horusbarnet symboliserar således återfödelsen, manifesterad som Re, enär han är Osiris och 

Isis avkomma. Följaktligen upptäcker vi att begreppet död och återuppståndelse har en lika 

stark förankring till jorden och återställandet liksom det i den kristna trosföreställningen 

karaktäriseras av soteriologin och dopet. Jorden uppbär i båda fall en fertil faktor. Även om vi 

kanske inte är så vana att handskas med just detta begrepp i den transcendenta 

trosföreställningen är det icke desto mindre en grundläggande komponent för en recapitulatio. 

Både Osiris och Jesus övervann döden varför man med fog kan påstå att de har en implicit 

likartad utövande kraft på människorna efter döden att å ena sidan kunna kliva upp i solbåten 

hos Re, å den andra att nå himmelriket. Det föreligger således ingen tvekan om att i dessa 

tvenne religioner sker transformeringen av den döde i jorden medan uppståndelsen därefter tar 

sin plats i himlen. 

                                                
47 Bäckstedt  2005, s. 9f. Författarens anmärkning: Plutarchos var en grekisk författare och historiker vilken 
levde under andra århundradet efter Kristi födelse; Kamil  1988, s. 30; Kamil  2002, s. 16.
48 Författarens anm. Omnipotent – ett annat ord för allsmäktig.
49 Teodicéproblemet – betyder egentligen ”försvar för Gud”. Se även Religionslexikonet  2003, s. 526; Hornung  
1996, s. 212.
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3 EGYPTEN KRISTNAS

Egyptens historia med sina 30 dynastier förlöper aproximalt mellan 3100  - 343 f.v.t. Varje 

dynasti hade i sin tur ett flertal regerande Faraoner (kungar) vars ämbeten vilade på 

grundvalen av kungaideologin där Ramses III anses vara den siste av alla mäktiga faraoner. 

Kungens ämbete var överlag förbehållet män varför detta monarkiska styre därmed 

etablerades av en strikt bunden och personlig tradition. Konceptet kungen visavi guden 

reglerades av den lagbundna ordningen Ma’at vilken vi fick ta del av i textavsnitt 2.1. För den 

kommande kristna identiteten pekar Jill Kamil här på några intressanta aspekter tagna från den 

fornegyptiska eran. Först säger hon att det finns bevis för att de gamla egyptierna funnit en 

relation mellan pyramidtemplen, de inhemska ritualerna, och den personliga fromheten. Det 

hon menar vara bevis är texter vilka berättar att människorna föredrog att ta med sina privata 

problem till templen än till de lokala gudarna. Som en följd av detta betraktades vissa 

ämbetsmän och överstepräster vara mellanhanden för närmandet av guden tack vare att de 

hade uppfört statyer i tempelområdet. Statyerna spelade därför en viktig och personlig roll för 

människorna som sökte sig till templen. Genom att man vid sidan av dem också använde två 

viktiga fraser, ”Be en bön för mig” eller ”Uppväck mitt namn”, var avsikten att skapa en mer 

privat överenskommelse med guden. Sedan påpekar Jill att den personliga fromheten faktiskt 

hade utökats på alla plan redan några århundraden tidigare vilket kan exemplifieras i de 

monumentalt inhuggna fraserna ” Fattig i anden” och ”Straffa mig inte för mina synder”. 51

Nu måste vi stanna till och göra en kort summering över vad vi hittills har fått berättat 

innan vi fortsätter. Den egyptiska kungen var enväldig och uppbar med det en gudomlig 

position i sitt ämbete. Alla människor var därför tvungna att underkasta sig den egyptiska 

guden (och faraon), inte minst på grund av att kunna få återuppstå efter döden. Här har vi den 

första kopplingen till den kristna trosföreställningen. Döden sågs som en fertil faktor knuten 

till jorden vilken gudomliggjordes i och med Osiris medverkan till Res olika 

gudskonstellationer. Det fanns därmed en tro på ett nytt liv uppe i himlen hos guden, vars 

essens egentligen är representerad av flertalet gudar. Uppståndelsen har likheter med Jesu 

frälsningslära, främst via komponenten jord och dess recapitulatio. Här återfinner vi således 

likhet nummer två. Osiris kamp mot det onda resulterar i vinst efter hans död via Horus 

ingripande. Horus är dennes son och den uppståndne (återfödda) guden i livscykeln. 

                                                                                                                                                        
50 Hornung  1996, s. 161.
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Osiris/Horus kan därför i frälsningshistorian manifesteras dels likt Jesus, och dels som 

återställandet par excellence. Det är vår tredje likhet. Från att i början ha vördat flertalet lokala 

gudar kom människorna istället att närma sig templen med dess präster. Nu möjliggjordes en 

direkt kontakt med guden, till vilken den personliga fromheten följde. Individualiseringen 

mellan människa visavi gud borgade sålunda för uppkomsten av allmänna prästerliga språkrör 

vilket får bli vår fjärde och avslutande koppling så här långt. 

Det finns antaganden att den kristna tron redan börjat praktiseras i Alexandria av Aposteln 

Markus någon gång i mitten av det första århundradet. Den kristna tron spred sig sedan över 

hela Egypten under de kommande femtio åren. Att Judarna också spelat en stor roll för den 

kommande kristendomen råder det inga tvivel om. Jesus var av judisk härkomst och de första 

kristna måste vi nog mer korrekt benämna judisk-kristna. Vi vet också att den kristna 

missionen kom från Jerusalem och att de som missionerade var konverterade judar. 

Kristendomen spreds sedan som en grekiskspråkig religion eftersom den grekiska skriften 

även var judarnas dåtida skriftspråk. Egypten hade dessutom varit deras hemvist under långa 

tider varför vi med det upptäcker att det historiska bandet mellan religionerna är synnerligen 

starkt. Förutom att Alexandria hyste den största judiska bosättningen av judar i diaspora 

ansågs staden även per definition vara världshuvudstaden. 52

Oavsett vilket är tidiga dokument inte bara en bristvara rörande den tidiga kristendomen 

utan för hela den romerska epoken. Detta kan naturligtvis ha sin grund i de förföljelser de 

tidiga kristna blev utsatta för. Dock har man funnit en egyptisk papyrusrulle från det första 

århundradet, the Insinger Papyrus, vars text berättar att det faktiskt inte fanns någon större 

klyfta mellan fornegypten och kristendomens tidiga etablerande. 53

Om nu kristendomen etablerades i Egypten runt år 50 kan man fråga sig i vilken form den 

tog sitt uttryck. Vad det gäller den kristna kyrkan i Alexandria säger den egyptiska traditionen 

att grundaren av denna, tillika den första biskopen, var Aposteln Markus. Emellertid finns det 

enbart en sekvens i Bibeln vilken direkt refererar till kristendomen, Markus, och Egypten. I 1 

Petrus 5:13 kan vi läsa denna mening: ”Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, och min 

son Markus, hälsar er.” I boken Gnosticism and Christianity av Birger Pearson har Walter 

Bauer däremot en annan teori om att den mest förekommande formen av kristendomen är av 

gnostiskt ursprung. Till stöd för sitt antagande använder han sig av lärorna i tiden från 

exempelvis Basilides, Valentius samt Carpocates. Dock går Pearson här i direkt polemik mot 

                                                                                                                                                        
51 Bäckstedt  2005, s. 4, s. 8, s. 34f; Hornung  1982, s. 261; Kamil 1988, s. 15, s. 17.
52 Cannuyer  2001, s. 16, s. 18; Kamil  1988, s. 33; Partrick  1999, s. 1; Pearson  2004, s. 82f, s. 88; Griggs  1990, 
s. 14f, s. 22. 
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Bauer och menar att även om det förekom flertalet kristna varianter var den mest troliga 

formen trots allt kristendomen från Jerusalem. Faktum är att Griggs i boken Early Egyptian 

Christianity delvis ställer sig bakom Bauers teori om att kristendomen i Egypten var mer 

gnostiskt influerad än i väst, dock var inte denna form mest dominant. Till skillnad mot den av 

Roms traditionella ecclesiala form uppbar nämligen den egyptiska kristendomen en bredare 

litterär tradition. Griggs presenterar därför ett antal arkeologiska bevis för en tidig egyptisk 

kristendom. Först har man funnit både Bibliska som icke- Bibliska manuskript längs Nilen. 

Textfragmenten är tagna ur såväl Nya som Gamla Testamentet. Sedan handlar det om den 

omtvistade frågan huruvida influensen från gnosticismen ska relateras till de två första 

århundradena. Det här är av synnerligen vikt eftersom den inte enbart berör 

kristnandeprocessen i Egypten, snarare ger den svar på om denna form av kristendomen i 

Alexandria förändrades efter att den hade introducerats i staden. Bäst kanske detta kan ses i 

ljuset från den grekiska översättningen av Gamla Testamentet. Septuaginta LXX - tillkom just 

i Alexandria i början av det andra århundradet f.v.t. Anledningen var att judarna i diasporan 

hade förlorat förmågan att förstå det hebreiska språket såväl som det arameiska. Dock bör jag 

tillägga att användandet av boken främst förekom i den kristna kyrkan.54

Jämför man också kristen litteratur med den ickekristna under det första och andra 

århundradet så finns det speciella liknelser i texternas utformande. Det egyptiska evangeliet 

om Johannes kan dateras till cirka år 125, förmodligen är det äldre än så, varför det bevisligen 

är ett tydligt tecken på att den första kristendomen nådde Egypten redan innan det första 

århundradet tog slut. Icke desto mindre är det också ett bevis för att kristen litteratur såväl 

skrevs som cirkulerade både i mellersta och övre Egypten och att dessa spreds av andra än 

judarna. Bortser vi däremot från förekomsten av evangelierna om Matteus och Johannes 

florerade även texter såsom The Shepherd of Hermas samt Gospel of Thomas, där den senare 

även ingår som en del i de mer kända texterna Nag Hammadi – det gnostiska evangelierna. 

Noterbart är också att Nag Hammadibiblioteket är detsamma som det koptisk gnostiska 

biblioteket från övre Egypten55 vilket torde innebära att de koptiska evangelierna är partialt 

ekvivalenta med gnostisk litteratur. Vad jag då tycker blir intressant är frågan om heresi. Enär 

Tomasevangeliet av den katolska kyrkan anses vara av kätterskt slag och därmed föremål för 

anatema, samtidigt som den koptiska kyrkan till viss del har byggt sin lära utifrån koptisk 

gnostiska texter, måste detta innebära att den koptiskt kristna kyrkan anses vara en heretisk 

                                                                                                                                                        
53 Kamil  1988, s. 33; Taylor  2001, s. 23.
54 Religionslexikonet  2003, s. 482f.
55 Partrick  1999, s. 8f, s. 176ff; Griggs  1990, s. 171; Watterson  1988, s. 124f.
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kyrka. Jag grundar detta utifrån den romerska kyrkans antagna kanon vilket följaktligen borde 

leda till att den koptiska kyrkan fortfarande anses vara ett hot mot själva kristenheten. Det 

föreligger väl heller inga tveksamheter idag om att den katolska kyrkan grundar rätten till sin 

primat utifrån att var Den Enda Kyrkan. Sedan kan man givetvis diskutera om de dåtida

kyrkorna verkligen var föremål för samma bannlysning. Vi får inte förglömma att den 

tidigaste kristendomen till en början var eklektisk med inslag av hellenistiska läror. 

Gnosticismen var således i allra högsta grad en påverkande faktor. Vad som därefter är den 

springande punkten är hur själva utformandet av kristendomen som religion skulle komma att 

utkristalliseras. Fram till dess kanon antogs vad religionen spridd i sina olika klädedräkter. 

Vartefter kyrkomötena sedan konstituerade den teologiska grunden för den blivande 

universalkyrkan skulle det snabbt visa sig i vilken normerande form kristendomen skulle 

uttryckas. Den stora konsekvensen blev således att kyrkan delades samt att den koptiska 

kyrkan inte kunde acceptera besluten som togs varför man valde att ställa sig utanför.

Även Partrick i boken Traditional Egyptian Christianity skriver att Bauers teori tyvärr har 

misskrediterats. Förutom Pearson anser dessutom Colin Roberts att kristendomen i sitt 

tidigaste skede kom från Jerusalem via judarna. Eftersom det knappast fanns några 

indikationer om att kristendomen var en ren kristen kult blev den därför tämligen svår att 

urskiljas från den judiska religionen. År 117 blev dock judarna utsatta för romerska attacker 

varför denna händelse inte bara var ett angrepp mot den judiska bosättningen, i skuggan av 

denna trädde även kristendomen fram i ljuset. 56

I skiftet mellan det första och andra århundradet var Alexandria en av det romerska 

imperiets största städer. Utifrån ett politiskt såväl som ett ekonomiskt perspektiv var det 

endast Rom och Antiokia som kunde anses vara av hotande karaktär. Alexander den Store 

hade låtit uppföra staden till sin ära och tillfört för denna ett numer (nerbrunnet) vida känt 

bibliotek samt ett museum. Det sistnämnda tjänstgjorde även som ett universitet, eller 

samlingspunkt, där dåtidens filosofer vetenskapsmän och likasinnade kunde träffas för 

vidlyftande diskussioner. En av dessa filosofer var Plotinus vilken grundade sina idéer utifrån 

Platon, Aristoteles och stoicism, varför nyplatonism57 ses vara den intrinsikala grunden för 

”Alexandrinska skolans intellektuella bakgrund”. Alexandria blev därmed ett omtalat centrum 

för lärdom och kunskap. Just hellenismen har gjort sig känt för att dels vara en individuell och 

dels kosmopolitisk tidsepok. Många lärosatser blomstrade i staden och den enskilda 

människan kunde utifrån det välja den mest tilltalande filosofin. Eftersom denna samhällsbild 

                                                
56 Pearson  2004, s. 87, s. 89; Griggs  1990, s. 17-21, s. 23-26, s. 32ff; Partrick  1999, s. 3ff, s. 45f. 
57 Tergel  2004, s. 74.
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skapade en synkretism är det följaktligen inte heller så svårt att förstå att det förekom olika 

former av frälsningsläror. Två kända kyrkofäder med anknytning till Alexandria var Clemens 

och Origenes vars teologier ansågs vara av spekulativt karaktär. Därmed skilde sig den 

Alexandrinska teologin mot den västra. I den östra teologin var platonismen en av 

byggstenarna för den grekiska filosofin samt att denna hade en allegorisk framtoning. Den 

västra latinska grenen hade däremot mer inslag av stoiska influenser. Sedan fanns det en 

legalistisk trend i Rom. 58  Redan nu börjar vi skymta det som sedermera skulle komma att bli 

den stora stötestenen mellan den västra kyrkan och östra ortodoxa kyrkan. Vad är det då som 

gör den alexandrinska teologin så spännande? 

4 ALEXANDRINSKA SKOLAN - KATEKETSKOLAN

Den alexandrinska teologin var en syntes mellan å ena sidan kristendomen och å den andra 

sidan grekisk filosofi, på vilket vis den utformades i Alexandria. Kristendomen var således, 

tillsammans med den kyrkliga traditionen och Skriften, den högsta sanningen. Dock ska vi ha 

i åminnelse att den alexandrinska teologin var påverkad av såväl Platons som Aristoteles idéer 

och kallades därför också för en ”Alexandrinsk platonism”. Bäst uttrycks detta i vad vi kallar 

det ”alexandrinska världsschemat” eftersom vi i denna återfinner Platons uppfattning om 

tillvarons dubbelhet likt en idévärld respektive sinnevärld.59

För att fånga essensen i dessa två begrepp, och kunna applicera dem i sina rätta 

sammanhang, är det nödgat att först göra en kort sammanfattning av hur Platon formulerade 

dem för sin filosofi. Därefter ska vi granska hur Aristoteles förankrade och vidareutvecklade 

denna. Sist ser vi hur den tar sitt uttryck i den alexandrinska teologin.

Enligt Platon var ett ting likställt ett fenomen som syns. Detta ting är inte den yttersta 

verkligheten, dock pekar den mot något som står bakom verkligheten och fungerar således 

som en spegelbild. Den materiella världen vi ser är sålunda inget annat än en reflektion av den 

spegelbild den egentliga verkligheten vill visa oss. Tingen, eller idéerna, i den icke-materiella 

världen utgör ett rike för sig själva i en värld av oföränderlighet. Deras gestaltningar är därför 

sanna. Kunskap är därför att ha förmågan till att dels kunna konstatera de olika och skiftande 

fenomenen, det vill säga att äga en sinneskunskap. Dels är det även att förmå sig att vända 

bort blicken från de yttre fenomenen till förmån för att kunna se de eviga idéerna, med andra 

ord att äga en förnuftskunskap. Sinneskunskap är med det inget annat än skuggbilder medan 

                                                
58 Tergel  2004, s. 65f; Partrick  1999, s. 2.
59 Tergel  2004, s. 61ff.



30

förnuftskunskap är verklig sanning. För att ytterligare klargöra begreppet fenomen så är detta 

något man kan uppfatta med det kroppsliga ögat. Begreppet idé är däremot det vi ser med det 

själiga ögat. Därmed har vi kortfattat definierat Platons tankar om hur denna dualism, eller 

dubbelhet, tar sitt uttryck i tillvaron.60

Aristoteles vidareutvecklade och omarbetade Platons idélära genom att införa begreppen 

form och materia. Det innebar att idéerna kom att bli självständiga existenser, helt oberoende 

av sinnevärlden. I förlängningen motsvarar begreppet form därför Platons idé när det handlar 

om existensen i de enskilda tingen tack vare att begreppet form är tingets logiska 

begreppsinnehåll, och denna finns inte utanför tingen i världen av eviga idéer. Det är endast i 

materian formen finns i kraft av att den formar den specifika materian till det den är ämnad till 

att vara. Vi kan därför säga att den existerande materian ger formen en möjlighet att bli 

verklig. Med möjlighet menas här att materian, i förhållandet till formen, ges en 

förverkligande möjlighet eftersom formen förverkligar materians möjlighet. Tack vare det är 

dessa begrepp oskiljbara. Vad som även framkommer är hur vi skall förstå 

begreppsuppfattningen. Genom att människan kan uppskatta tingets form kan hon också 

uppfatta tinget intrinsikalt. Då Aristoteles påpekar att det mänskliga intellektet mer har ett 

extrinsikalt värde, det vill säga inte uppbära något i sig själv, kan det därför även ta emot vad 

som helst. Följaktligen är det människans intellekt vilket skapar allmänbegreppen. Här går 

Platon i polemik enär han säger att allmänbegreppet, idén, är det enda verkliga, samt att det 

fanns före de materiella tingen. Förvisso håller Aristoteles med honom om detta, men han går 

längre än så när han framhåller att allmänbegreppet är oberoende av det materiella tinget och 

kan således inte ha funnits innan. Människan skapar därför olika begrepp med vilka hon sedan 

identifierar tingen till att kunna klassificera dem. Varje ting är därför ett resultat av både form 

och materia. Denna kunskapsteoretiska realism kallas med andra ord för nominalism. 61 Vi 

känner igen likartade tankegångar i den för allmänheten mer kända teorin begreppsrealism.

Vad det ytterst handlar om är ifall tingen finns i realiteten eller om tingen blir reella först 

när vi kan uppfatta dem som verkliga genom att de därigenom ges en verklighet. Det här kan 

tyckas vara en invecklad fråga av lägre karaktär. Icke desto mindre skulle den komma att 

spela en viktig roll i de kommande kristologiska och trinitariska striderna. Men innan vi 

kommer dit ska vi kika lite närmare på filosofin vilken borgade för grunden till det 

alexandrinska världsschemat med dess teologi.

                                                
60 Tergel  2004, s. 62.
61 Tergel  2004, s. 62f.
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4.1   Alexandrinsk teologi

Som jag tidigare skrev kan vi i det alexandrinska världsschemat återfinna Platons idé om den 

dubbla verkligheten. Därtill bygger den också på Aristoteles rörelselära. Teologiskt uttrycker 

denna rörelselära att existensen i formen alltid strävar i en serie uppåtgående rörelse mot det 

Allra Högsta vilket är den gudomligt rena formen. Här finner vi ingen materia utan Gud är 

världsförnuftet, den upphöjde och den Ende. Det är från Honom allting emanerar i en fallande 

skala från fullkomlighet ned till materian i vilken människosjälen hålls fjättrad. Det i sin tur 

ger upphov till att materians strävan uppåt är detsamma som att ges en möjlighet att 

förverkliga sig själv till fullkomlighet. Frälsningen innebär då att materiens bojor i 

sinnevärlden måste låsas upp för att människosjälen ska befrias och kunna möjliggöras en 

återförening med Gud.

Med denna uppfattning utgår tillvaron samt dess utveckling och händelser från det 

gudomliga. Kännetecknande för den alexandrinska soteriologin är sålunda att själen har sitt 

ursprung från det högsta goda, Summum Bonum, det gudomliga. Men för att kunna återvända 

dit är det nödgat att denna frigör sig från materian. De medel som då stod till förfogande var 

uppfostran och rening av själen, det vill säga askes. 62

En annan bärande komponent för den alexandrinska teologin var stoicism. Dess främsta 

företrädare var Seneca, Epiktetos samt Markus Aurelius. Vad som kännetecknar stoicism är 

att den etiska livsföringen är den centrala kärnan i filosofin. Stoicism ska sålunda 

huvudsakligen ses som en levnadslära i där filosofin spelar en sekundär roll. Människan 

kämpar mot två krafter där Logos, världsförnuftet, ska hjälpa henne att genomskåda de yttre 

farorna. Exempel på dessa är lidelse, pathos och begär, för att nämna några. Stoikernas etiska 

tankegods innebär därför att människan bär på ett inre Logos och med hjälp av denna ska hon 

kunna bevara sin själ orörd utan att hamna i obalans. Flertalet av oss har säkerligen hört talas 

om det myntade uttrycket ”stoisk lugn” vilket åsyftar denna filosofi. Här förläggs alltså det 

etiska perspektivet inom människan och utgör därmed grunden för alla människors lika värde. 

Det gudomliga Logos är således den gemensamma nämnaren. 63
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4.2   Clemens av Alexandria

Clemens teologi fokuserar kring pedagogiken, främst då Guds pedagogik. I sin teologiska 

profilering nyttjade han den grekiska filosofin till fullo. Den uttrycker klart och tydligt 

Aristoteles filosofiska tankar om Logos återvändande till Gud för att nå fullkomlighet. 

Origenes menade att det inte bara var genom Mose och Israels profeter Logos hade verkat, 

utan också genom filosofernas kunskap. Kunskap är då gnosis och biljetten till inre frid. Pistis 

är däremot tron som den vanlige kristna lever i. Eftersom Logos är världsförnuftet, tillika den 

enda rena och upphöjda, är den också sanningen som via inkarnationen i Jesus uppbär en 

frälsande kraft för människan. Men för att nå det ultimata krävs att Logos uppenbaras inom

människan. Vi talar då att gå från pistis, det vill säga ha en kristen tro vilken i sin tur leder till 

frälsning, till att nå gnosis vars innebörd är att förstå Skriftens underliggande sanning i varje 

bokstav. För att förenkla det ytterligare kan man uttrycka det så här; pistis ger den kristne en 

allmän frälsning medan gnosis är koherent med det ultimata sanningen och frälsningen. Det 

innebär med andra ord inte enbart om att acceptera den kristna trosregeln och leva efter denna. 

Snarare handlar det om att fördjupa sin kunskap, och det är när kunskapens sanning 

uppenbarar sig den kristne även når en gnosis.

Vad jag nu kortfattat har beskrivit är Clemens lära om Skriftens särskilda betydelser och 

den skall förstås i ljuset av den platonska kosmologin. Dock ska vi inte förleda oss i tron att 

han var en gnostiker, tvärtom. Han ansåg inte att kristendomen och filosofin var två 

motverkande element. Förr var hans syfte att ge katekumeerna en kulturell bildning innan de 

döptes och ville med det bevisa att kunskapen inte försköt den ”apostoliska trosregeln i livet”. 

Clemens verkade därmed för en syntes mellan tro och vetande. 64

Ett annat mål i hans strävan var att uppnå en tredelad lära, vilken även kom att bli hans 

huvudsakliga prestation. För det första ville han återgå till den gamla moralläran, han var 

nämligen inte speciellt förtjust i erotik, ännu mindre av erotisk konst och litteratur. Faktum är 

att tillfälliga affärer inte kan anses vara en bristvara i det dåtida samhället. För det andra ansåg 

han att det då måste finnas en form av vägledning, både för etiketten som för de etiska 

frågorna utifrån ett socialt perspektiv eftersom det, för det tredje, inte fanns några generella 

                                                
64 Tergel  2004, s. 66f; Chadwick  1990, s. 51f; Christensen  1969, s. 81f; Nielsen m fl  1998, s. 457f; Pearson  
2004, s. 9, s. 15.
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regler i detta fall och var med det en för tiden viktig komponent. Den kristna gnosis omfattas 

således även vara en vägledning om hur moralen skulle uttryckas. 65

4.3   Origenes

Namnet Origenes har sitt ursprung från den egyptiska betydelsen född av Horus.66 Liksom 

Clemens förmedlade han en syntes mellan kristendom och filosofi. Hans utgångspunkt i 

teologin var dopbekännelsen, det vill säga sanningens regel, från vilken han sedan bedrev sin 

dogmatik Om Principerna. Denna mynnade ut i hur trosinnehållet i kristendomen skulle 

framställas. Men Origenes var också en exeget med tydliga gnostiska drag vilket i sin tur leder 

till att hans uppfattning om Skriften omfattar den platonska dualistiska idén om tillvarons 

dubbelhet.  Framförallt märks detta i hur han behandlade Bibelordet eftersom han ansåg att 

det fanns en trefaldig betydelse i likhet med den gnostiska läran. Den första nivån är den 

bokstavliga, och om vi överför detta till emanationsteorin är detta materian, det vill säga den 

lägsta nivån. Kikar vi på betydelse nummer två, den själsliga, bör vi ha klivit upp ett steg och 

nått frälsningen medan vi på den tredje nivån ernått en andlig förståelse vilken sålunda kan 

liknas vid gnosis. Enklare uttryckt innebär det att Skriften har betydelsen av att vara kroppslig 

(bokstavlig), psykisk (moralisk), och andlig (pneumatisk). Eftersom han då menar att Ordet 

har en djupare innebörd, det vill säga ha en pneumatisk mening, än vad det till synes först 

verkar antyda tolkar han Bibeln typologiskt. Detta återspeglar hur han uppfattar verkligheten 

enär det för honom mest primära är just det andliga. Verkligheten är således blott en 

skuggbild av denna. Förutom den typologiska interpretationen använder han även en historisk 

och allegorisk såväl som en mystisk framtoning. 67

Teologiskt präglades han av en kristen nyplatonism vilket filosofiskt innebär att det högsta 

i hierarkin var det Rena Varat som en opersonlig aspekt medan materian, i vilken 

människorna var fjättrade, följaktligen var den lägsta nivån. Origenes såg Gud likt en i 

historien ingripande Gud samtidigt som denna även var av tid och rum upphöjd. Enligt det 

monistiska nyplatoniska schemat innebär det sålunda att människorna och världen är en 

emanation från Gud till vilken en dag allt ska återvända. För att detta skulle kunna 

möjliggöras sände Han oss sin Son vars gärningar enkom var att fullfölja denna av Gud givna 

uppgift. Vi kallar detta för lärans om alltings återställelse – en recapitulatio. Därmed skapar 
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han en syntes mellan å ena sidan ett kristet tänkande å den andra en platonsk filosofi varför vi 

kan anse att Origenes är den österländska teologins fader. 68

Hans teologiska grundtankar om treenigheten borgade även för de kommande kristologiska 

och trinitariska striderna under 300 och 400 talet. Vad det främst handlade om var Kristi 

substans och väsen. Enligt Origenes är Fadern, Sonen och Den Helige Ande tre hypostaser 

vilkas väsen är klart åtskilda från varandra. Gud är den över allt upphöjde, skild från materian. 

Samtidigt är han dels tidlös och amorf, och dels personlig med karaktären att vara god och vis. 

Från detta högsta varat emanerar andevärlden varifrån Logos kommer eftersom denna utgår 

från Gud själv. Som son till Fadern är Kristus av samma väsen, men underordnad denne. Trots 

detta uppbär Han en gudomlighet. Det är genom Sonen den Helige Ande verkar eftersom 

Kristus är underordnad Gud varifrån den Helige Ande utgår. Det innebär i slutändan att Den 

Helige Ande är underordnad både Fadern och Sonen. Logos är därmed född av Fadern i 

evighet tack vare emanationen. För den östliga kyrkan är således frälsningen en 

gudomliggörelse. Den största skillnaden mellan det gnostiska tankegodset och Origenes 

teologi är synen på skapelsen då han inte anser att denna omfattar något ont. Hans teologiska 

tankar skildrar därmed det alexandrinska världsschemat i sin bästa klädedräkt. 69

Trots att hans trosregel fastställer att Gud är Fadern, Sonen, och den Helige Ande fanns det 

ändock en mobilitet i den exakta relationen dem emellan. Det är i detta som vi upptäcker den 

av Alexandria karaktäriserande spekulativa teologin. I förhållandet mellan Fadern och sonen 

återfinner vi nämligen två stycken tendenser vilka skulle komma att bli kärnan för den 

polemik som senare uppstod. För Origenes var det viktigt att å ena sidan betona likställdheten 

i både gudomligheten som evigheten mellan Fadern och Sonen. Eftersom Sonen liksom 

Fadern har en gudomlig som evig karaktär bör de närmast betraktas likt en enhet. Sonen 

uppbär denna gudomlighet genom sitt vara, inte via delaktigheten med Fadern. Å den andra 

sidan finns det en tendens att särskilja dessa två. Origenes anser att Fadern är en absolut enhet 

och Sonen är dennas avbild. Trots det finns det ändå en mångfald i Sonen vilket leder till att 

Han kan refereras till människorna och världen (monism). Utifrån detta tankesätt kan vi 

interpretera Sonens substans till att vara en del av Faderns substans, men att det i denna finns 

en begränsning och att det är just det som skiljer dem åt. Konsekvensen som uppstår är 

således problematiken kring treenigheten. Genom att särskilja Fadern och Sonen i förhållandet 

mellan en absolut transcendent Gud visavi en personlig Gud med reducerad transcendens 

                                                                                                                                                        
67 Tergel  2004, s. 67, s. 69; Nielsen m fl  1998, s. 458; Pearson  2004, s. 9, s. 15f; Chadwick  1990, s. 52f; 
Partrick  1999, s. 17.
68 Tergel  2004, s. 68f.
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försätts Sonens gudomlighet i farozonen eftersom den senare kan refereras till kreerade väsen 

och genom det upprätta en kommunikation med människan. Med det riskerar Sonen vara av 

en lägre gudomlig dignitet. Beträffande den Helige Ande så utgår denna från Fadern, 

följaktligen är inte denna ett skapat väsen utan lika evig och helig likt Fadern och Sonen. 

Denna tredje person i treenigheten uppbär därmed en likartad problematik som Sonen. Det 

finns därför både en gudomlig som mänsklig natur i alla kreationer. Communicatio idiomatum

är således läran om hur interaktionen mellan det gudomliga och mänskliga förenas i Kristus. 
70

4.4   Athanasius

Även Athanasius ansåg att frälsningen var en gudomliggörelse. ”Gud blev människa för att 

människan skulle bli Gud”.71 Vad han anför är att Kristi mänsklighet enbart ges ett sken av att 

vara människa när han i själva verket är av gudomlig art. Ett annat ord för detta är doketism. 

Annars anses Athanasius vara arianismens största antagonist. Eftersom han menade att 

frälsningen var gudomliggivande var Sonens väsen för honom en enhet med Fadern, till det 

att Kristus natur både bestod av mänskligt och gudomligt, vilket leder oss fram till att i 

frälsningen gudomliggörs människan eftersom hon då blev odödlig. Beträffande Guds enhet 

så är han förvisso en men han lever ett liv i trefaldighet. Det betyder att hans verkan både är 

aktiv som närvarande i allt i egenskap av hans Faderlighet, hans sonlighet samt hans andlighet 

på en och samma gång. Utgångspunkten är således Fadern, vars utåtriktade funktion är sonen 

Gud, och i den enskilda människan verkar Anden Gud. Sålunda är det Anden som 

gudomliggör människan i frälsningen. Det var kring soteriologin samt monoteismen 

Athanasius ansåg den kristna religionen grundats varför frälsningen i ljuset av detta bör ses 

som en ny skapelse. Detta innebär att Gud är den enda som kan frälsa varpå frälsningen måste

vara en gudomliggörelse. 72

Innan vi beger oss in i de trinitariska striderna finns det vissa begrepp vilka måste 

klargöras. Termen för den gudomliga väsenheten är det grekiska ordet ousia medan man för 

att särskilja de tre självständiga personliga existenserna i gudomen använder termen hypostas. 

För att ytterligare understryka betydelsen enhet och väsen i guden tillkom den latinska 

benämningen substans samtidigt som det var viktigt att klargöra att begreppet person

                                                                                                                                                        
69 Tergel  2004, s. 68-72; Pearson  2004, s. 9, s. 14, s. 26, s. 33.
70 Tergel  2004, s. 71f.
71 Tergel  2004, s. 108.
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omfattade ett medvetet och förnuftigt väsen vilken var självbestämmande. Enkelt förklarat 

innebär det här att Gud är en substans eftersom han är, jag citerar Tergel: ”ett självständigt 

existerande väsen i tre personer, d v s i tre existensformer.”. 73

5   DE TRINITARISKA OCH KRISTOLOGISKA STRIDERNA –

            MONISM, MONOFYSITISM OCH DUOFYSITISM

Bortsett spänningarna mellan kejsaren och kyrkan fanns det även splittringar inom själva 

kyrkan. För östkyrkans del handlade det främst om patriarkatet medan det för den latinska 

kyrkans del var lugnare då denna gjort anspråk på att vara primat. Emellertid ska inte 

lärostriderna få oss att tro att de enbart var av teologisk karaktär, förutom dessa fanns det 

såväl politiska som geografiska orsaker. Att man fört en diskussion mot gnosticismen var 

inget nytt eftersom denna livsåskådning alltid setts likt ett hot mot kristenhetens intrinsikala 

encitament varför de antignostiska kyrkofäderna på grund av detta försökt skydda dess essens 

mot kätteri. Trots allt utformades den tidigaste teologin med hjälp av typiska gnostiska 

influenser vilket även avspeglades i försöken att införliva kristenheten i samhället. 

Alexandrias metafysiska teologi uppbär ett monistiskt tankegods eftersom 

verklighetsprincipen grundar sig på en dualism mellan å ena sidan materian, å den andra sidan 

anden likt den högsta överordnande principen i där själ och kropp är ett. Den östliga kyrkans 

platonska filosofi blev med det spekulativ i frågan om hur man skulle kunna möjliggöra en 

förening mellan å ena sidan en tro på en monoteistisk gud å den andra en tro på Kristus. 

Svaret kom att bli logosbegreppet. Frågan som därefter bör uppmärksammas är huruvida 

Kristus var av samma väsen som Fadern, eller om han var väsensskild, eller om det föreföll 

sig som så att Han rent av var av ett liknande väsen? Med andra ord handlade det om

Kristus hade blivit född eller skapad, om han var evig eller om det funnits något innan det 

skapade blev till, vilket till följd innebär att det då inte heller hade kunnat förkomma något 

Logos utan endast Gud. 74 Här kan vi göra en direkt återkoppling till Aristoteles, liksom 

Platons, teorier om nominalismen. Detta bör vi ha i minnet när vi sedermera ska granska de av 

fornegypten historiska influenserna för den koptiska kyrkan beträffande ”The Mother of 

God”.
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Den trinitariska striden omfattade frågan kring monoteism. Om nu Gud var en, hur kunde 

han då vara Fadern, Sonen och den Helige Ande på en och samma gång? Återigen handlar det 

om förhållandet mellan de tre personerna. Som tidigare nämns var den främsta oroshärden i 

denna fråga teologin på vilket sätt Arius tolkade den. Enligt honom var Logos skapat av intet 

innan tiden. Därtill var Logos av ett annat väsen än Fadern. Logos var Sonen. Det ger oss 

denna bild; Logos är ett skapat väsen, alltså är denna underordnad Fadern, tillika skaparen, 

därmed kan inte Logos alltid ha funnits. Kristus var blott en människa fast med gudomliga 

krafter, ingen gudom. Arius ansåg att det inte gick att förena teorin om en evig och odelbar 

Gud vilken samtidigt kunde var Sonen. Därför måste Sonen vara ett skapat väsen och inte av 

Fadern född i evighet. Arius teologi har således en divergerande verkan i förhållandet mellan 

Fadern och Sonen vilket innebär att hans teologi leder till en polyteism. Vad mer är, detta 

tankegods omintetgör även frälsningen eftersom frälsaren likt ett kreerat väsen inte kan vara 

Gud och då faller teorin om gudomliggörelsen. Denna problematik tvingade därmed fram det 

första ekumeniska kristna konciliet i Niceae år 325. 75

”Kristus är ’sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern’”, Detta är 

encitamentet för den nicenska trosbekännelsen. Den nicenska bekännelsen inleds däremot 

med orden: ”Vi tror på en enda Gud, Allhärskande Fader, Skapare av allt synligt och 

osynligt.” 76 Dock fanns det vissa tveksamheter i hur man skulle definiera Andens 

väsenslikhet i förhållande till Fadern och Sonen. Ända fram till mötet i Konstantinopel år 381 

fördes det en fortlöpande kamp i denna fråga. Det förekom även diskussioner huruvida den 

Helige Andes närvaro skulle definieras i förhållandet till gudomen. Bortsett antagonismen 

mellan Arius och Athanasius uppstod det vid sidan av dem andra grupperingar. Den 

teologiska diskursen blev med det en synnerligen omstridd problematik. I Niceae ansåg man 

att Kristus och Fadern var av samma väsen och gick därför i polemik med Arius 

formuleringar att Sonen skulle vara ett skapat väsen. Vad som slutligen kom att bli avgörande 

var när de tre stora kappadocierna från öst gjorde entré. Deras treenighetsteologi innebär att 

Gud är ett väsen i tre hypostaser vilket också skulle komma att bli normerande för den östra 

kyrkans teologi. Den latinska kyrkan accepterade förvisso denna lösning fast med definitionen 

att Gud är en natur i tre personer. Genom denna formulering kunde man dessutom fastställa 

den Helige Andes förhållande till gudomligheten. 77
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Om den trinitariska problematiken behandlade frågan om Sonens gudomlighet inriktade sig 

den kristologiska striden på interaktionen mellan det gudomliga och mänskliga i personen 

Jesus, det vill säga Kristi två naturer. Östkyrkans spekulativa teologi fortfor och den stora 

frågan berörde hur Jesus å ena sidan likt en person och en enhet kan vara frälsaren om man å 

andra sidan bortser honom vara både människa och Gud? Om inte dessa två naturer förenats i 

Kristus faller hela idén om frälsningen. Följden blir att människan återigen står utanför 

gudomliggörelsen. Frågan var således huruvida Kristus natur eller person skulle definieras. 

Var han två personer eller en person med två naturer?  Var han en person vars natur var en 

blandning av både gudomligt och mänskligt? 

Monofysiterna utgick från den alexandrinska teologin och ansåg att Kristus var en enhet 

med en sammanhängande natur vilket fick till följd att Hans mänsklighet blev underordnad 

den gudomliga efter inkarnationen. Han blev gudamänsklig. Sedermera kom denna grupp att 

slutgiltigt ställa sig utanför de beslut som togs vid konciliet i Kalcedon år 451 varför dem mer 

rättvist bör kallas ”icke-kalcedoniska” än monofysiter. Den ortodoxa kyrkan antog däremot 

läran om Kristus som en person fast med två naturer, det vill säga en duofysitism, vars essens 

utgår från den antiokenska teologin vilken framhärdar Kristi sanna mänsklighet. Därmed finns 

det en distinktiv skillnad mellan det gudomliga och mänskliga. 78

Kristologiskt har vi alltså att göra med tre olika interpretationer i impliceringen av Kristi 

gudomlighet och mänsklighet. Polemiken mellan den alexandrinska, den antiokenska och den 

västra teologin tycktes sålunda vara tämligen svårlöst. Resultatet blev dock att den 

antiokenska teologin slutligen fick ge vika för den alexandrinska läran vid konciliet i Efesus 

år 449 varför det nu för vår del börjar bli synnerligen intressant. Vid nästa koncilium i 

Kalcedon år 451 fick nämligen vare sig den alexandrinska eller den antiokenska teologin 

något gehör, istället antogs ett utifrån västkyrkan kristologiskt dogma vilket formulerades: 

”två naturer i en person, utan sammanblandning eller förvandling, men oupplösligt och 

oskiljaktigt förenade”. Därmed uppstod en tydlig avgränsning eftersom denna formulering 

betonade personens enhet och naturens olikhet. Konsekvensen blev inte bara att östkyrkan 

sedermera splittrades, även den latinska och grekiska kyrkan kom framgent att gå åt skilda 

håll. Den koptiska kyrkan valde att helt ställa sig utanför. 79

Hur mycket den idéhistoriska bakgrunden påverkade och assimilerades av den koptiska 

kyrkan kommer jag att ägna resterande innehåll till i uppsatsen. Låt oss därför börja med att 

kika på hur kopterna själva presenterar sin historia i boken Sankt Markus’ (sic!) efterföljare.
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6    DEN KOPTISKA KYRKAN

Inte helt oväntat utgår kopterna från Genesis, fast här är det frågan om den andra 

skapelsehistorian. Frälsningen och den väntande Messias är huvudtemat. Sedan övergår de 

raskt till att beskriva hur människorna i Egypten dyrkade olika gudar och gudinnor följt av att 

de egyptiska prästerna och de tre vise männen bekände sig ha en monoteistisk tro och en 

förväntan inför den kommande Messias. Vad som även framkommer är att de ”föreställde sig 

en guda-treenighet” och hade en dyrkan till gudamodern Isis vilken ammade sitt barn Horus. 

Till detta menar de att det finns ett liknande budskap mellan de samtida profeternas skrifter 

och de egyptiska. Nu verkar egypterna ha levt i skuggan under en längre tid så när det 

förväntade ljuset verkligen kom blev dem fyllda av glädje. Den nya tron var konform med 

deras böjelse inför det mystiska varför detta upplevdes likt det Sanna Ljuset då det 

uppenbarades inom människan. Tack vare detta finner inte kopterna det vara underligt att 

profeten förutspådde: ”Från Egypten har jag kallat min son.”

Jesus kom till Egypten i det tysta. Han liknas vid en flykting på grund av att den Heliga 

Familjen fick fly från Herodes. Fast då han steg in på egyptisk mark skall alla avgudabilderna 

ha fallit inför deras dyrkare. På så vis uppstod Ordet i Egypten. Eftersom Kristusbarnet flydde 

till landet anser de sig ha fått välsignelsen. Det var också via denna Markus grundade landets 

första kyrka varför välsignelsen därefter skulle komma att vara för evigt. Den Helige Markus 

gjorde samma entré likt Herren – tyst och stilla. Historien förtäljer även att Markus mötte en 

skomakare vid namn Anianus vilken skulle ha utbrustit ”Gud är en” varpå Markus upplevde 

detta vara ett tecken till att börja tala om Gud. Han fick dela hus med mannen och hans familj. 

Dessa anses därför vara de allra första kristna egypterna. Anianus blev sedermera biskop och 

lär enligt traditionen vara den som grundade Alexandrias kateketskola. Efter hans död år 68 

blev han martyrförklarad.

Trots flertalet förföljelser växte den koptiska kyrkan. Faktum är att de fortfarande anser sig 

vara utsatta. I förföljelsernas spår förstördes också kopternas helgedomar i syftet att utrota 

hela den koptiska kristenheten. Det enda kvarvarande minnet över martyrerna och bekännarna 

är den koptiska kyrkokalendern. Bekännarna överlevde förföljelserna. Ett annat ord för dessa 

är ”martyrer utan blodsutgjutelse”. Andra utmärkande drag är den koptiska skaparförmågan 

vilken inte bara uttrycks i målningar utan också i texter. Vi ska avsluta denna sammanfattning 
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med en efterlämnad text, författaren är okänd. ”Belöna, o Herre, dem som har trälat för ditt 

namn skull, i ditt rike.” 80

Utifrån detta inifrånperspektiv är det framförallt var i Genesis de väljer att utgå ifrån vi 

först ska ta i beaktning. Eftersom den andra skapelsemyten handlar om Adam och Eva – de 

två första människorna respektive skapandet av könen maskulint/feminint – får vi faktiskt en 

dualism. Dualismen manligt respektive kvinnligt är i den fornegyptiska mytologin ett 

utmärkande drag för gudarnas androgyna funktion och tack var det en drivande faktor för den 

dualistiska vidmakthållande lagbundenheten. Att inleda sin egen religiösa historia med tonvikt 

utifrån den andra skapelsemyten ser jag således vara ett stort avsteg från den normalt gängse 

ordningen vilken vanligtvis brukar utgå från Genesis 1:1-31. Det framkommer dessutom att 

Gud givit detta första par ett löfte om frälsning vilket i sin tur ska ha levt kvar i alla 

människors undermedvetna. Intressant är då att de egyptiska gudarnas mångfald i första hand 

sägs ha dyrkats av människorna och i andra hand av prästerna, med en viss reservation. Här 

skapas en dikotomi för att kunna föra historien vidare utan att behöva tvingas kapa det 

historiska bandet mellan å ena sidan Egypten, å den andra det Bibliska. Utjämnaren mellan 

den fornegyptiska religionen och den kristna, såsom den tolkas enligt den alexandrinska 

teologin, blir Isis – Maria, sedermera ”The Mother of God”. Därför är vi nödgade att göra en 

återblick i den kristologiska striden. 

6.1   Theotokos – Gudaföderskan - ”The mother of God”

Monofysiterna ansåg Kristus vara gudamänsklig, det vill saga att det mänskliga efter 

inkarnationen antagit en gudamänsklig natur. De representerar således den alexandrinska 

teologin medan duofysitismen däremot utgår från den antiokenska teologin vilka menade att 

Kristus uppbar två naturer, en mänsklig och en gudomlig. Vi minns också att det här fanns en 

strikt åtskillnad mellan dessa naturer. För den antiokenska företrädaren Nestorius var det 

därför oerhört viktigt att särskilja Kristus mänskliga – respektive gudomliga sida. Eftersom 

Maria födde människan Jesus är hon en Kristusföderska och inte en gudaföderska. För att 

betona den mänskliga relationen mellan Maria och Jesus stred Nestorius för att benämningen 

istället skulle vara Christotokos eller ”Mother of Christ” - Kristusmodern. Hennes 

modersaspekt tjänar således enbart likt frambärerskan av det mänskliga i Jesus enär hon är en 

människa. Nestorius grundar detta på att det var först efter födseln som Jesus förenades med 

                                                
80 Masri  1983, s. 3.
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Logos – det gudomliga. Jesus mänskliga gestaltning utgör med andra ord enbart en boning för 

det gudomliga Logos. Alltså kan Maria inte vara någon gudaföderska. Vad mera är, han 

påpekade dessutom att Maria ”bara” var en kvinna och att det är en fullständig omöjlighet för 

Gud att bli född av en kvinna. Begreppet Theotokos – Gudaföderskan förkastades således. I 

boken Early Egyptian Christianity framkommer det även att Nestorius egentligen inte ska ha 

fört en ”äkta” nestoriansk lära i sin klassiska uttrycksform. Ekvivalent med den antiokenska 

teologin om den inkarnerade Kristi två naturer, det gudomliga och det mänskliga, stod han 

dock fast vid varför han kom att utföra inte mindre än tolv bannlysningar mot Cyrillus teologi 

rörande ordet och köttets samhörighet. Det allra första anatema var således att termen 

theotokos inte skulle appliceras på Maria. 

 I polemik till detta stod då den alexandrinska skolan. Dess företrädare Cyrillus hade gått i 

lära hos Apolinarius av Laodicea vars uttryck för Kristi natur utgör encitamentet för den 

monofysitiska teologin. Kristus mänskliga natur förvandlades i inkarnationen till att bli en 

gudamänsklig natur i där både gudomligt och mänskligt förenades till ett, det vill säga en 

hypostatisk enhet vilken inte kan skiljas åt. Enligt Apolinarius är Guds Logos natur den 

köttsliga. Här har Marias modersaspekt två funktioner, dels är hon Guds mor och dels är hon 

mor till, jag citerar Tergel: ”en mänsklighet som existerar bara i förening med Ordet.”. 

Cyrillus använde sig gärna av definitionen theotokos. Han ansåg att om Jesus var Gud så var 

Maria gudens moder eftersom Kristus är en, med en natur, i där mänskligt och gudomligt inte 

kan separeras. Striden om Kristi natur innebar, som konsekvens, att Nestorius förfäktade 

Kristi gudom och med det frälsningen vilket ledde till att Cyrillus uppfattning om Maria likt 

en gudaföderska antogs vid Efesus första koncilium år 431. Dock var epitetet ”The Mother of 

God” – Gudens moder inte ett nytt begrepp, tvärtom så härstammade det från den 

fornegyptiska filosofin beträffande Isis och hennes födsel av guden Horus. 81

Stannar vi här och funderar över Cyrillus tankegångar kan vi i hans resonemang kring 

Maria som gudaföderska även försätta den trinitariska frågan i rejäl gungning. Om nu Maria 

är en gudaföderska så måste hon ha funnits innan Gud. Alltså torde idén om en evig Gud falla. 

Likaså innebär det även att Han inte heller kan vara den som fanns innan det skapade och då 

uppkommer genast följande frågor; Vem är egentligen skaparen? Är Gud skapad? Vem ska 

föreställa imago et similtudo Dei, det vill säga guds avbild? Var kommer Maria ifrån? 

Slutligen, vem är Sonen?

                                                
81 Tergel  2004, s. 117ff; Griggs  1990, s. 193, s. 195; Partrick  1999, s. 33f; Cannuyer  2001, s. 42f; Kamil  
2002, s. 182; Christensen-Göransson  1969, s. 164-170.
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Vad vi upptäcker är att när Maria föder guden, en gud tillika skaparen vilken sägs ha 

funnits för evigt och så skall förbli, torde hon själv uppnå en gudomlig status eftersom hon i 

egenskap av moder frambringar något gudomligt. Här måste vi således gå i polemik med 

Nestorius utfall om att Gud inte kan bli född av en kvinna just därför att det då vore som att 

gudomliggöra kvinnan. I förlängningen skulle detta innebära att hennes intrinsikala värde i 

egenskap likt en feminin natur implicit försätter den maskulina Gudsidentiteten i en 

underordnad situation eftersom Hon är den som föder Guden. Detta är inte möjligt enligt ett 

patriarkaliskt synsätt. Slutprodukten innebär att om Maria upphöjs till en gudomlig status sker 

detta tack vare tolkningen att Kristus är av en gudomlig och köttslig sammanhängande 

odelbar natur. 

Sedan tillkommer givetvis hur förhållandet mellan Gud Fadern, Sonen och den Helige 

Ande kan förenas i denna födsel. Risken med detta resonemang innebär faktiskt att 

frälsningen omintetgörs eftersom människan i så fall fanns innan Gud. Följaktligen blir 

människan skaparen och därmed gud. Driver vi tesen ännu djupare kan man föreställa sig att 

om Gud fanns innan Maria, och att hon i egenskap av mor och gudsföderska trots allt föder 

guden, tillika Jesus Kristus, måste vi ha att göra med fler gudar än en. Rimligtvis kan inte Gud 

ha funnits innan Maria om Han blir född av densamma. Och om Jesus är Sonen, född av 

Maria, kan han inte heller vara Gud för då får vi en ohållbar formula vilken säger oss att 

förhållandet mellan Fadern och Sonen inte kan vara av en natur eller ett väsen. De kan inte 

ens uppnå samma gudomliga dignitet eftersom Sonen blir underordnad Fadern på grund av 

det köttsligas inblandning. Guden kan därför inte å ena sidan existera före sin födsel, för att å 

den andra att födas likt Sonen av Maria – gudsföderskan, men ändock vara Fadern till sig 

själv, såvida Kristus inte ges benämningen att vara gudamänsklig. 

Det här anser jag vara ett typiskt exempel vilket speglar svårigheterna som kan uppstå när 

två olika trosutövningar strävar att förenas till att bli en. Marias modersaspekt som 

gudsföderskan har alltså sitt ursprung i den egyptiska Osirismyten, vilken sedermera 

grundlade Isiskulten, och kanske till och med den kommande Mariakulten. Problemet frågan 

behandlar är således i mina ögon inte en fråga om Kristi natur utan snarare handlar det om 

essensen i bevarandet av en monoteism.

När kristendomen proklamerades vara statsreligion under Theodosius regim ansågs all 

annan religion än den kristna vara kättersk. Den gamla fornegyptiska religionen vilken under 

decennier levt sida vid sida med den kristna blev nu hårt angripen. Ritualer och dyrkan av de 

gamla gudarna förbjöds, alla spår av den faraoniska eran skulle utrotas. Till och med det 
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grekromerska templet till gudinnan Isis stängdes. Emellertid hade associationen mellan 

gudinnan Isis och Maria som ”The Mother of God” redan grundlagts.82

Eftersom Osirismyten är en bärande del i den egyptiska filosofin överlevde den via orala 

traditioner. Alltefter som tiden passerade formades den också i flertalet versioner. Därför 

menar Jill Kamil att det är nödvändigt att beskriva den såsom den tolkades av kristenheten. 

Med det menar hon att man i ett första skede kan upptäcka hur de tidiga faraoniska myterna 

beskriver hur grunden för familjeidealet ska se ut. Som ett andra skede bereder den oss också 

bevis på att det fanns en tidig dyrkan av reliker. Sist handlar det om Isis hängivenhet till sin 

son, vilken hon var tvungen att fostra hemlighet. Här ska det sålunda finnas paralleller med 

Marias beskyddande karaktär beträffande Jesus och deras flykt till Egypten.83

Det här innebär att när den egyptiska religionen förbjöds och templen stängdes upptäckte 

egypterna att det mellan deras egen högt älskade gudinna Isis och Maria fanns stora likheter. 

Idag hålls därför Maria lika högt värderad av den koptiska kyrkan såsom Isis en gång 

vördades i templen. Dagens kopter vördar inte bara Maria som en jungfru utan även som 

himmelens drottning. När då prästen i liturgiska sammanhang svingar den doftande 

myrrabägaren utför han egentligen en ritual från forna tider.84 Att den koptiska kulturen 

vårdar det fornegyptiska arvet borde egentligen inte vara så konstigt med tanke på att det 

handlar om gamla släktled. Och även om kristenheten idag inte helt har kunskap om hur 

världen såg ut på den tiden finns det dock andra källor som vet det. Gammal koptisk litteratur 

och språk avslöjar kanske mer om urkyrkan än vad den själv vill berätta.

6.2    Språk och litteratur

Det koptiska språket är ett talspråk vilket är koherent med språket faraonerna en gång 

använde. Jämför man koptiskan med språket som talades då pyramiderna byggdes har dock 

dagens koptiska förändrats. Eftersom det fornegyptiska språket skrevs i flerfaldiga former 

brukades även dessa i olika sammanhang. De mest välkända är naturligtvis hieroglyferna. 

Dessa användes som monumentala inskriptioner varför de företrädesvis höggs in i pyramider 

och pyloner. Den mest förekommande skriften på papyrirullarna var däremot hieratiska, en 

kursiv form av hieroglyferna. Denna skrift hade även en förkortad variant, demotiskan, vilken 

brukades så sent som ungefär 700 f.v.t. Faktum är att demotiskan var den mest vanliga 

                                                
82 Kamil  2002, s. 14.
83 Kamil  2002, s. 14f.
84 Kamil  2002, s. 18; Masri  1983, s. 28f.
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skriften för de skrivkunniga egypterna under grekromerska perioden. Emellertid behärskade 

inte det stora flertalet konsten att skriva. 

Sedermera skulle det visa sig att den gamla formen av skrifterna inte helt var 

tillfredställande för att kunna uttrycka det egyptiska språket. Det fanns nämligen en svaghet, 

man hade inga vokaler. Förståelsen för det hieroglyfiska språket avtog också alltmer för att 

under 400-talet försvinna helt. Förvisso hade det tidigare gjorts försök att tolka och förstå det 

exakta språkliga uttalandet, företrädesvis i magiska och sakrala texter, men det var inte förrän 

nu som de infödda egypterna påbörjade ett nytt skriftspråk – koptiskan. Först adopterades det 

grekiska alfabetets 24 bokstäver, sedan lade man till sju stycken tecken, lånade från den 

demotiska skriften för att kunna ge språket sina specifika koptiska ljudegenskaper. Totalt 

innehåller således det koptiska alfabetet 31 tecken.

De tidigaste bevarade skrifterna med det nya språket är daterade från tiden mellan det 

första och andra århundradet. Idag står det helt klart att dessa skrifter är kända som ”gammal 

koptiska”, ursprungligen bland de icke-kristna. Nu dröjde det inte heller länge innan koptiskan 

blev ett litterärt standardiserat språk med egen grammatik och stavning. Beträffande denna 

utveckling finns det även här textsamlingar från 300-talet vilka till och med innehåller en 

koptisk ordlista för det grekiska språket. Två exempel på sådana litterära verk är The Book of 

Isaiah och The book of Hosea and Amos. Vad det gäller Gamla respektive Nya Testamentet är 

de äldsta kopiorna på koptiska daterade till första delen av fjärde århundradet. Mellan det 

tredje och fjärde århundradet producerades det också textmassor med gnostiska och 

manikeanska skrifter på koptiska. Ett av dessa bevarade gnostiska dokument är en biografi om 

änglar, epistlar och regler över hur klostren skulle styras. 85

Här vill jag då uttryckligen framhålla att jag personligen väljer att inte använda begreppet 

heretiska texter när det gäller dessa skrifter eftersom det vore att inta en icke-objektiv 

vetenskaplig ställning för litteraturens intrinsikalt värde. Även om detta begrepp är en vanlig 

förekommande beskrivning för religiösa textmassor är det inte min sak att avgöra om så är 

fallet. Tvärtom är skrifterna en kvarlämna från en äldre tidsepok vilka således även bör 

behandlas likt andra äldre texter utan några subjektiva värderingar. Bara för att de uppkom i 

en tid då kristendomen började utkristalliseras så betyder det inte att de per automatik har ett 

mindre värde på grund av sina gnostiska inslag. Förr ger dem oss svar på hur kristendomen 

kunde tas i uttryck, till exempel att Nag Hammadi är detsamma som det koptiska biblioteket 

från övre Egypten.

                                                
85 Watterson  1988, s. 123ff.
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Textmassan, vilken blev funnen 1945, omfattade tretton papyriböcker inbundna i läder. 

Tyvärr har stora delar av dokumenten förlorats genom tiden, men återstoden av de 52 

kvarvarande texterna skapade en stor överraskning när man mer ingående började granska 

dess innehåll. Bortsett en rik flora av synkretsiska texter i form av äldre egyptisk folklore, 

gammal grekromersk litteratur och mysteriekulter innehöll biblioteket såväl grekisk filosofi 

och persisk mysticism som Gamla och Nya testamentet. Upptäckten visade sig även bestå av 

tidiga okända kristna evangelier samt uttalanden direkt riktade till de kristna efterföljarna i 

Thomasevangeliet men också i den mer okända texten The Apocalypse of Peter. Här stod det 

bevisligen tämligen klart och tydligt, den koptiska stilen på skrifterna i Nag Hammaditexterna 

hade blivit översatta från grekiska till koptiska aproximalt 1500 år tidigare. Vad mera är; 

beträffande frågan om de egyptisk-koptisk-kristna religionerna hade en koppling till en ännu 

äldre religion får vi kanske svar på här. Papyriböckerna innehåller nämligen även utdrag från 

Secret Books, en serie apokryfiska texter från zoroastrism. Med bakgrund till detta torde vi 

kunna anse att Nag Hammaditexterna representerar en mycket tidig form av kristet tänkande. 

Till det att texternas innehåll även avslöjar att den tidiga kristna kyrkan inte hade en sådan 

bred gemensam koppling än vad man dittills hade trott, istället verkar den ha varit eklektisk.

Gör vi ytterligare en rask återkoppling till den kristna historien så var det under det andra 

århundradet kristendomen växte fram likt en institution, styrd enligt ett hierarkiskt schema av 

biskopar, präster och diakoner. Dessa ansåg sig också vara de enda bärarna av den kristna 

sanna tron. Utanför kyrkan fanns det ingen frälsning varför all annan trosutövning ansågs vara 

kätteri. Främsta heretiska hotet var som bekant gnosticism. Vad som då blir intressant är 

huruvida texterna under 400-talet blev bannlysta eller ej eftersom de är gnostiska verk 

samtidigt som kristendomen proklamerades vara statsreligion. Att vi överhuvudtaget kan 

beredas möjlighet att få studera dessa kvarvarande texter har vi troligen en munk från klostret 

i St Pachon att tacka. St Pachon ligger vid Chenoboskion, vilket är det gamla namnet för Nag 

Hammadi.86

Kikar vi sedan på det fornegyptiska språket hade det förmodligen flertalet dialekter 

varifrån vi i texterna tyvärr inte kan få någon information. Vid tiden när det koptiska språket 

utvecklades tycktes fornegyptiskan däremot ha haft fem dialekter för likaledes många delar av 

landet. Den klassiska dialektala formen var Sahidic medan dialekten Bohairic faktiskt 

fortfarande används i den nutida kristna liturgin. Emellertid skulle även det koptiska språket 

komma att försvinna. Arabernas erövring år 641 medförde en spridning av det arabiska 

                                                
86 Watterson  1988, s. 125f; Kamil  1988, s. 36.



46

språket och ungefär femhundra år senare började liturgiska manuskript, grammatik samt 

ordlistor att skrivas på både arabiska som koptiska. Ytterligare 200 år senare hade det arabiska 

språket i princip tagit över koptiskan som ett litterärt språk. Dock talades det 

”vardagskoptiska” i övre Egypten under 1400-1500-talet. Århundradet därefter var koptiskan 

utdöd förutom i kyrkans liturgi. Bevarandet att språket innebär att det i dag vid mässorna är

mer förekommande än latinet. Koptiskan är således det sista språkliga steget från ett forna 

Egypten vilket numer är skrivet med grekisk text istället för hieroglyfer.87

6.3     Fornkristen rit och magi

För de sju hierarkiska nivåerna efter en fallande skala gällande de heliga ledarna har kyrkan 

sedan medeltiden, om inte förr, använt sig av speciella riter. Fem av riterna är omskrivna i 

såväl Hippolytos kanon som sakramenten av Sarapion. Med tiden har dock dessa genomgått 

vissa förändringar där material av senare tid tillkommit. Emellertid påvisar dessa hur 

strukturen för de tidigaste riterna uttryckte sig i den koptiska kyrkan. För material av senare 

tid är dessa riter i mångt och mycket identiska med sina föregångare vad det gäller det 

strukturella hierarkiska utförandet. Ska vi exemplifiera detta med det fjärde kanon av 

Hippolytos kanon är bönen för inrättandet av prästerna fortfarande densamma eftersom de 

använder begreppet biskop för just biskop. Sakramenten för Sarapion uppbär dock inte längre 

samma följd beträffande de tre största och huvudsakliga bönerna. Trots allt är innehållet i 

bönerna riktade åt tilldelandet av Den Helige Ande där prästen varigenom denna anhållan 

upprätthåller sitt ämbete rent utan skuld varför detta är en återkommande ritual. Andra 

kvarlevande kännetecken vid prästvigningen är att valen av präster sker med hjälp av både 

lekmän och prästerskap. Tanken bakom detta bottnar från Apostlagärningarna 8:17 samtidigt 

som de finns omnämnda i protokoll av auktoriteter i den tidiga kyrkan.

I den koptiska prästvigningen ingår ingen smörjelse av vare sig krisma eller någon annan 

form av helig olja, något den grekiskortodoxa kyrkan i dessa rituella sammanhang inte heller 

använder sig av. Vad man däremot i alla riter, förkunnaren undantagen, använder sig av är 

handpåläggningen genom vilken Den Helige Ande ingjuts i den som mottar 

handpåläggningen. Vi kan också finna två specifika kännetecken vilka för riterna mellan den 

egyptiska kyrkan och den katolska är de samma. För det första kan man se att det för de olika 

                                                
87 Watterson  1988, s. 125ff; Cannuyer  2001, s. 47f, s. 122ff.
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funktionerna förekommer exakt samma termer som används vid prästvigningen. För det andra 

är det biskopen som rituellt utdelar ”förmaningen” i ritens slutskede. Förmodligen ger detta 

oss en indikation om att det faktiskt en gång i tiden fanns ett liturgiskt släktskap mellan 

Alexandria och Rom.88

Under det första århundradet utvecklade den judiska gnosticismen myter om att världen var 

fylld av ondska. Istället för att godta Torans Gud menade gnostikerna att det fanns en annan 

Gud bortom denna värld. Rummet mellan den och vår värld var fylld av spirituella krafter i 

omlopp. Det var också genom denna värld själen var tvungen att passera för att uppnå 

frälsningen och därmed Gud. Århundradet därefter hade myten fått flertalet kristna motiv 

vilket resulterade i att Jesus blev brytningspunkten för själens gudomliga emanation i sin 

återvändande rörelse mot Gud. Idag kallas denna tidiga sekt för den Sethianska gnosticismen 

efter Seth vilken var Adams tredje son. Den kristna gnosticismen är däremot mer influerad av 

Valentius läror. Förutom att dessa två gnostiska inriktningar blev anklagade för att vara 

kätterska, ansattes de även för att i sina ritualer praktisera magi i syftet att kunna manipulera 

de himmelska krafterna. Som ett exempel vill jag nämna att detta omnämns i Kol 2:8 samt 

Kol 2:18. Gnostikerna anklagades för att tillsammans med änglarna ha utfört riter i ett försök 

att uppnå en mystisk union med Kristus. De här riterna finns återberättade i de sethianska 

texterna. Även den kristna gnosticismen blev anklagad av kyrkofäderna för att ha använt 

magi. Enligt Irenaeus är källan till detta otyg Simon Magus eftersom dennes anhängare både 

använde exorcismen som besvärjelser för att med magi försöka besegra de som skapade 

världen, nämligen änglarna. 89

Eftersom gnosticismen och rituell kraft fick en intim koppling uppstod en felaktig tolkning 

för bland annat innebörden av de forntida amuletterna. Tack vare att dessa hade inskriptioner 

och magiska symboler blev dem synnerligen åtråvärda av gnostikerna att vi numer benämner 

dem som gnostiska amuletter. Det är således helt fel. De som inte var insatta i problematiken 

kunde till och med uppfatta att den gnostiska och kristna magin var en och samma sak. Det 

fanns även tendenser att de gnostiska sekterna vidareutvecklade de kristna sakramentala 

riterna. The Gospel of Philip i Nag Hammadi beskriver denna rituella process i fem steg där vi 

återfinner smörjelsen, dopet, nattvardsmål, frälsningsriter och ett för bröllopet förenande i 

kammaren, vilket torde motsvara äktenskapet.90

                                                
88 KHS-Burmester  1985, s. 3ff; Meinardus  2002, s. 103..
89 Smith  1994, s. 59ff.
90 Smith  1994, s. 61.
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Avslutningsvis vill jag göra ett kort referat till hymn nummer 40, The Gospel of the 

Egyptians från Nag Hammadi Codex III, sida 66-67, samt Parallell Codex IV, sida 78-80.

Det existerade två parallella versionen av denna text i Nag Hammadi. Codex III är det 

andra av fem traktat medan Codex IV är det andra av två. Den förstnämnda versionen 

benämns The Holy Book of the Great Invisible Spirit. Idag kallar man den för the Gospel of 

the Egyptians.

Denna hymn skall ses i ljuset som en mystisk förening och höjdpunkt i den gnostiska 

sethianska texten The Holy Book of the Great Invisible Spirit. Trots att Guden är evig och 

transcendent är den likaledes en existerande Fader, en Moder och en Son. Assimilationen av 

Guden uttrycks med metaforer för ljus och vatten vilka genom tanke och tro införlivas inom 

den dyrkande. Den mystiska aspekten är med andra ord i allra högsta grad närvarande.

Själva språket är poetiskt och verkar vid en första anblick inte innehålla några paradoxer. 

Dock dröjer det inte länge innan texten briserar i abstrakta vokaler samt glossolali, det vill 

säga tungomål. Förr antog man att texten i själva verket bestod av två hymner, liksom att de 

abstrakta orden skulle vara kodnamn, även på Jesus. Granskar vi således de textuella noterna 

anser redaktören att ordet IES vilket ofta förekommer i texten därför är likställt IEC samt IC

vilka är de standardiserade förkortningarna av namnet Jesus. 91 Hymnen kan med fördel läsas i 

sin helhet i boken Ancient Christian Magic – Coptic texts of ritual power av Meyer-Smith. 

6.4  Historia, struktur, teologi och tradition – en översikt

Den Heliga Synoden är för kopterna det högsta kyrkliga organet och därmed ansvarig både för 

dess andliga och strukturella som organisatoriska och ekonomiska affärer. Synoden skapades 

under 300-talet för samtliga medlemmar i det koptiska episkopatet vilka även deltog i de 

ekumeniska synoderna och koncilierna. Tack vare detta förväntades också medlemmarna 

närvara i förberedandet och konsekrationen av den heliga Myrra. Historiskt återspeglar även 

synoden kyrkans tidlösa styrka vad det gäller den andliga delen såsom den numeriska, vilket 

det sistnämnda kan exemplifieras i hur antalet närvarande biskopar ökade under de kommande 

koncilierna. Idag representeras Den Heliga Synoden av 78 ärkebiskopar och en ärkepräst -

wakil al- batrakiya. Mötesdeltagarna träffas årligen på pingstsöndagen i Kairo för att närvara 

under gudstjänsten i kyrkan St Antony. 92
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En annars viktig beståndsdel för kyrkans historia är Den Heliga Familjens flykt till 

Egypten. Med det fullbordades profetian från GT enligt Hosea 11:1; ”När Israel var ung fick 

jag honom kär, och från Egypten kallade jag min son”. Men innan Den Heliga Familjen

lämnade Betlehem ska de ha stannat till vid en grotta. Enligt den arameiska traditionen 

ammade Maria sitt barn här när en droppe mjölk från hennes bröst föll ned på berget varvid 

det förvandlades till att bli vitt. På arabiska kallas därför grottan för Magharat al-Sayyida –

Kvinnans grotta. St Paula93 lät då uppföra en kyrka på platsen till Marias ära, emellertid blev 

den sedermera dedikerad till henne själv. Under 1300-talet kom den att hamna i grekisk ägo 

varför den ånyo bytte namn. Det finns vissa indikationer på att den också kom att lyda under 

den romersk katolska kyrkan, grottans vita mjuka bergart, kallad Jungfruns Mjölk, återfinns 

nämligen i flertalet katolska kyrkor runt om i hela Europa. Idag vördas denna gamla helgedom 

av både kristna och muslimer. 94

Den koptiska kalendern Synaxarion (en samling forntida liturgiska texter) hänvisar till att 

den första staden i Egypten familjen anlände var Bubastis vid Nildeltat. En mer detaljerad 

skildring om detta står att läsa i Vision of Theophilus. Vad vi däremot måste ta i beaktning är 

att om de följde den gängse karavanrutten, vilket vi bör anta att de gjorde, så borde Pithom 

vara den första staden de anlände till. Rutten från Betlehem till Egypten passerar nämligen 

flera ur GT omnämnda platser varför det rimligen borde finnas en bakomliggande tanke att 

följa just denna. I annat fall påvisar det oss att rutten kanske var den enda leden mellan 

Egypten och porten mot öster.

Förmodligen nådde de också staden On, för oss mer känd som staden Heliopolis från den 

äldsta egyptiska skapelsemyten. Det är även troligt att de undvek denna i deras ögon

”hedniska” stad för att söka boning i närheten. Vad man däremot med säkerhet vet är att de 

stannade vid staden Matariya eftersom det står skrivet om detta i pseudo-Matteus apokryfiska 

Evangelium samt i det koptiska respektive etiopiska Synaxarion. Noterbart är att berättelsen 

om ett balsamträd ersätts av pseudo-Matteus apokryfiska Evangelium, en tradition som även 

finns bevarad i Koranen. Enligt traditionen begav sig familjen sedan av från Matariya till 

Kairo, där Jungfru Marias Kyrka numer finns och upprättades omkring 900-talet. Annexet till 

denna kyrka är ett nunnekloster. Den första kyrkan till Heliga Jungfrun i Egypten är däremot 

belägen vid klostret Den Heliga Jungfrun i al-Qusija. Antagligen blev den grundad i samband 

med Markus ankomst till Egypten cirka år 60. 95
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Vad som nu kommer att uppenbaras är att vi får två motsägande årtal beträffande Markus 

ankomst. Den koptiska traditionen anger å ena sidan att det var kring år 60, Christian 

Cannuyer å andra sidan menar att Aposteln Markus predikade evangeliet i Alexandria redan 

någon gång mellan år 43 och 48. Han ska också ha blivit bragd om livet i samma stad under 

påsken år 62 eller 68. Troligtvis blev han lynchad av dyrkare till guden Serapis vars namn och 

attribut är en assimilation av gudarna Osiris och Apis från Egypten samt gudarna Zeus, 

Helios, Hades, Askleipos och Dionysos från det grekiska panteon. De kroppsliga lämningarna 

efter Aposteln blev sedermera stulna av venetianer år 829.

 Boken Coptic Egypt av Cannuyer beskriver förvisso att Clemens av Alexandria i ett brev 

påstår att Markus kom till staden efter St Peters martyrskap i Rom år 64. Väl där ska han ha 

reviderat sitt evangelium till att anta en mer andlig riktning. Emellertid kan vi inte vara helt 

säkra på den autentiska faktorn i brevet. Flertalet anser det dock vara trosvisst eftersom det 

finns vissa överensstämmande detaljer i topografin beträffande staden Alexandria när man 

granskar Markusgärningarna och Synaxarion. Framförallt handlar det om bosättningarna i de 

gamla judiska kvarteren där kristendomen vid ett mycket tidigt datum uppkom.96

Om nu den koptiska traditionen kring Markus ankomst stämmer ska han även ha återtagit 

martyrskapets krona den 6 maj år 68. I Ecclesiastical History av Eusebius framgår det att 

tiden för Markus ankomst kan ha varit under det första av de tre år som kejsar Claudius 

regerade. Dennes regenttid påbörjades antingen år 41/42 alternativt år 43/44. Skulle detta mot 

förmodan vara riktigt innebär det faktiskt att Markus tid i Alexandria var mycket kort 

eftersom han befann sig i Antiokia år 46 och året efter på Cypern. 97  Låt oss därför titta lite 

närmare på hur den koptiska traditionen framställer legenden om Sankt Markus.

Påsksöndagen år 68 befinner sig Markus i Bucolia för att fira den kristna högtiden. Under 

tiden ägnar sig hedningarna åt festivalen till guden Serapis ära då de plötsligt började söka 

efter honom. När han infångats lade de ett rep runt halsen med vilket han sedan drogs runt på 

gatorna till sent på natten. Omkring midnatt uppenbarade sig en ängel. Meddelandet han 

mottog var att han skulle få martyrskapets krona. På morgonen dagen efter blev han återigen 

dragen runt Alexandrias gator tills han slutligen gav upp andan. Trots att han dog var 

hedningarna inte nöjda utan föreberedde ett stort bål på vilket de hade planerat att elda upp 

kroppen. Emellertid hade naturen helt andra planer. Eftersom naturen inte kunde acceptera 

den respektlöshet hedningarna visade ett helgons kropp så öppnade sig himlen och ett skyfall 

med åska uppenbarade sig varpå elden givetvis slocknade.
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De rättrogna hjälptes åt för att ta ned kroppen då de upptäckte att den var oskadad. Därefter 

bar de iväg honom till kyrkan i vilken de nyss hade firat mässa. Kroppen sveptes och de bad 

sedan enligt de etablerade riterna. Efteråt utsåg de en plats där Markus heliga kropp skulle 

begravas samt där de fortsättningsvis kunde bevara minnet av honom. Samma dag som hans 

martyrskap fullbordades förde de kroppen till den östra delen av kyrkan. Såvitt jag kan se det 

borde då denna dag vara den 6 maj.

Enligt den koptiska traditionen så fanns Markus ben i kyrkan St Markus i Bucolia år 311 då 

Alexandrias sjuttonde patriark Peter I blev martyrförklarad. Självfallet medför detta att för de 

kristna i Alexandria är denna plats högst dyrkad. Förutom att pilgrimerna söker sig hit i syfte 

att bevittna relikerna efter Aposteln så tronsätts även patriarkerna på nämnda plats.

Schismerna i Kalcedon år 451 ledde till att kyrkan så småningom kom att hamna i 

händerna på Malakiterna, och under den arabiska erövringen undslapp faktiskt kyrkan i ett 

första skede från att brännas. Det var däremot vid den arabiska återerövringen av Alexandria 

år 646 som kyrkan såväl plundrade som förstördes. Också kring denna händelse finns det en 

berättelse varför jag ämnar låta Historien om Patriarkerna 98 belysa innehållet enligt deras 

tolkning.

När araberna brände ned kyrkan i Alexandria 646 skedde enligt den koptiska traditionen ett 

mirakel. I kyrkan som var uppförd vid en sjö vilade Markus kropp. Då en av kaptenerna klev 

över muren och in i helgedomen upptäckte han att svepningen på kistan var försvunnen. 

Dåtidens plundrade antog att man gömde pengar i kistor. Nu fanns det inga pengar, istället låg 

lämningarna efter apostelns kropp öppen, men det visste inte kaptenen. Han stack ned sin ena 

hand och fann Markus huvud vilket han lade beslag på. När han senare återvände till skeppet 

förvissade han sig om att ingen skulle upptäcka vad det var han bar på. Väl ombord gömde 

han skallen bland sitt bagage. Då det var dags att segla därifrån så var just detta skepp det 

enda som inte kunde lämna Alexandrias hamn. Eftersom kaptenen förstod varför återlämnade 

han skallen till patriarken Benjamin, i samma ögonblick detta var gjort kunde skeppet lämna 

staden.

Vägen tillbaka till kyrkan fylldes av sång från prästerna, vars glädjeyttringar bottnade i att 

den heliga skallen hade kommit tillrätta. Patriarken gjorde således en ny kista av enkelt trä på 

vilken han fäste ett hänglås efter att Markus huvud placerats däri. Därefter företog han en 

väntan fram till dess han fann sig redo att bygga en ny kyrka.
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Denna berättelse återspeglar en period i den koptiska kyrkans historia då skallen faktiskt 

ceremoniellt blev buren från person till person vid konsekrationen av de koptiska patriarkerna. 

Kontexten i berättelsen upprätthöll också traditionen i Alexandria om Markus kropp under år 

700. Den frankiske biskopen Arculf skriver därom: 

”Det finns en stor kyrka i Alexandria i vilken Sankt Markus vilar. Kroppen är begravd i  

kyrkans östra del, innan altaret, täckt med ett monument av fyrkantiga marmorskivor”. 99

Interpretationen kring historien rörande Markus kropp i Alexandria och Venedig fortfor. 

Även under 1800-talet var den fortfarande en tämligen lika välkänd faktor i Alexandria likt 

bevisen Bernard Den Vise hade presenterat i ett dokument redan år 869 där följande står:

”Staden Alexandria ligger nära en sjö och det var här som Sankt Markus bar en biskoplig 

dignitet när han predikade evangelium. Utanför stadens östra port finns ett kloster för 

helgon, vid kyrkan som han tidigare grundat. Men venetianerna kom och stal kroppen, bar 

ombord den, för att segla hem med den”. 100

Meinardus menar då att varken Bernard eller venetianerna egentligen refererar till den 

dekaputerade kroppen. Istället handlar det om traditionens upprätthållande i en tid då reliker 

bar ett viktigt liturgiskt och funktionellt syfte vid patriarkernas konsekration i den koptiska 

kyrkan, företrädesvis i slutfasen av konsekrationen då de bar den apostoliska skallen i famnen 

för att uppnå en gudomlig given inspiration av Markus. Från 1000-talet och fram till 1300-

talet var sålunda Markus huvud en synnerligen viktig komponent för å ena sidan historien, å 

den andra för traditionen i den koptiska kyrkan.

En annan specifik referens till Markus huvud står att läsa i Cyril III: s biografi år 1235-

1243. Han åberopar att det istället skulle ha varit Peter I: s huvud det handlar om. Utifrån det 

här kan man anta att venetianerna spred sin egen tradition om att hela kroppen fanns i 

Venedig. Mot bakgrund till allt detta så existerade det ändock ett huvud vilket användes vid 

den koptiska kyrkans konsekration. Ska man sedan försöka hitta en logisk förklaring till de 

olika tolkningarna kan orsaken bottna i traditionen om Peter och hans martyrskap, vilken 

påbjöds år 311, just i Bucolia i närheten av Markus gravkammare.

En av de mest framstående koptiska teologerna skrev under 1300-talet en redovisning om 

Markus och huvudet vilken sedan dess antagits som kyrkans standardiserade version och är 
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betrodd än idag. Jag gör en översättning men vill dock tillägga att den första respektive tredje 

och fjärde parentesen finns med i originaltexten. 

”Och hans (Markus) martyrskap var slutet på Baramuda, 27 Nisan, under Tiberius regenttid, 

och det sägs att den (kroppen? Förf.anmärkning) fortfarande var begraven i den östra 

kyrkan vid stranden av Alexandria till den dagen då den blev tagen av några franker (al-

Farang), dem från Venedig, där den nu är. Och det (huvudet) blev fört till ett hus i 

Alexandria där det fortfarande finns”. 101

Vid en närmare granskning av platsen där relikerna sägs vara belägna så bekräftar det 

faktiskt Cyril III: s uttalande, om inte så torde kroppen efter Markus vara separerad där 

huvudet ligger begravt i Alexandria medan resterade delar finns i Venedig. 102

Vad jag nu finner vara mycket intressant är att den koptiska traditionen beträffande 

Markuslegenden verkar ha inspirerats av Jesu sista timmar och död. Det finns ett samband jag 

anser vara så slående att det inte kan ha uppkommit av en slump. För det första var båda 

måltavlor på grund av att de predikade samma trosåskådning och blev därmed under liknande 

omständigheter ansatta. För det andra skedde detta under samma tidpunkt på året – påsken. 

Nisan är påskmånaden såväl i den judiska som kristna högtidskalenden. För det tredje blev de 

infångade, torterade, och tvingade ut på gatorna innan de dog för sin tro. Slutligen - för det 

fjärde - reagerade naturen (himlen) på ett likartat sätt i samma ögonblick dödskampen var 

över med en absolut viktig aspekt att ta med i beräkningen. Den låter regn och åska besegra 

det onda, det vill säga elden103, eftersom kroppen sakraliserats till en gudomlig nivå. Himlen 

kan sålunda i bådas fall liknas vid ett Guds ingripande av liknande dignitet. Eftersom Markus 

var en av Jesu Apostlar anser jag det därför inte underligt om det finns en strävan att förläna 

denne en likartad procedur som sin mästare, i synnerhet då Markus anses vara grundaren av 

den koptisk kristna kyrkan. På så vis knyter man an fundamentet i etablerandet av sin kyrka 

till en tid då Jesus faktiskt levde och verkade. Vilar då fortfarande lämningarna efter Markus i 

både Venedig och Alexandria? 

Venedig lyder under katolska kyrkan varför den Alexandrinska Påven Cyril VI den 29 

mars 1967 lämnade in en ansökan till Påven i Rom om att en gång för alla få återbörda 
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Markus kvarlevor till den koptiska kyrkan. Väl där skulle relikerna begravas tillsammans med 

42 andra koptiska påvar i St Markuskatedralen i Alexandria. Den 20 juni året efter lämnade

därför en delegation från både den koptiska och etiopiska kyrkan staden Kairo i syftet att 

hämta hem de resterande relikerna från Rom. Två dagar senare fick delegationen ett litet 

benfragment, tillika återstoden av Markus kropp, presenterat för sig av den romerska Påven 

Paul VI. Detta lilla ben skulle ha varit en gåva från Patriarken Giovanni Urbani i Venedig till 

Påven i Rom. Den 24 juni 1968 landade den koptisk-eritreanska delegationen tillsammans 

med den papaliska delegationen på Kairos flygplats. Då hade det gått över 1100 år sedan 

Markus samtliga kvarlevor befunnit sig på egyptisk mark. Cyril VI bar personligen skrinet 

med relikerna för att senare under natten förflytta dessa till patriarkatet i Azbakiya. Där 

placerades de i en trälåda vilken kläddes med grön sammet och kringgärdades sedan av 

guldsnören i form av ett kors. Den 26 juni 1968 invigdes Kairos nya katedral och den 

gudomliga liturgin framfördes av Cyril VI som en åminnelse av att det var den 1.900 :e 

årsdagen av Markus martyrskap.

Vissa delar av relikerna är sedan 1970 begravda i den nya koptiska katedralen i Alexandria. 

De andra delarna har fått sin sista vila tillsammans med St Anianus, den första kristna 

egyptern, i relikkapellet norr om altaret.104

6.4.1 Kanon i skrift och tradition

Kopternas religiösa och moraliska normer är till sina största delar baserade utifrån tre olika 

auktoriteter. För det första är det lagen vilken inkluderar kanon från å ena sidan Den Heliga 

Skriften och kyrkofädernas skrifter, å den andra sidan kyrkans kanon. Beträffande de religiösa 

och moraliska aspekterna är dessa således inte bara viktiga vägledande kriterier för kopternas 

liv, de är även en intrinsikal del för dem som personer.

För det andra handlar det om traditionella auktoriteter. Dessa omfattar både uttalanden och 

attityder angående den ecclesiala hierarkin, likväl som på ett särskilt vis i ett 

överrensstämmande sätt att i tanken närma sig det kristna ethos från vilket denna är 

assimilerad sedan den Pre-kristna eran.

Den tredje auktoriteten är den karismatiska auktoriteten, det vill säga påven, biskoparna

och prästerna. Här handlar det om personliga specifika egenskaper och kvaliteter, där dessa i 
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sin tur legitimeras genom det faktum att personen uppbär övernaturliga gåvor vilka uttrycks i 

form av mirakel eller andra extraordinära handlingar.

I realiteten är gränserna mellan dessa tre auktoriteter diffusa och därför är det av högsta 

vikt för både teologer som sociologer att förstå hur den intima interaktionen påverkar och styr 

kopternas liv.

Vad det gäller utformandet av Skriftens kanon spelade Egypten en ytterst viktig roll, 

framförallt i kyrkofäderna Clemens och Origenes. Det är allmänt känt att den Alexandrinska 

kyrkans vittnesbörd varit behjälplig till Nya testamentets kanon. Beträffande kanon är den 

första kompletterande referensen däremot funnen i de 39 breven av St Athanasius (400-talet) 

där bland annat följande böcker finns med i GT: Joshua, Domarboken, Ruts bok, Job och 

Daniel. För Nya Testamentet är följande listade: de fyra Evangelierna, Apostlagärningarna, 

Romarbreven, Korintierbreven samt Apokalypsen. Dock påbörjade Påven Cyril IV i början av 

1900-talet en ny diskussion kring hur det koptiska kanon skulle utformas. Konsekvensen blev 

att vissa böcker kom att tas bort ur Gamla Testamentet, bland annat Tobit, Judith, Salomos 

Vishet, komplementet till Daniel samt böckerna om Mackabéerna. Jag vill tillägga att i Nya 

testamentet gjordes inga förändringar. 

I takt med att förståelsen för det koptiska språket minskade ökade behovet att översätta 

Bibeln till arabiska. Sida vid sida under 900-talet då de liturgiska bilingulära böckerna började 

användas fanns det även tvåspråkiga texter i vissa delar av Skriften. Med bilingulär menas 

tvåspråkig, i detta fall arabiska samt Bohairic. Denna trend fortsatte, under 1200-talet hade 

kopterna gjort flera utvalda översättningar av böckerna i Skriften till arabiska. Det sägs även 

att den nestorianska filosofen Hunayn ibn Ishaq lär ha översatt hela Septuaginta till 

arabiska.105 Huruvida det stämmer eller ej låter jag vara osagt.

Psaltaren kopterna använder är den arabiska versionen vars översättning gjordes under 

1000-talet. Däremot blev varken Nya eller Gamla Testamentet helt översatt innan 1500-talet. 

De evangeliska texterna från 1900-talet, vilka mer är kända som den Alexandrinska respektive 

Egyptiska Vulgata, är tvärtom grundade utifrån den bohairiska texten. På grund av detta 

gjordes det en andra översättning under 1300-talet som ett försök att förbättra språket från den 

tidigare texten. Den första Bibeln på arabiska trycktes i olika arabiska versioner av Paris och 

London Polyglots. Polyglotts betyder ”flertalade” varför vi kan anta att det just i denna 

förekom bohairiska och arabiska. 1671 publicerades emellertid Biblica Sacra Arabica i tre 

volymer fast det skulle dröja ända tills 1865 innan nästa bibliska version utkom. Smith-Van 
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Dycks106 version ska ha tagit 17 år att färdigställa och översättningen är baserad från de 

ursprungliga texterna på originalgrekiska, arameiska samt hebreiska. Under åren 1876 till 

1878 publicerades även den Jesuitiska versionen. Denna, samt Smith-Van Dycks version, blev 

översatta av kopterna. Dock är texten av Smith-Van Dyck mest spridd i Egypten och därmed 

den i överlag lästa versionen.

För den koptiska kyrkan, liksom alla andra kyrkor vilka vilar på grundvalen av den 

apostoliska tron, är den kanoniska Skriften fundamentet på vilket sätt kyrkofäderna beskrev 

dess tro och moral. Generellt är alla skrifter från kyrkofäderna som deltog vid mötet i 

Kalcedon prioriterade, emellertid återfinns det även vissa icke-kalcedoniska auktoriteter 

representerade. Här vill jag exemplifiera en för oss och latinska kyrkan välkänd kyrkofader 

vilken har blivit listad av den koptiska kyrkan, nämligen Irenaeus. Trots att dennes verk 

Adversus omnes haereses är en rikt illustrerad attack mot gnosticismen har han accepterats. 

Dock är inte detta verk allmänt känt bland kopterna.107 Frågan är sedan hur stor betydelse de 

post-kalcedoniska fäderna har haft för den koptiska kyrkan?

Vi vet ju att den koptiska kyrkan valde att ställa sig utanför de beslut som antogs vid mötet 

i Kalcedon 451. Ungefär 150 år senare hade flertalet olika interna avdelningar sammansmält 

med den koptiska kyrkan. De framträdande teologerna från den icke-kalcedoniska 

förgreningen flyttade från Alexandria till Antiokia varpå dessa därefter kom att ha ett stort 

inflytande de kommande århundradena, företrädesvis genom de teologiska formuleringarna 

beträffande kristen tanke och tro. Om vi då ska nämna en betydelsefull teolog från 600-talet 

bör vi ta Severus av Antiokia, vars dogmatik och liturgiska diskurser är synnerligen välkänt 

bland kopterna. Andra viktiga ståndpunkter från de icke-kalcedoniska teologerna återfinner vi 

i verket Synodica.108 Hur den koptiska kyrkans kanon kom att utkristalliseras tänkte jag låta 

några av de första historiska koncilierna få berätta.

6.4.2 Framväxten av kyrkans kanon

Inte långt efter att den koptiska kyrkan grundats insåg man att det förelåg ett behov att införa 

vissa lagar för de icke-judiska människorna som ville konvertera till kristendomen. Rådet i 

Jerusalem antog således år 48 en stadgar vilken i ljuset av de kommande kanoniska lagarna 

skall ses likt embryot för dem lagar vilka sedermera utformades under de senare ekumeniska 
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koncilierna. Det var även nödvändigt att i etablerandet av den rätta tron föreskriva vissa 

stadgar huruvida den heliga liturgin dels skulle utföras och dels handhas, framförallt 

beträffande sakramenten. Lagarna, det vill säga kanon, var av två slag. Å den ena sidan fanns 

det en allmän lag, å den andra en lokal lag. Det här beror på var i kyrkan lagarna skulle 

tillämpas. Med det menades om kyrkan som sådan skulle ses som en kanonisk lag eller om det 

endast var utvalda delar av den. Den allmänna kanon hade fram till mitten av 400-talet ingen 

specifik plats i kyrkan vilket ledde till att en del av den lokala kanon kunde appliceras där 

allmänna kanon annars utövats.

Den tidigaste formen av vad man kan säga föreställa kanonisk lag återfinner vi i 200-talets 

senare del. Didascalia, eller the Teachings of the Apostles, räknas som det Pre-Nicaenska 

kanon. Essensen i denna kanon grundar sig däremot på en ännu äldre del av kanon vilken tros 

härstamma senast från 100-talet. Denna kanon är Didache, också benämnd som the Teachings 

of the Twelve Apostles. Didascalia innehåller å en sidan disciplinära mått på hur prästen och 

lagen ska inordnas i de andliga och moraliska frågorna, å den andra sidan hur liturgiska 

spörsmål likt fasteperioden och de kanoniska timmarna ska regleras.

Mötet i Niceae 325 var det första ekumeniska mötet av sitt slag. Ska vi studera grunden för 

den kanoniska lagen är det förvisso här vi bör börja. Dock hade olika diskurser apropå lagar, 

och tillämpningar av dessa, förekommit dessförinnan. 318 stycken Heliga Fäder bidrog med 

20 viktiga kanon. Efter att ha antagit Confessio Fidei år 325 statuerade konciliet bland annat 

följande kanon; det ska finnas klara avgränsningar mot heretisk tro och på grund av detta kan 

inga hedningar förordas såtillvida de inte underkastat sig läror i kristen tro. Prästerna får inte 

utföra kastreringar på sig själva. Bortsett kvinnorna i den egna familjen är det annars förbjudet 

att leva med en kvinna. De vilka en gång utdömts ett exkommunikationsstraff kan inte bli 

återinsatta i församlingen av någon annan biskop.

Fast kanon handlade inte enbart om avgränsningar utan även om relationerna mellan den 

dåtida persiska, etiopiska och cypriotiska kyrkan. Här vill jag också tillägga att den latinska 

påvens primat reglerades av 37 kanon grundade på den apostoliska successionen.

Andra mötet tog plats i Konstantinopel år 381. Här upprepar man kanon från Niceae men 

lade även till ytterligare sju kanon. Tonvikten förlades på lagen om att ingen biskop skull få 

förordnande utanför det egna biskopsstiftet. På det tredje mötet 431 i Efesus förkunnades det 

åtta kanon. Det var också här Nestorius blev anklagad för heresi av Cyril. Striden handlade 

om begreppen Theotokos - the Mother of God visavi Christotokos. Sedan tidigare vet vi också 
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att Cyril i ett första skede fick begreppet Theotokos accepterat. För den koptiska kyrkans 

historia efterlämnar åtta av dess kyrkofäder bidrag till den tidigaste kanoniska lagen. 109

6.4.3   Koptisk kanonisk lag idag

Idag använder den koptiska kyrkan alla kanon förutom dem som föreskriver ecclesiala straff. 

Dock förekommer det avvikelser i tillämpande av den kanoniska lagen varför det enligt 

Meinardus är svårt att bland de koptiska teologerna finna en enighet i tillämpandet av det 

kyrkliga kanon. Didascalia reciterades av araberna samtidigt som den Pre-Nicaenska kanon. 

Tillämpandet och användandet av kanon hade till stor del att göra med dess tillgänglighet på 

det arabiska språket varför Nicaeas tolv kanoniska lagar blev accepterat. Det är bara inte 

allmänt känt. Beträffande 84 andra Nicenska kanon har inte dessa till fullo accepterats av alla 

koptiska teologer. Dock är samtliga kanon både från Konstantinopel som från Efesus 

accepterade, trots att alla inte här heller är kända. Vad det gäller medeltidens kanoniska lagar 

tycks de mer vara skapade för att kunna ge svar på vissa historiska omständigheter. På grund 

av detta kan de inte tillämpas i samma utsträckning. Där finns dock ett viktigt undantag, 

kanon på vilken fundamentet för den personliga lagen vilar tillämpas än idag. Denna 

grundades av Cyril III.110

6.5    Den Heliga Liturgin i symbolik, rit och tradition

Den koptisk ortodoxa kyrkans liturgi vilar delvis på dess historia. De tre liturgiska formerna 

härstammar från tre patriarker. Den äldsta liturgin av St Cyril i Alexandria användes till och 

med 400-talet och bygger på St Markusliturgin. Den andra liturgin, av St Basil den Store, 

används under hela året, medan den tredje liturgiska uttrycksformen av Gregorius av Nyssa 

reglerar pingsten, påsken samt de nativa momenten. 111 Eftersom framväxten av kyrkan 

skedde parallellt med den latinska kyrkan borgade detta för en likartad grund. Emellertid 

skapade de kristologiska striderna ett gap mellan de ortodoxa grenarna monofysitism och 

duofysitism varvid en diversion i de teologiska interpretationerna uppkom. Magin spelade en 

stor roll redan under den fornegyptiska epoken. Kristendomen är med inkarnationen en 

mysteriereligion och dess frälsningsmystik tilltalade de första kristna egypterna. Den koptiska 
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kyrkan anser därför att människan utgör sig vara både en ande som kropp vilket innebär att 

det andliga i människan även har en fysisk manifestation. Tack vare detta benämner den 

koptiska kyrkan sina sakrament för att vara mysterier. Kroppen i sin tur behöver inte enbart 

vara en mänsklig kropp utan även en social som en politisk kropp. Den koptiska kroppen kan 

sålunda betraktas likt samhället i interaktion där varje komponent bidrar till dess helhet. 

Därför är begreppet kropp viktigt för kopterna.112

Men den koptiska kyrkan är även en bönens kyrka. Det var i bönen som människorna blev 

lärda av kyrkofäderna att tacka och prisa Gud. De koptiska kanoniska tidevarvsbönerna är sju 

till antalet och inleds alltid med Fader Vår tätt följt av Psalm 51 i Psaltaren. Den här 

kanoniska ordningen grundlades troligen redan under 200-talet och just tidebönen är den 

koptiska kyrkans bidrag till dagens kyrkor. 113

Vi ska nu återvända till boken Sankt Markus’ (sic!) efterträdare för att få ta del hur 

kopterna själva beskriver de liturgiska uttrycken i sin tradition, symbolik och rit. Här gör jag 

ett medvetet urval och inleder med gudstjänstens liturgi.

Prästen börjar mässan med att hålla i ett tänt tredelat ljus vilket symboliserar treenigheten. 

Rökelsen är en symbol för bönen och brödet som frambärs av en diakon ska symbolisera 

folkets offer. Varje söndag tillägnas en martyr där man läser om deras liv. Självfallet predikas 

också Evangelierna och sist predikar prästen. Efter gudstjänsten får alla medlemmar en bit 

bröd som en åminnelse av den urkristna riten Agape – kärleksmåltiden.

Själva liturgin är uppdelad i tre delar. Först har vi förberedelsegudstjänsten där bönen är 

uttrycksmedlet för det mässliga offret. Därefter kommer katekumenernas gudstjänst, de 

odöptas. Denna del av mässan är en undervisande del där man läser ur Psaltaren, Pauli brev, 

Apostlagärningarna och de katolska breven vilka omfattar Petrus, Jakob, Judas samt Johannes 

brev. Den tredje och avslutande delen är de troendes gudstjänst. I fornkyrkan deltog bara de 

döpta församlingsmedlemmarna och de är i denna del man firar eukarastin. Eftersom det är en 

ortodox kyrka används transsubstantiationsläran. I den östliga kyrkan, till vilken den koptiska 

tillhör, används även en så kallad epikles 114 i nattvarden vilket innebär att det också finns en 

åkallan av Den heliga Andes närvaro för att förvandla vinet och brödet. Klimax är sålunda 
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deltagandet i nattvarden och därför själva hjärtat i den koptiska gudstjänsten eftersom 

mottagandet av nattvarden verkligen är Kristi blod och kött (se även Johannes 19:34-35). 115

6.5.1 Kyrkans mysterier

Istället för sakrament använder den koptiska kyrkan benämningen mysterier. Anledningen till 

detta är att vi inte kan förstå nåden i de heliga handlingarna Gud ger oss. Det är också genom 

dessa handlingar vi får träda in i Guds egen värld. Likt antalet sakrament i den katolska 

kyrkan, uppbär också den koptiska kyrkan sju stycken mysterier vilka är dopet, boten, 

äktenskapet, myrrasmörjelsen, sjuksmörjelsen, prästvigningen samt nattvarden.  Något som är 

unikt med den koptiska kyrkans mysterier om man gör en jämförelse med den västra kyrkans 

sakrament är myrrasmörjelsen. Myrra är örten Jesus blev smord med i graven. Den koptiska 

traditionen förtäljer att lärjungarna lade sina händer på en människa som nyss blivit döpt för 

att denne skulle kunna motta Den Helige Ande. Här har vi fundamentet för den kommande 

ritualen handpåläggningen. I takt med att de troende ökade i antal så delade lärjungarna örten 

mellan sig. Denna myrrasmörjning kom sedermera att ersätta handpåläggningen varifrån dess 

speciella helighet mynnar. Alla nydöpta får myrrasmörjelsen, och eftersom de då är Kristi 

kropp har de också rätten att få delta i eukarastin. Det innebär således att man bara kan få 

myrrasmörjelsen en gång i livet. Enär den koptiska kyrkan döper små barn måste dessa ha 

Gudföräldrar vars ansvar består i att vara barnets andliga föräldrar genom att de vägleder 

barnet in i den kristna tron. Vid dopet sänks hela kroppen ned i maamoudi, det vill säga 

dopkärlet, tre gånger. Därefter smörjs kroppen på 36 olika punkter med början i pannan. 

Myrrasmörjningen är likställt med att Den Helige Ande tar sin plats i barnet och är den 

koptiska kyrkans konfirmation. 

Annars är nattvarden det viktigaste mysteriet. Kring detta mysterium finns det specifika 

regler för medlemmarna. Om vi är vana att bara kunna gå fram för att motta oblaten och vinet 

måste däremot alla kopter över 12 år avstå från mat nio timmar innan eukarastin. Det här är en 

påminnelse om att Jesus vilade nio månader i Marias mage, det vill säga hela hennes 

graviditet, vilket leder till att nattvarden enligt koptisk tro enbart kan tas en gång per dag 

eftersom tiden då man normalt vilar, det vill säga natten, inte inräknas. Att gränsen dras vid 

tolv års ålder återspeglar historien om att Jesus besökte templet i Jerusalem vid samma ålder. I 

den koptiska kyrkan är därför varje människa myndig från och med de blir tolv år.
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När nattvarden mottagits knäböjer inte kopterna eftersom de då befinner sig i Kristi kropp, 

de kan inte gärna kan falla på knä för något de redan har i sig. Vid nattvardsgudstjänsterna är 

kyrkan reserverad för nattvardsgäster och samtliga inklusive prästen tar av sig skorna. Ritens 

symboliska återkoppling grundar sig på historien när Mose stod vid den brinnande busken och 

blev ombedd av Gud att ta av sig skorna för att han stod på helig mark (Exodus 3:5). Enlig 

Johannes 19:34-35 var Jesus blod blandat med vatten då det rann ut efter att soldaterna hade 

stuckit in lansen i hans sida. Tack vare detta är Kristi blod, det vill säga vinet, som delas vid 

eukarastin också utblandat med vatten. Vinet utdelas skedvis.116

Stilla veckan, kanske mer känd som passionshistorien, är en sorgens högtid. Den liturgiska 

färgen är svart och hela kyrkorummet ikläs denna mörka nyans. Under veckan firas också 

mässor från morgon till kväll, fast de firas utanför altarrummet eftersom det är stängt under 

den här tiden. Det är en symbolik för människans synd. Eva och Adam fick ju lämna 

Paradiset, därmed blev dörren dit stängd för dem. Mässornas innehåll följer kronologin för 

Jesu sju sista dagar i livet. På skärtorsdagens mässa sker fottvagningen. Prästen tvättar 

fötterna på tolv församlingsmedlemmar. Även denna händelse följer ett Bibliskt motiv om 

vilket vi kan läsa i Johannes 13:2-10. Vad som också här är signifikant är att i boken Om 

Sakramenten Om Mysterierna nämns fottvagningen som en Ambrosiansk rit vilken enbart 

skulle ha förekommit i den latinspråkiga delen av kyrkan under 300-talet. Den praktiserades 

således inte i Rom utan är snarare en Milanesisk ritual. Vad jag då finner vara 

anmärkningsvärt är att Per Beskow påstår att riten inte heller praktiserades i den östra kyrkan. 

Mot bakgrund av denna koptiska traditionella ritual jag nyss har beskrivit kan det således 

finns skäl att anta att han faktiskt har fel i denna fråga.

Passionstidens 55 dagar långa fastetid avslutas på långfredagens solnedgång. Samma dag 

inleds mässan klockan nio på morgonen och varar ända till sex på kvällen. Under gudstjänsten 

sker en symbolisk begravning av Jesus så till vida att man sveper en Kristusbild med en duk. 

Denna lägger man sedan mitt i kyrkan. Ovanpå duken lägger alla blommor som om det vore 

en riktig grav och dessa får ligga kvar till påsknattens liturgi vilken däremot skall ses som en 

glädjegudstjänst. Från att kyrkan till en början vilar i mörker, samtidigt som prästen står dold i 

det stängda altarrummet, stiger diakonen fram och knackar tre gånger på dörren under ropen: 

”Kristus är uppstånden.”. Prästen svarar då att Han sannerligen är detta. Därefter kliver han ut 

från altarrummet och vandrar tillsammans med diakonen i procession runt altaret tre gånger 

varpå hela kyrkan sjunger och gratulerar varandra för att Kristus är uppstånden.117
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När jag tidigare skrev att den koptiska kyrkan är en bönens kyrka innebär det inte bara 

böner för de levande, tvärtom så tror kopterna att de avlidna även kan be för de levande. Tron 

på att man lever vidare är så stark att man faktiskt också ber för de avlidna. I urkyrkan 

kallades de avlidna för ”Den triumferande kyrkan” medan de levande var ”Den kämpande 

kyrkan”. När döden inträffar befrias anden från kroppen och är därmed inte längre utsatt för 

de jordiska frestelserna eller prövningarna. Kopterna menar att hur mycket ska då inte den 

avlidne kunna be? I Den Heliga Liturgin är det inte bara syndarna kopterna ber för, även de 

heliga tillägnas böner. Bönen i den koptiska liturgin är med det ett uttryck för kärlek.

Ett hjälpmedel i tron på förbönen är att använda ikoner. En ikon är inget porträtt av något 

helgon, vilket många tror, utan ett himmelskt fönster från vilket betraktaren kan få en glimt in 

i paradiset. Ikonen förkroppsligar anden. I de flesta hem finns därför en särskild ikonhörna 

med tända ljus för att kunna bereda människan en stunds meditation i syftet att erinra sig om 

den andliga världen Gud har skapat för Henne. 118

6.5.2   Koptiska kalendern

När Israel var ungt älskade jag honom och sände min son till Egypten – Jesaja 11:1. Varje år 

den 1 juni firar därför kopterna denna profetia. Den är utan tvekan en av de mest viktigaste 

högtiderna för många kristna i Egypten.119

Tiden ses enligt kopterna vara helig, och liksom judarna har kopterna en egen tideräkning. För 

deras del började den 29 augusti år 284 på grund av den samtida Diocletianska förföljelsen av 

de kristna. Denna händelse lade sedan grunden för den koptiska kalendern. De religiösa 

högtiderna under året följer inte bara de redan etablerade kristna utan även de från den 

faraoniska tidens rytm. Bland annat exemplifieras det i firandet av the Mother of God. Den 

koptiska pingsten firas 19 januari eftersom det var då Jesus döptes varför alla egypterna fylls 

av Den Heliga Ande när de återvänder hem längs Nildalen. Tidigare var denna dag helgad 

Nilen. Själva kalendern härstammar från det Pre-Nicaenska systemet i Alexandria. Ett 

koptiskt år uppbär 13 månader där tolv av dessa har 30 dagar. Trettonde och sista månaden 

har enbart 5 dagar, sex om det är skottår. Denna lilla månad infaller alltid i slutet av året. 

Kalenderåret startar med hösten, och likt alla andra ortodoxa kyrkor firar de jul den sjunde 

januari. Andra högtider såsom påsk regleras av den ortodoxa kalendern. Vissa koptiska 

månader har även fått namn efter de gamla fornegyptiska gudarna. Två exempel på detta är 
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månaden Tut vars namn härstammar från guden Thot, samt månaden Hatur vilken återspeglar 

gudinnan Hathor.120

6.6   Klosterväsendet

För Europas kyrkor är arvet från det koptiska klosterväsendet kanske ett av de största 

bidragen. Redan tvåhundra år innan vår tideräkning fanns det i Memfis fromma män vilka 

levde i katakomber. De titulerade varandra broder och fader, en kvarleva som förekommer än 

i dag. Vi förknippar även begreppen asket och eremit till klosterkulturen och enligt traditionen 

lär Paul Eremiten vara den första kristna eremiten, det vill säga han var en anakoret. Den som 

däremot grundlade fundamentet för hela klosterkulturen är St Antonius.121 Vi ska därför 

granska hur klosterväsendets historia beskrivs i perspektiv utifrån den koptiska traditionen i 

boken Sankt Markus’ (sic!) efterföljare. 

Eftersom egypterna är mystiker av naturen sammansmälter det synliga med det osynliga 

varför man kan säga att det vidsträckta och ensliga ökenlandskapet kring Nildalen egentligen 

är en synvilla. Ödsligheten inspirerade också människorna att söka sig ut i öknen. Just 

ensamheten och stillheten skulle bidra till att man lättare kunde komma i kontakt med Gud. Vi 

har alltså att göra med två faktorer som lade grunden för klosterväsendet, å ena sidan handlar 

det om den geografiska faktorn, man skulle leva långt från andra människor. Å den sidan så 

bidrog det geografiska läget även till den psykologiska faktorn, det var bara ute i öknen i total 

ensamhet kontakten kunde möjliggöras. Vad det handlar om är att kunna etablera en levande 

relation med Gud.

Klosterväsendet utvecklades i tre faser. Som ett första led var renheten och den totala 

avskildheten viktig. Tack vare detta fick dessa praktiserande människor benämningen eremiter 

och asketer. Den som banade vägen för detta var den heliga St Paulus, vilken i den koptiska 

liturgin kallas för ”den rättrådige”. Paulus var endast tjugo år när han beslöt sig för att vandra 

ut i öknen och bosätta sig i en grotta – där han även dog nittio år senare. Han levde hela sitt liv 

i ensamhet. En vecka innan Paulus dog sände Herren ut en ängel för att finna honom, och när 

tiden var inne visade Gud människorna hemligheten med Paulus liv varför han kom att bli en 

förebild för dem. Med det inleds den andra fasen då munkväsendet grundas. Historien förtäljer 

att när Antonius i kyrkan en dag hörde orden från Matt 19:21 riktade mot honom själv varpå 
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han bestämde sig för att flytta ut i öknen och bli eremit. Nu hade förvisso Gud andra planer, 

trots att Antonius sökt sig enslig plats vallfärdade ändå människorna dit för att lyssna på 

honom. Många stannade kvar och blev därför uppmanade att göra sina egna boningar. Han 

konstituerade också en ordning vilken sedan dess används inom klostren. St Antonius anses 

med det vara grundaren av klosterväsendet.

Den tredje och avslutande fasen var inrättandet av ett gemensamt klosterligt liv. Först att 

bygga ett kloster med denna livsstil var Fader Pakomius i övre Egypten aproximalt år 320. I 

första hand var det avsett för munkar, men sex månader senare upplät han ytterliggare en 

byggnad, den var ämnad för kvinnor. Båda dessa former styrdes med likartade regler. 

Emellertid var det inte bara egypterna som sökte sig till klostren, också människor från andra 

länder tog sina tillflykter till dessa. Den här kollektiva rörelsen benämns även vara cenobitisk. 

Skillnaden mellan att vara en cenobitisk munk och en anakoret är med andra ord att den 

sistnämnda lever som en eremit i asketism.122

Vad vi vet idag så är Tabennisi i Egypten ”vaggan” för hela klosterrörelsen och denna har en 

direkt inverkan på klostren ute i Europa, framförallt för Benedictinerorden. Reglerna var 

utformade så att de i princip styrde hela tillvaron för munkarna. De här reglerna översattes 

sedan till latin från grekiskan år 404. Bortsett den kristna historien så har munkväsendet även 

för den koptiska kyrkan skapat en kontinuitet. Under 300-talet ökade antalet kloster men 

någon gång mellan 700-talet och 900-talet så övergavs dem. Den persiska invasionen 618-629 

ledde också till att byggnader förstördes. En del försvann emellertid under sanden och tack 

vare sandens konserverande effekt har mycket av den koptiska konsten i klostren kunnat 

bevaras. Mamluckperioden 1250-1517 förde med sig förföljelser och klostren konfiskerades. 

Kopterna ansåg sig därför nödgade att överge dem varför de koptiska samfunden givetvis 

minskade i antal. Därtill blev de tvungna att bära blå turbaner.123  En mamluck är en slav, 

företrädesvis från Kaukasus och Georgien, vilken utbildades till att administrera samt styra de 

muslimska domänerna.

Kopterna dyrkade litteratur och klostren innehåll stora bibliotek med såväl koptisk litteratur 

som arabisk kristen litteratur vilka inte bara var viktiga för den kristna historien utan även för

kyrkan i Egypten beträffande studium av biblisk liturgisk och patrisisk litteratur. Dock kom 

landet att bli en provins under det Ottomanska Riket 1517-1849. Flertalet kopter, och även 

muslimer, levde i stor misär. Kyrkorna stängdes och öppnades endast om kopterna betalade en 

lösensumma. Följaktligen kom majoriteten av klostrena att överges men det skulle inte dröja 

                                                
122 Masri  1983, s. 26f; Watterson  1988, s. 55, Gawdat  2002, s. 20f, s. 27, s. 29f.
123 Gawdat  2002, s. 1ff, s. 7f
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länge innan samfunden blommade upp igen. Under Mohamed Ali’s regim 1805-1849 

påbörjades det en modernisering i hela landet varför den koptiska kulturen återigen började att 

öka.124

Bakgrunden för den moderna återuppståndelsen av den koptiska kulturen vilar på grundvalen 

av att dagens kloster är lättillgängliga. Samfunden har idag en bredare historisk del i den 

socioekonomiska moderniseringen av Egypten. Återuppbyggnaden av den ortodoxa kyrkan 

togs i flera radikala uttryck beträffande förvandlingen av de koptiska samfunden. 

Generationen som gick i den koptiska Söndagsskolan bör sålunda inte bara ses en produkt av 

denna utan även en produkt för den i komplement med den moderna processen. Det handlar 

således inte om moderniseringen som en intrinsikal faktor. Dagens många biskopar är med 

andra ord en produkt av hela konceptet. Eftersom universiteten med dess studenter varit ett 

stort bidragande skäl till den koptiska kulturens förnyande uppsving påverkar det självfallet 

även själva livsnerven för den koptiska kyrkan som sådan. Förnyelsen föder nämligen också 

intresset för den äldre patrisiska litteraturen av de gamla kyrkofäderna.125

Idén bakom kopternas Söndagsskola är hämtad från den protestantiska missionen. Enär 

Söndagsskolan förberedde de unga kopterna i en fördjupad förståelse för deras religiösa liv 

genom att de utövade religiös träning, spreds sig detta även till de moderna sekulariserade 

kopterna varvid trosutövningen bland kopterna ökade. Tack vare att många av dem sökte sig 

till klostren medverkade dem i klosterväsendets pånyttfödelse. 1959 blev Cyril VI vald till 

påve, vars starka engagemang för klostren bör ses som en viktig milstolpe i den moderna 

koptiska historien. 1982 anlades det Patrisiska Centret i Kairo. Anledningen var ett skriande 

behov att få översätta äldre patrisisk litteratur till arabiska, men även att kunna möjliggöra 

högre teologiska utbildningar, företrädesvis i patrisiska. Den här patrisiska förnyelsen kan 

man säga att klostren i allra högsta grad varit delaktig i varför den patrisiska förnyelsen anses 

vara den moderna ortodoxa teologin.126  

                                                
124 Gawdat  2003, s. 3, s. 8.
125 Rubenson  1997, s. 35; Hasan  2003, s. 3f.
126 Rubenson  1997, s. 38ff.
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7   KOPTISKA KYRKAN I MODERN TID

Kopternas starka återkomst under senare delen av 1900-talet är en av de största händelserna i 

den kristna världen. Dock påbörjades den andliga pånyttfödelsen redan femtio år tidigare vid 

den koptiska kateketskolan i Egypten. Då Påven Cyril VI tronsattes 1959 lät han hämta några 

munkar och eremiter till biskopsdömet där de belades med uppgiften att ta ansvar för 

organisationen i kyrkans liv. En av dessa munkar kom sedermera att bli den nuvarande Påven 

och patriarken Shenuda III. Idag anser kopterna sig vara lojala nationella egypter. Många av 

dem är dessutom noga med att framhäva sitt faraoniska ursprung. Eftersom flertalet kopter är 

högutbildade och gjort framgångsrika karriärer anser de sig inte vara en minoritet. Faktum är 

att det idag beräknas finnas omkring 3.5 miljoner kopter i Egypten. Förvisso anger den 

koptiska kyrkan en högre siffra, runt 10 miljoner, och till och med ännu fler. Klart är dock att 

det enbart i Kairo finns över 150 koptiska organisationer. De starkaste befästningarna utanför 

staden är belägna i övre-respektive mellanegypten.127

Vägen fram till den numer blomstrande kyrkan har inte varit enkel. Under 1850-talet fick 

kyrkans undervisning ett uppsving tack vare att Påven Cyril IV lät uppföra den första moderna 

koptiska högskolan. Förutom denna anlade han också Egyptens första flickskola och grundade 

landets andra tryckeri. Han utvecklade även den koptiska rörelsen och reformerade liturgin, 

förbättrade utbildningsmöjligheterna samt öppnade upp för en ekumenisk relation mellan de 

andra kristna samfunden. Turligt nog inföll denna reformation samtidigt med dåtidens 

moderna utgrävningar av gammal koptisk kultur i Egypten. Följaktligen ledde detta till att det 

allmänna intresset ökade för det koptiska arvet.

1855 fick kopterna tillåtelse att ta värvning vilket bör anses vara det första steget till ett 

fullvärdigt egyptiskt medborgarskap. 1879-1892 beslutades det att denna regel skulle 

fullföljas varvid alla kopterna blev egyptiska medborgare. Det som ska ses likt det andra 

steget är att jämlikheten mellan kristna och muslimer skulle iakttas före lagen. Detta blev 

kodifierat enlig lag 1913 och som konstitution enligt egyptiskt lag 1922. Därefter har det i den 

egyptiska lagstiftande församlingen alltid funnits koptiska medlemmar.

Den största krisen inträffade i samband med bygget av Suezkanalen 1876. Dock löstes 

denna av bland annat britterna vilka sex år senare ockuperade landet. Men strax därefter 

började den ortodoxa kyrkan att reagera eftersom det romersk katolska samfundet, liksom de 

protestantiska kopterna, fick åtnjuta fler fördelar än de ortodoxa kopterna. Enär de ortodoxa 

                                                
127 Meinardus  2002, s. 3, s 81; Cannuyer  2001, s. 110; Kamil  1988, s. 54.
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kopterna ökade i antal lät den romerska Påven Leo XIII grunda det koptiska katolska 

patriarkatet 1895. Nu har vi alltså att göra med inte mindre än tre olika förgreningar i det 

koptiska samfundet. Självfallet förde detta med sig interna stridigheter, i synnerhet då både 

den koptisk ortodoxa kyrkan och den koptisk katolska kyrkan128 gjorde anspråk på den 

apostoliska successionen från Markus. Den största förändringen kom 1926 när United 

Presbyterian Church of Egypt bytte namn till Evangelical Church.

Man beräknar att det 1947 fanns 60 000 koptiska katoliker. Två år senare hade 80 000 

medlemmar av de 160 000 protestantiska kopterna anslutit sig till den nya kyrkan och ännu en 

gång reagerade den ortodoxa kyrkan. Nu handlade det om prästernas konservatism och deras 

svaga engagemang i de ecclesiala frågorna. Återigen blev det stridigheter vilket sedermera 

ledde till att Patriarken Yusab II blev anklagad för korruption och därmed avsatt. 1954 

inrättades det koptiska institutet och sedan 1962 ingår den koptiska kyrkan i kyrkornas 

världsråd.129

7.1   Rit och magi i nutid – en levande symbol från gamla Egypten?

Dagens egyptiska kopter är fromma, och vidskepliga. Fortfarande tror dem på magi och ”det 

onda ögat” varför de gärna bär på lyckoamuletter. Att bära amuletter är ett arv sedan 

forntiden. I gamla Egypten tog mumifikationen cirka 70 dagar, idag tror man att det tar 40 

dagar innan själen lössläpps från kroppen och blir fri. Kopplingen dem emellan tar sitt uttryck 

i tron på att de avlidna fortfarande lever. Det finns nämligen paralleller i såväl sörjandet som 

tanken vilket kan exemplifieras i att dagens kopter förutom blommor även bär med sig mat till 

den avlidnes grav. I fornegypten fanns det offertavlor på vilka egypterna placerade kärl med 

mat och dryck till den avlidnes själ – ka. Faktum är att redan under Badarian samt Naqada I-II 

kulturerna, närmare bestämt mellan cirka 4400-3200 f.v.t, praktiserade man mat och 

dryckesoffer till den avlidne eftersom det fanns en tro på ett liv efter döden. 130

Det finns en sekvens i Genesis 50:3 från vilken vi kan läsa att balsameringen vanligtvis tog 

40 dagar och att Egypten grät i sjuttio dagar. Denna händelse refererar till Israels, det vill säga 

Jakobs, död. Som komplettering vill jag dessutom nämna att detta är Bibelns version, i den 

fornegyptiska kulturen tog balsameringsperioden däremot sjuttio dagar enligt den rituella 

traditionen. Kanske är det dessa sjuttio dagar som Egyptens gråt ska föreställa?

                                                
128 Se http://www.cnewa.org/ecc-bodypg.aspx?eccpageID=63&IndexView=toc; 
http://lexicorient.com/e.o/coptic_cath.htm.
129 Lindberg (ed)  1983, s. 4; Cannuyer  2001, s. 93ff, s. 98ff.
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Gör vi sedan en återspegling till konsekrationen vid prästvigningen minns vi att de använde 

heliga reliker för att kunna inspireras, främst då från Markus. Det är också ett gammalt 

mönster som har kvarstått i den kristna riten. Förflyttningarna av de avlidna innehåller 

paralleller med såväl Osirismyten som den gamla högtiden Feast of Opet där statyn av Guden 

Amun bars runt i procession från Luxor till templet i Karnak. Beträffande Osirismyten så blev 

Osiris kropp styckad i fjorton olika delar131 vilka sedan spreds över landet. När de blev funna 

och begravda kunde Osiris återuppstå. Det sägs att Osiris skalle är begraven i den heliga 

staden Abydos. Faktum är att staden Abydos faktisk identifieras vara gudens begravningsplats 

till vilken Osiriskulten hade sin starkaste befästning. Det här är av synnerligen vikt för det ger 

oss en fingervisning om hur en myt kan assimileras och förändras så att den ändock tar samma 

uttryck fast i en annan religion. Givetvis tänker jag på Markus och hans huvud. Ett annat 

kvarstående arv är tron på framtida belöningar och straff, fast här är ursprunget av ännu äldre 

datum. Vi kan se denna tro lysa igenom de negativa bekännelserna som förekom innan Osiris, 

och kanske att vi kan koppla dessa till pre-zoroastrism?

Den koptiska kyrkan är en bönens kyrka, och tron på effekterna av såväl bönen som 

reningen av vattnet vid dopriten kan också tillskrivas en äldre tid. Faktum är att tron på dessa 

moment förekom i Egypten flera tusen år innan landet blev kristnat.

Som sista rit vill jag nämna den urgamla ritualen vilken enbart förekommer i den koptiska 

kyrkan, nämligen inblåsningen. Vid prästvigningen ”blåser man in” livet i den blivande 

prästen. Uttrycket ”Giving the breath of life” är vanligt förekommande i gamla egyptiska 

texter.132 Naturligtvis känns denna procedur bekant eftersom det var på detta sätt den 

judisk/kristne Guden i Gen 2:7 blåste liv i den första människan Adam. Den annars för 

kristendomens främsta symbol par excellence är självfallet korset. Dess symbolik är i sin 

essens mångfaldig på så vis den kan tolkas likt död – liv - återuppståndelse. Formen appellerar 

även till treenigheten Fadern Sonen och Den Helige Ande vilket även uttrycks i det rituella 

utförandet av symbolen korstecknet. Den koptiska kyrkan använder dessutom ännu ett kors. 

Hieroglyfen ankh, vilken ungefär betyder evigt liv, är hämtad från den fornegyptiska eran då 

denna symbol var starkt förknippad till återfödelsen evigt liv samt solguden Re. Troligtvis var 

det under Farao Akhenatens regim symbolen ankh tog sin allra starkaste uttrycksform. 133

Denna symbol har alltsedan dess uppburit samma dignitet. Eftersom kopterna också tror på att 

de avlidna lever vidare avbildas ofta dessa med symbolen ankh. Enligt Christian Cannuyer är 

                                                                                                                                                        
130 Taylor  2001, s. 13, s. 18.
131 Bäckstedt  2005, s. 9.
132 Kamil  1988, s. 58f, s. 63; Jämför med Hornung  1996, s. 208f; Taylor  2001, s. 27.
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detta en kvarlämna från mumifikationen eftersom det enbart var genom denna den avlidne 

kunde passera de dödas dimension i underjorden till få återuppstå hos solguden i ett evigt liv. 

Hieroglyfen ankh, numer kallad Crux Ansata, assimilerades således av de tidigaste kristna 

egypterna. Gamla kalkstensreliefer vittnar också om att det kristna korset och hieroglyfen 

ankh sammanfördes till att bli en enda symbol mellan de grekiska bokstäverna Alfa och 

Omega, vilka Kamil menar vara den äldsta uttrycksformen för Jesus kommande monogram. 

Crux Ansata är ett handkors, det vill säga ett kors som bärs i handen, och inte ett altarkors. 

Dess uppgift är att användas i ceremoniella sammanhang. Att låta avbilda den döde med detta 

kors i handen innebar således att ge denne ett evigt liv. Det här kan mycket väl jämföras med 

både pyramidtexterna som kisttexterna vars inskriptioner, i där hieroglyfen ankh förekommer, 

hade en monumental funktion i syftet att låta den avlidna regenereras till ett evigt liv. 134  Vad 

vi upptäcker är att det fortfarande förekommer moment och symbola från den fornegyptiska 

filosofin vilka numer har fått en kristen överbyggnad. Den koptiska kyrkan torde med detta 

ses som ett levande bevis för hur den fornegyptiska religionen klarat av att assimileras i ljuset 

av Jesu lära – kristendomen.

8     SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS

Denna historiska exposé tar sin början ungefär 3200 år före vår tideräkning, i vissa 

sammanhang ännu tidigare. Eftersom jag ville belysa vilka komponenter som dels kunde ligga 

till grund för den koptiska kyrkans existens, och dels för deras trosföreställning samt liturgi, 

kom jag fram till att det var under en mångfald av aspekter. Det fornegyptiska arvet spelar 

som förväntat en stor roll. Kopterna är stolta över sitt ursprung och lever i en miljö vilken i 

allra högsta grad fortfarande vittnar om det forntida egyptiska imperiets storhet. Dock anser 

jag att deras historia sammanvävs med den bibliska, företrädesvis genom de 

gammaltestamentlige skrifterna, både geografiskt, politiskt som teologiskt. Återkopplingen till 

landet Egypten är därmed den gemensamma nämnaren. Utgår vi från GT vill jag nämna två 

stycken sekvenser vilka har en påfallande likhet, dock med olika innebörder. Den första 

historien handlar om Josef vilken vi kan läsa om med början i Gen 37:36 då han blir såld till 

faraos hovman Potifar. I kapitel 46:6-7 berättas det att hans släkt bosätter sig i Egypten. Enligt 

den i Bibeln angivna tidsaxeln sker det här någon gång mellan åren 1600-1500 f.v.t. Stämmer 

detta är det i den andra mellanperioden, det vill säga i slutet av den femtonde dynastin 

                                                                                                                                                        
133 Bäckstedt  2005, s. 15.
134 Cannuyer  2001, s. 11; Kamil  1988, s. 69, s. 96, s. 107; Bäckstedt  2005, s. 12.
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(Hyksos), Jakobs familj flyttar till Egypten. Emellertid kan det också vara samtida då den 

artonde dynastin inleds. Gränsen är tämligen diffus. Ändock har det ett stort värde för oss, 

Akhenaten besteg nämligen Egyptens tron under artonde dynastin. Med tiden blev Josef en 

mycket högt uppsatt man i Egypten, samtidigt bar han på den israelitiska tron varför jag anser 

att detta kan vara en viktig faktor att ta i beaktning. Det finns därför i mina ögon uppenbara 

indikationer om att egypterna kom i kontakt med den monoteistiska läran inte långt innan 

Akhenatens revolution.135 Den andra sekvensen är den välkända berättelsen om Mose och 

hans uppväxt i Egypten. 

Det förefaller också att den östra kyrkan, Alexandrinska kyrkan, uppbar en ledande 

funktion i framväxten av kristendomen. Inte förrän på slutet av 200-talet till och med början 

av det fjärde började det finnas klara teologiska skiljelinjer mellan denna och den latinska 

grenen. Att den koptiska kyrkan sedermera ställde sig utanför mötet i Kalcedon tycker jag nog 

har att göra med deras fornegyptiska arv eftersom de andra kyrkorna, om än med viss 

modifikation, kunde acceptera besluten. Orsaken jag främst vill hänvisa till är ”The Mother of 

God” – theotokos eftersom denna inte på något vis kan förenas med den patriarkatiska 

trosåskådningen. Inte heller är den förenlig med monoteismen eftersom det kan smyga sig in 

en faktor som svårligen kan accepteras – det uppstår en risk för en polyteism. De tidigaste 

kristna munkarna och de egyptiska prästerna hade en viss teologisk samsyn. Vartefter tiden 

passerade och kanon antogs kodifierades även kristendomen varför den koptiska kyrkan 

svårligen kunde försvara sitt arv i en kristen miljö utan att anses vara heretisk, ett problem de 

stöter på än idag. I mina ögon är därför inte Mariakulten och dyrkan av ”The Mother of God” 

implicit densamma. Problematiken är att Mariakulten legitimeras av den katolska kyrkan 

genom att de använder begreppet Jungfru Maria. Förvisso gör även den koptiska kyrkan detta 

via definitionen Den Heliga Jungfrun. Icke desto mindre kvarstår det gamla fundamentala 

arvet – ”The Mother of God” anspelar på Isis som föder sonen Horus vilket leder oss fram till 

att Gud kan inte födas, allra minst av en kvinna, för att behålla sin eviga status utan 

inblandning av något mänskligt. Och blir Han född av en kvinna kan Han med andra ord inte 

heller vara det Allra Högsta Rena eftersom det finns en mänsklig inblandning. Lösningen blev 

Logosbegreppet och att Maria var en livgivande container utan direkt påverkan för den sakrala 

definitionen. På så vis kringgick den latinska kyrkan problematiken i Kristi substans och natur 

varvid Maria heligförklarades likt Kristusföderskan, Christotokos, istället för gudsföderskan, 

theotokos och monoteismen kunde därmed hållas intakt.

                                                
135 Telefonkontakt med Nils Billing  2006-09-21; Bäckstedt  2005, s. 65.
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Beträffande återuppståndelsen och recapitulatio finns det däremot stora likheter mellan den 

kristna och egyptiska religionen. Även om inte de inte helt teologiskt kan liknas vid varandra 

finns det förvisso moment som implicit uppbär en likartad karaktär vilket också Senefro 

Gabriel spinner vidare på i boken Sankt Markus’ (sic!) efterföljare. Å andra sidan, hur många 

religioner har inte sina motsvarigheter till det kristna himmelriket eller helvetet? När han då 

vill försöka assimilera två religioner till att det yttre se ut som en genom att försöka skildra 

dem med gemensamma termer utan att förklara att termen faktiskt särskiljer sig måste jag 

reagera. Dock är jag övertygad om att det är i ett förenklat syfte till allmänheten att dels förstå 

deras religiösa trosutövning, och dels deras fornegyptiska arv. På den punkten kan jag mycket 

väl förstå hans intentioner. Koptiska kyrkan, dess kultur och språk, fick ett uppsving med 

början av den moderna tiden vilket jag personligen anser var bra eftersom den koptiska 

rörelsen har sina rötter från en tid då Jesus levde och verkade. Med det fick inte den romersk 

katolska kyrkan monopol på att vara den äldsta och största kyrkan med stort K eftersom den 

koptiska kyrkan oavbrutet fortgått sedan den tidigaste Alexandrinska kyrkan grundades. Att 

det sen uppstod schismer beträffande gnostiska läror och filosofier i teologin verkade föga 

hindra kopterna i deras fortsatta trosutövning. 

Historiskt har den koptiska kyrkan fått kämpa i motvind och främst kanske detta tar sitt 

uttryck från och med den muslimska invasionen under 600-talet. Likt judendomen har det här 

bundit samman historien med folket. Deras kalender utgår från tiden vid Diocletianska 

förföljelsen år 284 och räknas framåt sedan dess. En stor skillnad i liturgin mellan väst och 

öst, här specifikt för den koptiska kyrkan, är deras mysterier, sakrament. Ingen annanstans 

använder man sig av myrrasmörjelsen på så vis den används bland kopterna. Andra traditioner 

är fottvagningen på skärtorsdagen och inblåsningen vid konsekrationen av de nya prästerna. 

Sitt största bidrag till kristenheten är kloster och munkväsendet. Fortfarande spelar dessa en 

viktig roll för den koptiska kristenheten. Vad som är intressant är att det idag finns en 

mångfald av kloster till vilka många söker sin retreat. Fromheten avspeglas inte enbart inom 

det egna landet. Kopterna i exil har faktisk en lika stark tro trots att många lever i 

sekulariserade länder eller länder med annan trosutövning. Apostoliskt vilar den koptisk 

ortodoxa kyrkans fundament på den Helige Markus. Från fornegypten bär de med sig tron på 

magin.

Min personliga åsikt är att den koptiska kyrkan har synkretsiska inslag. Det kanske inte 

tycks verka så vid en första anblick, icke desto mindre förekommer det både symboler och 

riter vars djupare innebörd återspeglar den egyptiska filosofin. Ett exempel på detta är 

handkorset Crux Ansata – symbolen ankh. Ingen annan kyrka använder sig mig veterligen av 
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två olika former av kors. Det koptiska korset anser jag därför ha en magisk aspekt direkt 

kopplad till tron på livet efter detta – i tron på att de avlidna lever vidare. I fornegypten var 

ankh en betydande symbol för mumifikationen och uppståndelsen hos Re. Därför höggs 

symbolen in i bland annat gravkammarna likt en monumental performativ kraft. Sedermera 

avbildades de på kistorna och till sist på papyrirullar vilka medföljde den döde i sarkofagen.136

I den koptiska kyrkan avporträtterades de avlidna med ankh i handen. Eftersom kopterna tror 

på att de avlidna lever vidare handlar det i princip om samma sak. Med magi försäkrar man 

sig om ett liv efter döden, oavsett om det är på inskriptioner på kist/pyramidtexter eller 

målade tavlor. Det här är en mycket stor skillnad om vi jämför med den allmänt 

förekommande kristna soteriologin. Som arv betraktat manifesteras sålunda den egyptiska 

religionen i ny skepnad med kristen överbyggnad och påtaglig gnostisk filosofi i den koptiska 

kyrkan.

 9     BILAGA - GUDAFÖRTECKNING

Amun Den ”fördolde” guden. Mellan ca 2000 – 1360 BC var han den 

mest framträdande guden och ingick i olika konstellationer vilka 

karaktäriserade skaparen och upprätthållaren av världen. Se även 

Ogdoaden.

Amun-Re Se ovan. Amun manifesterar sig som solguden Re.

Anubis Guden som ansvarar för balsameringen, även Guden i Nekropolis, 

de dödas stad. Avbildad som en svart jackal, eller som en 

blandform med ett ”hundhuvud” och mänsklig kropp.

Apopis Ormen som var solgudens fiende. Står för kaos. Vilar runt världen 

och biter sig själv i svansen.

                                                
136 Bäckstedt  2005, s. 11f. 
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Atum Preexistensen och skaparen av världen. Kallas för ”allt eller inget”. 

Ingår i den Heliopolitanska skapelsemyten. Se Enneaden.

Enneaden Niogudakretsen. Enligt den Heliopolitanska mytologin ingår 

följande gudar i skapelsen: Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut. Därefter 

var skapelsen grundad. Dock fortsatte reproduktionen med 

följande gudar; Osiris – Isis samt Set och Neftys. Som den tionde 

guden kopplar man Horus.

Geb Andra generationens gud. Representerar jorden. Är både domare 

och far till de andra gudarna, framförallt Osiris. Endast avbildad i 

mänsklig form.

Hathor ”Horus hus”. Karaktäriseras som moder, men också som solens 

öga. Är förmodligen den mest universala gudinnan i Egyptiska 

panteon. Dyrkades framförallt i Tebe som de dödas gudinna. Ofta 

gestaltad som en ko eller en kvinna med ko-horn och en solskiva 

på huvudet. Hon kan även ses som trädnymf, orm eller lejoninna.

Horus Avkomma till Isis och Osiris. Tidig himmelsgud vilken avbildas 

som en hök och har nära förbindelser till solguden. Hans unga och 

stridbara sida är mycket framträdande. Kan också ses som den 

tionde guden i niogudakretsen.

Isis Syster och maka till Osiris. Mor till Horus. Avbildad med 

beteckningen för tron (säte). Magisk gudinna med en beskyddande 

funktion som ingår i många gudakonstellationer och innehar tack 

vare detta en mångfaldig form i avbildandet.

Maat En personifikation av den kosmiska ordningen av världen vilken 

etablerades vid skapelsen. Avbildad som en fjäder och/eller en 

kvinna med en fjäder i håret. Hon betraktades vara dotter till 

skaparguden. Tefnuts avpersonifierade sida.
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Neftys Syster till Isis. En antropomorfisk gudinna som sällan dyrkas utom 

i de fall hon anknyts till Isis. Kallas ibland för ”kvinnan utan 

vagina” och ”husets härskarinna”. Ses i enneaden som ett 

ickefertilt par tillsammans med Set.

Nut Andra generationens gudinna. Syster till Geb. Representerar 

himlen och moderskapet varför hon har en fertil aspekt. Hon föder 

och äter sedan upp sin avkomma. Förutom att hon beskyddar de 

avlidna kan hon även ses som trädgudinnan. Avbildas ibland likt 

en sugga.

Ogdoaden Hermopolitanska skapelsemyten. Personifierar urtillståndet i fyra 

par gudar vilka uppbär såväl en maskulin som feminin aspekt. 

Följande gudar ingår i ordningen med den maskulina aspekten 

först: Nun – Nunet: urvattnet. Heh – Hehet: oändligheten. Kek –

Keket: mörkret. Amun – Amunet: det fördolda.

Osiris Son till Geb och Nut. Syster till Isis. Dog en våldsam död för sin 

broder Sets hand. Spelar en stor roll som guden vilken härskar i 

underjorden och uppbär därför en androgyn fertil kraft.

Ptah Avbildad i mänsklig form utan lemmar. Skapargud i Memfis och 

kopplas till urkullen Tatenen. Han är hantverkarnas skyddsgud. Se 

även Tatenen.

Re Det mest spridda och använda namnet på solguden vilken ingår i 

otaliga konstellationer med andra gudar. Ofta avbildad i mänsklig 

form och var tidigt dyrkad som skaparen och upprätthållaren av 

världen. Dagtid färdas han över himlen i sin solbåt, om nätterna 

regenereras han i underjorden hos Osiris. Antar därför formen av 

olika Kheperu, det vill säga i olika manifestationer om hur solens 

bana färdas över himlen från gryningen via middagstid och 

eftermiddag till solnedgången.
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Set Broder till Neftys och Osiris. Ses som den allvarsamma guden men 

innehar även en aggressiv sida vilket ger honom ett ambivalent 

intryck. Han är ansvarig för Osiris död i Osirismyten. Konflikten 

med Osiris är därför en direkt koppling till de konflikter som kan 

uppstå i ett splittrat kungadöme. Trots allt var han den som hjälpte 

solguden mot ormen Apopis. Avbildas antingen som ett fabeldjur 

eller i mänsklig form med dito djurhuvud. Ibland även omtalad för 

att vara homosexuell.

Shu En av den första generationens gudar. Har en maskulin aspekt och 

avpersonifieras som ”Liv”. Är guden som representerar atmosfären 

och rummet. Eftersom guden är luften mellan himlen och jorden är 

han därför delaktig i skapelsen. Syster till Tefnut. Avbildad i sin 

mänskliga form med ett lejonhuvud.

Tatenen Urkullen vilken stiger upp ur urvattnet Nun och är skapelsens 

början där kullen representerar land, det vill säga världen. Kopplas 

ofta ihop med Ptah och bildar konstellationen Ptah-Tatenen. 

Avbildas då i sin mänskliga form likt en fjäderkrönt bagge med 

horn. 

Tefnut En av första generationens gudar och syster till Shu. 

Avpersonifieras som Maat men har även betydelsen eld. 

Tillsammans med Shu avbildad som ett lejonpar. Hon uppenbarar 

sig även som solens öga.
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