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En tidig tvistefråga 

Under vissa perioder av kyrkans historia, långt innan ekumenikens och de många 

kyrkofamiljernas tidevarv, har teologer som sett sig som representanter för allmänkyrklig 

lära, velat markera mot vad de betraktat som heresier, bland annat i frågor om kroppssyn. 

En idag vanlig, om än något förenklad, beskrivning av vad denna tvist bestod i brukar låta 

som följer: Kyrkans mittfåra såg människokroppen, i egenskap av att vara Guds skapelse, 

som något gott. ”Heretikerna” däremot, såg människokroppen som något ont, ett fängelse 

för anden, samt skapat av något annat än Gud. De som enligt många av kyrkofäderna 

företrätt sådana ”heretiska” ståndpunkter har av sina motståndare fått vissa mer eller 

mindre ironiska benämningar, som till exempel ”gnostiker” under senantiken, eller katarer 

och bogomiler på medeltiden.1  

     Något som problematiserar denna bild är att tämligen kroppsnegativa uttalanden 

emellanåt dyker upp i texter av gestalter som de flesta kristna alltjämt betraktat som 

auktoriteter. I denna uppsats kommer jag att undersöka en av de, vars auktoritet genom 

historien varit minst omstridd2 från ”ortodoxins” företrädares håll, nämligen Paulus, i ett av 

de brev där han yttrar till synes flest kroppsnegativa uttryck, Romarbrevet. Dessa kommer 

jag sedan jämföra med vad jag i kroppssynsväg kan utröna hos en av de, som tidiga 

”ortodoxa” teologer i störst utsträckning bestred i frågor om syn på kroppen och materien: 

teologen Valentinus, som antas ha varit aktiv i Alexandria och Rom kring år 140-160.4 Av 

kyrkofäderna fick han en hel skola av heresi uppkallad efter sig.5 

 

Metod, material och frågeställningar 

Denna uppsats rör sig i gränslandet mellan filologiska analyser och receptionshistoria. Jag 

kommer inledningsvis analysera passager ur Romarbrevet, sedan Valentinus fragment för 

sig, för att till slut jämföra de två kroppssyner jag lyckas ”extrahera” med varandra. I den 

grundtext av Valentinus som finns till hands presenterar han inte uttryckligen sina 

resonemang som byggda på Paulus, men som vi ska se längre fram, refererar Valentinus 

kanske till Romarbrevet genom ordval.  

                                                           
1 Linjamaa, Paul. Valentinianernas Evangelium. Lund: Arcus, 2017, s. 28–29, 180–181 
2 Vilket förstås inte betyder att betydelsen av hans brev inte varit omstridda, tvärt om. 
4 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 69–72 
5 LInjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 75–76, där begreppet ”skola”, för den av Valentinus 

inspirerade teologin, ifrågasätts. 
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För att hitta relevanta passager i Romarbrevet har jag koncentrerat mig på stycken där 

nyckelord som har att göra med kroppen figurerar. Dessa nyckelord är: sōma, sarx, melos. 

Jag har dock valt bort verser där dessa ord uppenbart används om församlingen som Kristi 

kropp, som till exempel Rom 12:4-5, vilket jag menar är ett annorlunda ämne än det som är 

området för denna uppsats: kroppen som hörande till den enskilda människan. 

 Jag har även valt att undersöka några verser där Paulus tycks uttala sig om skapelsens 

beskaffenhet, vilket jag menar rimligtvis torde ha implikationer för Paulus kroppssyn. Dessa 

utmärks av nyckelorden poieō och plassō. När jag citerar Romarbrevet på svenska är det ur 

Bibel 2000, om inget annat anges. Den grekiska text jag använt är den som återfinns i The 

Greek New Testament (UBS 4:e reviderade upplaga).  

För att tyda de verser som jag genom nyckelordssökning valt ut har jag huvudsakligen 

studerat tre kommentarer till Romarbrevet, av Robert Jewett, Joseph Fitzmyer, samt James 

Dunn. Dessa kan sägas representera tre olika perspektiv på det så kallade ”nya perspektivet” 

på Paulus. Fitzmyer skrev innan detta dykt upp på den exegetiska scenen, Dunn 

förespråkade det och Jewett skrev i ett senare skede med delvis nya infallsvinklar. Jag 

kommer att jämföra deras, för mina frågeställningar relevanta, utsagor om de verser jag valt 

att undersöka och belysa på vilka punkter de är samstämmiga, samt var deras resonemang 

skiljer sig åt. Om skillnaderna är sådana att de målar olika bilder av Paulus kroppssyn på olika 

sätt kommer jag att väga dem mot varandra och ta ställning. Jag har i andra hand begagnat 

mig av artiklar i A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian 

Litterature, Theological Dictionary of the New Testament, samt New Jerome Bible 

Commentary för att få överblick över vissa ords användning hos Paulus och i den tidiga 

kyrkans omgivande kultur.  

Även om många texter har tillskrivits ”valentinianer” finns nästan inga kompletta texter 

som med stor säkerhet är skrivna av Valentinus själv inte bevarade. Istället har jag sju 

fragment som återfinns som citat i Klemens av Alexandrias verk Stromata, samt i Hippolytos 

Vederläggning av alla heresier6 att tillgå för min analys. Av all text som tillskrivs Valentinus 

bedöms dessa ha störst sannolikhet att vara autentiska.7 Jag tar hjälp av både Linjamaa och 

Thomassen i min analys av fragmenten. Linjamaa har dock fått större utrymme än 

                                                           
6 Utdrag på grekiska hämtade ur Einar Thomassen, The Spiritual Seed. Nag Hammadi and Manichaean 

Studies 60. Leiden: Brill, 2006, samt i översättning av Paul Linjamaa i Valentinianernas evangelium, 2017. 
7 Thomassen 2006, Spiritual Seed, s. 422–424, Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 77 
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Thomassen i analysen eftersom han till stor del tolkar fragmenten i ljuset av tidigare 

platonism, snarare utifrån senare Nag Hammadi-texter, som Thomassen gör. Den 

avvägningen har jag gjort främst av tre anledningar: Dels skulle Platons tankevärld  i högre 

utsträckning kunna antas ha varit kristet allmängods i den tidiga kyrkan. Dels skulle en 

diskussion om de så kallade ”gnostiska evangelierna” ta allt för stor plats. Dessutom är de 

Nag Hammadi-texterna sannolikt tillkomna långt efter Valentinus levnad, medan Platons 

verk är betydligt äldre, varför en tolkning av Valentinus texter utifrån Platon faller sig mer 

trovärdig. 

Både Paulus och Valentinus yttrar sig upprepade gånger om det materiella i allmänhet, 

och kroppen, eller kroppslighet, i synnerhet. Det är inte säkert att de har som huvudsakligt 

syfte att redogöra för sin kroppssyn. Ändå talar deras yttranden om kroppen för möjligheten 

att ställa frågor om författarens kroppssyn till texten. Hur mycket texterna kan avslöja om 

författarnas kroppssyner skulle till viss del kunna bero på texternas syfte, varför även 

texternas syfte kommer att utforskas. De frågor jag ställer till källtexterna är följande: 

 Vad är, enligt Paulus i Romarbrevet och Valentinus i de bevarade fragmenten av hans 

texter, människokroppens syfte? 

 Vilken moralisk bedömning gör Paulus i Romarbrevet och Valentinus i fragmenten, av 

människokroppen? Är den i sig själv syndig? Är den god av naturen? 

 Vad är syftet med Paulus och Valentinus utsagor om kroppen?  

 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna uppsats kommer försiktighet att eftersträvas, gällande slutsatser om hur ett ord 

används i en text, utifrån hur det används i en annan text av samma författare. I de fall då en 

sådan står att finna, kommer jag anta att en slutsats väger tyngre, som kan dras utifrån 

textens interna logik, jämfört med de som baseras på vad som står i andra texter. Detta har 

flera skäl: Dels kan en texts syfte ha stor inverkan på hur ett ord används. Samma författare 

kan använda samma ord i två olika texter på två olika sätt på grund av att vederbörande har 

två olika syften med sina texter. Dels kan vi inte veta om författaren vid två olika tidpunkter 

är av samma åsikter och har samma förståelse av ett ord. En och samma författares 

användning, av ett och samma ord eller uttryck, kan alltså förändras från en text till en 

annan. 
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 Det förekommer dock i så gott som all kommentarslitteratur jag har använt mig av att 

författaren ibland försöker belysa meningen i en strof i en text (till exempel Romarbrevet) 

med hur det används i en annan (till exempel Galaterbrevet). I många fall drar de dock 

slutsatser om ett ords användning i texten utifrån texten som helhet eller utifrån andra 

ställen i samma text. Det är mitt antagande, att de slutsatser som dras med det 

metodologiska antagandet att Paulus olika brev är mer eller mindre oberoende av varandra 

är mer tillförlitliga. Linjamaa gör samma sak som Romarbrevskommentarerna, men är, likt 

Thomassen, också tydlig med den grad till vilken den systematiska teologi man eventuellt 

kan utröna ur de olika Valentinuscitaten är en konstruktion, eftersom bristen på kontext gör 

tolkningen osäker.8  

Däremot utgör inte ovanstående resonemang ett argument för att inte utgå från att 

samma författare skulle kunna konsekvent med sitt bruk av ett och samma ord inom en text. 

Visst kan syftet variera mellan olika delar av en och samma text, men texten i sin helhet 

skulle ändå kunna ha ett övergripande syfte som kan antas i någon mån samordna ordens 

betydelse genomgående i texten. I de kommentarer jag läst dyker förslag upp på vad 

Romarbrevets övergripande syfte kan vara. Som vi ska se verkar Dunn uppfatta de troendes 

identifikation med Kristus som ett centralt tema. Som Jewett ser det försöker Paulus först 

och främst angripa en social dynamik som sipprat in i församlingarna men som kommer 

utifrån de troendes gemenskap. Hos Fitzmyer kommer vi se temat lyftas fram, om den 

enskildes övergång från att i sin person och livsriktning vara vänd mot Gud, till att vändas till 

Gud. Denna aspekt av brevet bygger Dunn vidare på. I alla dessa ingångar kan vi se en 

gemensam nämnare: nämligen att Paulus försöker behandla ämnen som har med de 

troendes identitet att göra. Här har vi åtminstone ett genomgripande syfte i brevet som i 

någon mån skulle kunna samordna ordens betydelse. Om inte detta är Romarbrevets 

primära syfte, torde det ändå vara viktigt för hur Paulus behandlar kroppen i texten, 

eftersom läsarnas kroppar antagligen har ganska stor betydelse för formandet av deras 

identiteter. 

  Ett enskilt autentiskt9 Paulusbrev är antagligen inte skrivet över en mycket lång tid, att 

döma av att de är skrivna till specifika församlingar i specifika situationer. Av denna 

anledning är det inte troligt att Paulus radikalt skulle ha ändrat uppfattning kring ordens 

                                                           
8 Thomassen 2006, Spiritual seed, s. 422–424, Linjamaa 2017, Valenitnianernas Evangelium, s. 77 
9 Graden av autenticitet i olika brev är inte en debatt jag går in på i denna uppsats.  
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innebörd under skrivandet av Romarbrevet, även om vissa variationer förstås kan 

förekomma. Sådant är svårare att bedöma när det gäller de lösryckta Valentinuscitaten, men 

dessa är å andra mycket korta i jämförelse med Romarbrevet. 

Något annat att ha i bakhuvudet vid jämförelse av Paulus med Valentinus är att de skriver 

i olika stadier av kyrkans utveckling och därmed står inför helt olika problem. Till exempel är 

båda, som vi ska se, i viss mån influerade av antik grekisk filosofi, men endast Valentinus 

texter verkar ha karaktären av filosofiska/mytologiska traktat. Det finns teorier om att Paulus 

kan ha varit influerad av i synnerhet stoisk filosofi,10 vilket jag går in på mycket kort. På grund 

av texternas olika format och på grund av de olika skeenden de är skrivna i går jag inte in lika 

mycket i detalj på vilka filosofiska spår man kan se i Romarbrevet, som jag gör med 

motsvarande fråga hos Valentinus. Frågan om Kristusrörelsens läromässiga 

ställningstaganden i förhållanden till populär filosofi var inte lika mycket ”på tapeten” under 

det första århundradet, som under det andra. 

 

Forskningsöversikt 

Eftersom de nyckelord om kroppslighet analysen av Romarbrevet i denna uppsats är 

orienterade efter tar ganska stor plats i många av bibelns böcker vinnlägger sig de allra flesta 

moderna kommentarer om att reda ut deras innebörd och konnotationer. Det har alltså 

bedrivits utförlig forskning om orden som sådana, vilket syns i de förhållandevis omfattande 

artiklarna om till exempel innebörden av sōma och sarx i BDAG och TDNT. Konsensus tycks 

råda om att dessa ord har ganska många användningsområden, varav en del har direkt med 

den konkreta materiella kroppen att göra, medan andra har vidare betydelser. Melos är 

tydligen något mer begränsat i sina användningsområden, men det samma kan sägas 

angående forskningen om detta ord: att fler betydelser än den mest konkreta står att finna.  

      Med tanke på hur välutforskat området är, är det till min förvåning som jag knappt har 

hittat någon litteratur vars primära syfte är att rekonstruera Paulus kroppssyn utifrån hans 

brev, även om ämnet i viss utsträckning utforskas i alla kommentarer till Romarbrevet jag 

har tagit del av. Alla är noggranna med att påpeka att Paulus syn på kroppen inte är negativ 

eller dualistisk. 

                                                           
10 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 46 



7 
 

      Fitzmyer betonar generellt hur Paulus ser människan som en helhet, och att de ord i hans 

brev som är nära knutna till kroppssyn, så gott som aldrig omtalar kroppen som skild från 

eller kontrasterad mot andra aspekter av människan. På så sett ser han samtidigt en konkret 

fysisk, och en mer metaforisk dimension hos orden sōma, sarx och melos. 

      Dunns förhållningssätt liknar det ovannämnda, i det att han menar att innebörden hos 

dessa kroppsrelaterade ord inte kan reduceras till det materiella hos människan, men han är 

mer benägen än Fitzmyer att fokusera på de konkret fysiska dimensionerna hos sōma och 

sarx. Han betraktar i högre grad melos, som ett så gott som rakt igenom metaforiskt 

begrepp. Enligt Dunn beskriver Paulus med orden sōma och sarx hela människan, i 

förhållande till sin omvärld. Orden inbegriper på så sätt det i vardaglig mening kroppsliga, 

men får även sociala betydelser. Denna sociala dimension av orden, driver Jewett, i Dunns 

efterföljd, ännu längre. 

     Jewett, som uppfattar Romarbrevets huvudsakliga syfte som att åtgärda destruktiva 

sociala strukturer i församlingarna brevet riktas till, betonar hur sōma betecknar 

gemensamma erfarenheter av kroppslighet, som genom livet i tron förändras. Detta 

perspektiv finns som sagt redan hos Dunn, men är mycket mer framträdande hos Jewett. 

Innebörden av sarx, som Jewett förklarar den, blir en metafor för de sociala dynamiker som 

Paulus manar församlingarna att undfly, men som deras omgivande samhälle uppmuntrar 

till. Kopplingen till den konkreta kroppen verkar ligga i hur denna används för att tillskansa 

sig status och ära i det sociala spel som sarx enligt Jewett betecknar. Till skillnad från de ovan 

nämnda uppfattar han ordet melos som syftande enbart på konkreta, fysiska kroppsdelar. 

Att ett liknande förhållande råder när det kommer till forskningen om Valentinus teologi 

är dock mindre överraskande: i förhållande till forskningen om Paulus och hans brev har 

förhållandevis litet forskning bedrivits om Valentinus, ännu mindre om de texter som med 

störst säkerhet kan tillskrivas honom. Både Thomassen och Linjamaa undersöker så kallad 

valentinianism i bredare bemärkelse, utifrån vad som sägs om denna i samtida polemik, 

samt det som står att finna i de texter ur Nag Hammadi-samlingen som antas kan vara 

relaterade till denna ”skola”.11 När de diskuterar de av allt att döma autentiska citaten gör 

de detta som en del av denna vidare undersökning. Att de inte ägnar något större utrymme 

åt att försöka rekonstruera en kroppssyn utifrån enbart dessa är föga förvånande. Både 

                                                           
11 För en problematisering av benämnandet av de läror som hämtade inspiration från Valentinus som en 

”skola”, se Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 76 
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Linjamaa och Thomassen vill belysa vad som sannolikt kan antas vara spår av platonism i 

Valentusfragmenten. Särskilt gäller detta när det kommer till Valentinus syn på materien, 

vilket förstås kan vara av betydelse för att utröna hans syn på människokroppen. Ett 

platonistiskt tema de särskilt lyfter fram är hur Valentinus verkar se det materiella som en 

bild av en transcendent verklighet. Thomassen ägnar mer utrymme åt de 

Valentinusrelaterade Nag Hammadi-skrifterna i sin diskussion av just Valentinusfragmenten, 

och presenterar tolkningar av fragmenten, i ljuset av teologin i de senare ”valentinianska” 

texterna. Som en följd av detta, poängterar han i högre utsträckning än Linjamaa, att 

Valentinus platonistiska syn på materien, inte nödvändigtvis innebär att han hade en positiv 

syn på kroppen. Linjamaa däremot, skriver uttryckligen12 att han vill påvisa likheterna mellan 

så kallade ”gnostiska” texter, och sådana som idag brukar räknas som ortodoxa. Kanske är 

det därför han i mindre utsträckning framför sådana ”brasklappar”, om implikationerna 

gällande syn på materien i Valentinusmaterialet, som Thomassen gör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 56 
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Paulus ambivalens 

 

Skapelsen som Guds självmanifestation 

I Rom 1:20 skriver Paulus: ”Ty alltsedan världens skapelse (ktiseōs kosmou) har hans (Guds) 

osynliga egenskaper (aorata)13, hans eviga makt och gudomlighet (aidios autou dynamis kai 

theiotes), kunnat uppfattas (nooumena) i (eller ”genom”, författarens anmärkning) hans verk 

(tois poiēmasiv) och varit synliga (kathoratai).” Detta uttalande kan bära på en viktig nyckel 

till att utröna vad Paulus har för inställning till kroppen och köttet. Om han räknar dessa till 

”Guds verk”, borde det, i den mån Paulus är konsekvent, innebära att han ser kroppen som 

ett Guds medel för att uppenbara sin gudomlighet.  

      Det förekommer i annan Paulusrelaterad litteratur, som till exempel i Ef 2:10, att 

människan, eller mer specifikt de kristna14, räknas som Guds poiēma, alltså som Guds verk.15 

Kanske motsvarar liknelsen, av människan vid något format eller gjutet, plasma, och Gud vid 

en som formar eller gjuter, plasanti,16 i Rom 9:20 ett synsätt som det i Ef 2:10.  I Rom 9:21 

utvecklas liknelsen till att gälla lera i händerna på Gud som krukmakare, av vilken Gud kan 

göra, poiēsai, olika sorters kärl. Om detta krukmakeri ska förstås som liktydigt med det i 

versen innan nämnda ”formandet” av människan, skulle detta kunna innebära att människan 

även enligt Romarbrevets interna logik kan benämnas som Guds poiēma. En sådan läsning 

bekräftas av både Fitzmyer och Jewett, i det att de påpekar att denna liknelse är en referens 

till beskrivningen 1 Mos 2:7, av hur Gud formar Adam av lera.17 Jewett påpekar vidare att 

liknelsen om Gud som formgivare av lera återkommer i många olika bibliska texter, både om 

hur Gud skapar människan, såväl som jorden och allt som hör till den.18 Detta skulle kunna 

ge ytterligare stöd för min hypotes om att Paulus ser människan som Guds ”verk”, på samma 

villkor som de verk som avslöjar Guds egenskaper enligt Rom 1:20. 

     Så vida Paulus syn på människan inte är dualistisk, med skarp åtskillnad mellan kropp och 

ande i människan, menar jag att beskrivningen av människan som formad av Gud skulle 

                                                           
13 Bokstavligen ”hans osynliga”, aorata autou. 
14 Kanske något anakronistisk benämning, men BDAG föreslår ”Of Chrisitians” här. 
15 Danker, Frederick William. A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian 

Litterature. 3rd ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2000, s.v. poiēma, atos, to. s. 842 
16 BDAG 3rd ed. s.v. plasma, atos, to. S. 823 
17 Fitzmyer, Joseph A. Romans. Anchor Bible 33. New York: Doubleday, 1993, s. 565. Jewett, Robert. 

Romans: A commentary. Hermeneia. Minneapolis: Fortress Press, 2006, s. 593 
18 Jewett 2007, Romans, s. 593 
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kunna tala för att människokroppen enligt Paulus hör till de poiēmasiv som omnämns i Rom 

1:20.19 Detta öppnar för möjligheten att Gud, enligt Paulus beskrivning, i någon mån 

uttrycker sina osynliga egenskaper, även genom människokroppen. Huruvida Paulus har en 

dualistisk människosyn eller ej kommer att utforskas längre fram i denna analys. 

     Rom 1:19 skulle vid första anblick kunna tänkas bekräfta en läsning där man tolkar Paulus 

som att han räknar kroppen till den skapelse som uppenbarar Guds egenskaper. Detta 

eftersom han skriver i versen, att ”det kända av Gud”20 to gnoston tou thou theou, ”är 

uppenbart i dem” phaneron estin en autois. Dativkonstruktionen gör det dock troligt att en 

autois här bör uppfattas som ”bland dem” eller ”för dem”. Jewett, som väljer den tvetydiga 

översättningen ”within them”, menar att en autois här kan betyda antingen ”i varje 

människas samvete” eller ”i varje kulturell grupp” (motsvarande ”bland dem”), men anger 

inte varför han begränsar sig till dessa två tolkningsmöjligheter21. Han anger inte varför ”i 

dem” inte (också) skulle kunna betyda ”i deras kroppar”. Joseph Fitxmyer har valt 

översättningen ”to them”, utan vidare motivation.22 Så översätter även James Dunn frasen, 

men kommenterar mångtydigheten hos en som dativmarkör och påpekar att det speglar 

idén om kontinuitet mellan mänsklig rationalitet och den rationella ordningen i världen.23 

Just på grund av denna dativforms mångtydighet utgör detta dock ett ganska svagt 

argument, jämfört med de jag anfört ovan. 

 

Är kroppen syndig, enligt Paulus? 

En bit in i brevet börjar Paulus benämna kroppen och köttet i väldigt negativa ordalag. Han 

talar om ”den syndiga kroppen” eller ”syndens kropp”, to sōma tēs hamartias i vers 6:6, och 

i 6:12 uppmanas läsaren att akta sig för dess begär. I 7:24 uttrycker han till och med längtan 

efter befrielse från ”dödens kropp”, tou sōmatos tou thanatou. Varför skulle Paulus vilja 

befrias från något som uttrycker Guds härlighet? Frågan är särskilt angelägen eftersom han 

senare uttryckligen uppmanar läsarna till att utstå och vara stolta över lidanden.24 Är det 

                                                           
19 Kanske skulle även en dualistisk antropologi kunna rymma föreställningen att Gud har format kroppen, då 

anden är det han i 1 Mos 2 blåser in i den formade människan. I vilket fall vill jag visa att det inte med 
nödvändighet följer av påståendet att Gud har format människan, att han även format kroppen. 

20 Min övers. I Bibel 2000 står det ”det man kan veta om Gud”. 
21 Jewett 2007, Romans, s.158 
22 Fitzmyer, 1993, Romans, s. 269 
23 Dunn, James D. G. Romans 1-8. Word Biblical Commentary 38. Dallas: Word, 1988, s. 57 
24 T.ex. i Rom 5:3, Rom 12:1 



11 
 

något annat än kroppen i dagligt tal som åsyftas? Har människan enligt Paulus en syndig 

kropp och en kropp som är utan synd?25 Eller menar han att kroppen är syndig till sin natur? 

Kan den trots detta uttrycka gudomlighet? Jag kommer nedan försöka ge möjliga svar på 

dessa frågor genom att analysera de verser som talar om sōma, sarx och melos.  

Resonemanget som börjar i kapitel 6 verkar handla om dopet, dess symboliska innebörd 

och moraliska konsekvenser. Eftersom Paulus i 6:3–6 talar om dopet som ett deltagande i 

Jesu korsfästelse, om död och uppståndelse och om de döpta inte bokstavligen har blivit 

korsfästa, kan vi kanske även se ”kroppen” som ”förstörs” i 6:6 som något annat än de 

döptas bokstavliga kroppar. Enligt Jewett betyder to sōma tēs hamartias (6:6) en kollektiv 

”kroppslighet” som de troende delade innan de kom till tro och därmed istället började dela 

Jesu död och uppståndelse. Denna tolkning baserar han delvis på att den possessiva 

innebörden i artikeln framför sōma här refererar tillbaka till ho palaios (singular) hemōn 

(plural) anthropos. To sōma tēs hamartías verkar alltså tillhöra en ”gammal människa”26 i 

singular som delas av ett ”vi” i plural. Det är alltså varken den enskilda troendes ”gamla 

människa” eller dess enskilda kropp som dör med Kristus utan snarare människan och 

kroppen som styrd av synden i allmänhet, en erfarenhet som delas av alla Kristus-troende.27 

När det återigen talas om kroppens död på grund av Kristi närvaro i den troende i 8:10 

uppfattar Jewett det som ett återknytande till den tidigare undervisningen om kroppens död 

i dopet (Rom 6) i egenskap av att vara styrd av synden, snarare än att det skulle handla om 

befrielse från materialitet.28 Det verkar alltså som att Jewett uppfattar Paulus användning av 

sōma som nära på metaforisk, i det att det betecknar en sorts ”kroppslighet” snarare än 

konkreta enskilda kroppar.  

Fitzmyer uppfattar både talet om en sōma tēs hamartías, ”syndens kropp” i 6:6 och tou 

sōmatos tou thanátou, ”dödens kropp” i 7:24 som något som hör till individen, snarare än, 

som Jewett uppfattar dessa uttryck, som syftande på en kollektiv kroppslighet. De betecknar 

                                                           
25 Denna, delvis retoriska, fråga kan tyckas märklig, men man bör ha i åtanke att Fitzmyer och Dunn föreslår att 
Paulus kan mena att en människa kan ha två ”jag”. Se diskussionen under rubriken ”Metaforerna som vägvisare 
till en ny identitet”.  

26 Eller kanske ”utdaterad”/”obsolet”, föreslår Jewett i Romans, på s. 402-403. Detta eftersom palaios här 
ska markera den identitet som hör till den gamla tidsåldern, och de korrumperade relationer som hör till den, i 
kontrast till den nya tidsålder som de troende genom sin omvändelse till Kristusrörelsen nu hör till.  

27 Jewett 2007, Romans, s. 402–404 
28 Jewett 2007, Romans, s. 491–492 
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dock inte endast den materiella aspekten av en dödlig människa, utan snarare hela 

människan i ett tillstånd av bortvändhet från Gud.29 

 Även Dunn varnar för att uppfatta sōma hos Paulus uteslutande som den ”fysiska 

kroppen”, utan vidare. Han menar att ordet syftar på människan som social varelse i 

förhållande till en specifik miljö. Av detta följer behovet av att ge ordet bestämningar. Precis 

som för Jewett och Fitzmyer kan ordets innebörd inkludera den fysiska kroppen, men inte 

reduceras till den. Liksom dessa betonar även Dunn att Paulus inte nedvärderar kroppen 

som sådan.30 Eftersom det vi i dagligt tal kallar ”kropp”, enligt både Jewett, Fitsmyer och 

Dunn, alltså inte är ordet sōmas främsta betydelse i Romarbrevet är detta nyckelords 

betydelse för att utröna Paulus kroppssyn inte så stor som man hade kunnat tro. Det är dock 

i alla fall tydligt att kroppen är inkluderad i ordets innebörd när det relateras till synd och 

dödlighet. Av detta kan vi kanske dra slutsatsen att enligt Paulus kan kroppen ha del i ett för 

människan ofördelaktigt och syndigt tillstånd.  

Det är anmärkningsvärt att alla tre kommentarer uppfattar metaforiska dimensioner i 

Paulus användning av sōma, som sticker ut från de vanliga definitioner av ordet som 

presenteras som gängse i BDAG.32 Där anges att ordet kan beteckna kroppar, djurs, 

människors (def. 1) eller växters (def. 3), döda eller levande (def. 1a och 1b). Det kan också 

syfta på slavar (def. 2), folkgrupper (def. 5), eller, och detta är kanske den mest metaforiska 

innebörden av de gängse, verkligheten eller ett ting i sig självt (def. 4). Exemplet på den av 

mig sistnämnda användningen av ordet är hämtat ur Kol 2:17 och är ett bildspråk som 

anspelar på att kroppar kastar skuggor.33 Även om inget av de sätt som Fitzmyer, Dunn eller 

Jewett läser ordet sōma på uttryckligen framkommer i BDAG kan vi där åtminstone se att 

ordet även i gängse användning kan användas metaforiskt. En intressant, men mindre 

sannolik, möjlighet är att pröva läsarten ”syndens verklighet” eller ”dödens verklighet” även 

om en sådan inte finner direkta stöd i vare sig Romarbrevets interna logik eller andra texter 

av Paulus. En sådan läsning blir svår att upprätthålla när Paulus i Rom 6:12 börjar tala om att 

sōma har begär. 

                                                           
29 Fitzmyer 1993, Romans, s. 436 
30 Dunn 1988, Romans 1-8, s. 319–320. Nedvärderande av kroppen tillskriver Dunn ”gnostiker” på s. 320. 

Detta problematiserar jag under ”Implikationer och vidare forskning”. 
32 BDAG 3rd ed. s.v. sōma, atos, to. s. 983–984 
33 BDAG 3rd ed. s.v. sōma, atos, to. s. 984 
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Även ordet melos har främst konkret, men ibland även metaforisk, innebörd, i gängse 

biblisk användning. När det används metaforisk i antik litteratur brukar det vara i bilden av 

en gemenskap som en kropp och dess medlemmar som lemmar, melos, i densamma.34 Dess 

konkreta innebörd är dock lemmar eller kroppsdelar.35 Jewett menar att melos, som det 

används i Romarbrevet, troligtvis uteslutande syftar på konkreta kroppsdelar. Dessa ska 

enligt Rom 6:13 övergå från att vara redskap, eller vapen, som både Jewett och Fitzmyer 

översätter hopla, åt syndens orättfärdighet, till att vara redskap/vapen åt Guds 

rättfärdighet.36 Båda dessa potentialer finns alltså i kroppen. Kroppen beskrivs som ett 

redskap för ett ändamål eller som ett vapen i en strid där båda sidor skulle kunna bruka den. 

Den fysiska kroppen i sig är inte syndens ursprung, understryker Jewett, men den kan 

domineras av synd.37 Han uppfattar varningen i 6:12 angående lydnad av kroppens ”begär”, 

epithymias, som frestelsen att genom kroppen och sinnlighet delta i tävlan om ära (se ovan), 

snarare än frestelsen till sinnlighet för dess egen skull. Denna uppfattning vill Jewett belägga 

med hänvisning till kap 14–15. Där beskriver nämligen Paulus de döptas dömande inställning 

till varandra i frågor om sinnlig njutning, snarare än sinnligheten i sig, som Romförsamlingens 

problematik.38  

Fitzmyer beskriver melē, i 6:13, som delar av den till stor del metaforiska ”dödens 

kropp”39, och är därmed inte lika tydlig som Jewett med att specificera att det skulle röra sig 

om enbart konkreta fysiska kroppsdelar. Med Fitzmyers tolkning av sōma i Romarbrevet som 

syftande på hela människan är den fysiska kroppen inte utesluten ur uttryckets innebörd. 

Klart är dock att Fitzmyer uppfattar melos betydligt mer metaforiskt än Jewett, i det att han 

på ett ställe parafraserar ordets användning i 7:5 som ”our very being”.40 

Av uppfattningen hos Dunn, att sōma betecknar hela människan i förhållande till sin 

omgivning snarare än uteslutande den fysiska aspekten av människan, följer att han ser 

uttrycket ”kroppens begär” 6:12 som betecknande mer än bara ”köttsliga lustar”. Dunn 

förklarar uttrycket ”dödliga kroppar” i 6:12 som adressaternas ”life within this present 

                                                           
34 BDAG 3rd ed, s.v. melos, ous, to. def. 2. s. 628 
35 BDAG 3rd ed. s.v. melos, ous, to. def. 1. s. 628 

      36 Jewett 2007, Romans, s. 410, Fitzmyer, 1993, s. 446 
37 Jewett 2007, Romans, s. 409 
38 Jewett 2007, Romans, s. 409 
39 Fitzmyer 1993, Romans, s. 447 
40 Fitzmyer, 1993, Romans, s. 459 
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physical and social environment”.41 Här ser vi återigen hur Dunn uppfattar sōma ganska 

metaforiskt. Det Paulus varnar för i 6:12, menar Dunn är att bli beroende av få sina begär 

uppfyllda; fysiska såväl som känslomässiga, intellektuella, sociala och religiösa.42 Dunn går, 

med hänvisning till den metaforiska innebörden av sōma, längre än Jewett och Fitzmyer i att 

uttyda melos som något utöver enbart konkreta kroppsdelar och översätter det i 6:13 (och 

senare i 7:5), något experimentellt, med ”what you(/we i 7:5) are and what you do”.43 Han 

står alltså för en mer metaforisk tolkning även av detta ord. Det verkar ändå vara möjligt, 

oavsett vilken av dessa exegeters uttydningar av melos man föredrar, att utifrån 6:13 dra 

slutsatsen att det säger något om olika moraliska potentialer hos människokroppen. 

 

Vad är sarx, enligt Paulus? 

Rom 7:5 kan tyckas höra till brevets mer kroppsnegativa uttalanden, beroende på hur man 

uppfattar ordet sarx. Här står nämligen: hote gar hēmen en tē sarki, ta pathēmata tōn 

hamartiōn ta dia tou nomou evērgeito en tois melesin hēmōn, eis to karpophorēsai tō 

thanatō.44 En ”bokstavlig” översättning skulle kunna lyda: ”Ty när ni var i köttet, gavs 

syndens lidelser kraft i era lemmar genom lagen, till att bära frukt åt död”.45 

De personer Paulus här syftar på, som tidigare ”var i” tē sarki, är antagligen de döpta, 

med tanke på att han i versen efter talat om dem och honom som att de har ”dött bort från 

det som höll oss bundna”, apothanontes en ho kateichometha, samt att han tidigare i 6:3 

talade om dopet som en död.46 Samma idé återkommer och befästs i 8:8: hoi de en sarki 

ontes theou apesai ou dynantai.47 

Sarx är ett mycket mångtydigt begrepp. Det kan beteckna mycket konkreta ting, såsom 

”kött” i bemärkelsen muskelmassa och annan vävnad kring benen hos människor och djur 

(def 1. i BDAG), eller hela den fysiska kroppen i olika bemärkelser (def 2.). Det kan beteckna 

fysiska varelser som sådana (def 3.), deras släktband (def. 4.), eller, i vidare bemärkelse, hela 

den ”yttre” eller konventionella sidan av tillvaron (def. 5).48 Om vi uppfattar sarx som 

                                                           
41 Dunn 1988, Romans 1–8, s. 350 
42 Dunn 1988, Romans 1–8, s. 336 
43 Dunn 1988, Romans 1–8, s. 337, 358 
44 Jag har satt de ställen som mest direkt talar om något som har med människokroppen att göra, i fetstil. 
45 Mitt förslag på översättning. 
46 Ett tema som studeras utförligt i Bim Berglund O’Reillys avhandling Baptism and death: A Study of Mark 

and Romans. 
47 Se översättningar nedan. 
48 BDAG 3rd ed. s.v. sarx, sarkos, hē, s. 914–916 
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syftande på de döptas konkreta kött blir innebörden i 7:5 mycket kroppsnegativ i det att 

Paulus i någon bemärkelse förklarar de döpta fria från ett centralt element i deras 

kroppslighet, eller från kroppslighet som sådan. I 8:8 kan Paulus, med en sådan konkret 

fysisk läsning av sarx, till och med uppfattas som att han ser ”köttet” som något Gud rent av 

finner obehagligt. 

En mer exegetiskt väletablerad uttydning av orden om att den troende ”inte är i köttet”, 

som företräds av bland annat Albert Schweizer49 och, som vi kommer att se, Jewett och 

Fitzmyer, är att inte uppfatta uttrycket som syftande på befrielse från kroppslighet. Denna 

förståelse återspeglas också i flera moderna bibelöversättningar. Paulus skrev Romarbrevet 

till döpta personer av kött och blod. Om inte detta räcker som förklaring till att inte läsa 

beskrivningen av de troendes tillstånd i 7:5 som befriat från en tillvaro i kroppen, kan man 

möjligen se till 2 Kor 10:3 och Gal 2:19-20 där han uttryckligen skriver att den troende 

fortfarande lever den fysiska aspekten av sitt liv en sarki.50 Här har vi alltså belägg för att 

Paulus i andra brev knappast beskriver dopet som något som ”tar bort” kroppen.  Detta 

säger dock i sig inte med säkerhet att han inte gör så i Romarbrevet.  

Istället för att välja ord som för tanken till den fysiska kroppen, väljer moderna 

översättningar ofta ord som kan uppfattas på fler sätt än att vara ”i köttet”, i bemärkelsen 

vara kroppslig, i verser som Rom 7:5 och 8:8. Jag återger nedan flera olika översättningar för 

att visa på mångfalden av tolkningar av uttrycket. 

Bibel 2000 återger verserna enligt följande. 7:5:  

”Så länge vi levde på människors villkor var de synder och lidelser som väcks av lagen 

verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden.” 8:8: ”De som är kvar i sin köttsliga 

natur kan inte behaga Gud”.  

1917 års kyrkobibel har valt en något annorlunda väg. 7:5: 

 ”Ty medan vi ännu voro i ett köttsligt väsende, voro de syndiga lustar, som uppväcktes 

genom lagen, verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden.” 8:8: ”Men de som äro i 

ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud.” 

                                                           
49 Friedrich, Gerhard. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. VII. Michigan: WM. B. Eerdmans 

Publishing Company, 1968. s.v. sarx s. 134–135.  
50 TDNT Vol. VII, s. 134. Vers 20 är dock mitt tillägg. Formuleringen om sarki finns nämligen just där och inte 

i vers 19. Kan det vara ett tryckfel? Mot att man förklarar ett koncept i Romarbrevet med referens till andra 
brev kan man anföra att en författare inte nödvändigtvis presenterar en konsekvent världsbild över tid. Det 
torde dock säga sig självt att församlingen i Rom knappast befann sig i en beständig ut-ur-kroppen-upplevelse i 
stil med den Paulus berättar om 2 Kor 12:2, varför det kan vara rättfärdigat just här. 
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Vad kan det då betyda att leva ”på människors villkor” (Bibel 2000) eller ”i ett köttsligt 

väsende” (Bibel 1917) betyda? Ett förslag av Schweizer är ”att bygga sitt liv på köttet” vilket 

skulle vara det samma som att synda.51 Bibel 2000:s ordval om att leva ”på människors vis” 

vittnar om att man tolkat användningen av sarx här i enlighet med den femte definitionen 

som anges i BDAG, enligt vilken ”köttet” är en metafor för det som styrs av konventioner.52 I 

vilket fall tycks ett liv en sarki kontrasteras mot ett liv i anden, en pneumati. Denna 

formulering dyker upp i 8:9, men alluderas till redan i 7:6, poängterar Fitzmyer.53  

Enligt både Fitzmyer och Jewett är det i 7:5 Paulus börjar ställa upp en dikotomi mellan 

”kött” och ”ande” som sedan återkommer åtskilliga gånger genom brevet.54 Jewett beskriver 

hur ”köttet” i Romarbrevet associeras till synd, passioner, ”lagen” och döden. Detta står 

kontrast till i flera andra brev där sarx omtalas på ett neutralt sätt. Av dessa associationer, 

särskilt den till lagen, drar Jewett slutsatsen att ”kött” i Romarbrevet bör tolkas som ”the 

power that drives perverted systems of honor and shame” eller ”the desire to surpass others 

in honor”.55 Jewett tycks alltså uppfatta sarx på ett sätt som påminner om den femte 

definitionen i BDAG. Som stöd för denna tolkning pekar Jewett på hur Paulus skriver att de 

”syndiga lustarna”, pathēmata tōn hamartiōn, som hör till livet en sarki, har sitt ursprung i 

lagen. Denna formulering kan annars tyckas mycket förvånande: syftar inte lagar och regler 

till att hålla sådant under kontroll? Jewett ser dock här en referens till Gal 1:13-14 där Paulus 

beskriver hur hans tidigare stora ”laglydighet”, i konkurrens med sina likar, gav upphov till 

allvarlig synd i det att han förföljde de Kristustroende. Därmed drar Jewett slutsatsen att 

Paulus menar att Toran ger upphov till synd eftersom den är ett medel för att vinna ära. 

Strävan efter ära drivs av ”köttet”.56 Jewett ser alltså termen sarx, som den används i 

Romarbrevet, som metaforisk snarare än syftande på konkret kroppsmassa. Att leva en tē 

sarki uppfattar Jewett ha samma innebörd som uttrycket att leva kata sarka som 

förekommer senare i kapitel 8, vilket enligt Jewett innebär att ett liv i ”köttet” oundvikligen 

är syndigt57. På grund av den metaforiska användningen behöver detta inte nödvändigtvis 

                                                           
51 Vol. VII, s. 135 

52 BDAG 3rd ed. s.v. sarx, sarkos, hē, s. 916 
53 Brown, Raymond E. et al. (ed.) The New Jerome Bible Commentary. 2nd ed. Bath: The Bath Press, 1996 s. 

850. Fitzmyer 1993, Romans, s. 459 
54 Fitzmyer 1993, Romans, s. 459, Jewett 2007, Romans, s. 436–437 
55 Jewett 2007, Romans, s. 436–437 
56 Jewett 2007, Romans, s. 436–437 
57 Jewett 2007, Romans, s. 436 
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säga att människokroppen skulle vara syndig i sig själv. Synden bor, enligt Jewetts läsning av 

Paulus, inte i människans kroppsdelar, melesin, men kan komma till uttryck i dem.58 Melos 

tycks, i Jewetts uttydning av Romarbrevet, bli en potentiell aktör i det sammanhang som 

betecknas med sarx. Därför förblir ordet sarx i viss mån relaterat till kroppen, i Jewetts 

läsning av Romarbrevet, trots ordets metaforiska karaktär. 

Något som delvis skulle kunna sänka trovärdigheten i Jewetts slutsatser, är att han 

förklarar Paulus gåtfulla uttalande i Romarbrevet, om hur Toran givit upphov till synd, utifrån 

vad Paulus skrivit i ett annat brev. Det är inte alldeles självklart, att Paulus språkbruk är 

sammanhängande över tid. Författaren kan ha ändrat sig, och även om vederbörande inte 

har ändrat uppfattning i en fråga kan två olika texter säga mot varandra på grund av de olika 

situationer de är skrivna i, olika personer de är skrivna till eller olika syften. Även Fitzmyer 

och Dunn drar, som vi ska se, emellanåt slutsatser om Romarbrevet utifrån andra 

Paulusbrev, precis som Jewett. 

I Rom 8:9 står det att de brevet är riktat till lever i anden om/därför att60 Guds ande bor i 

er, av vilket följer att de inte längre är en sarki. För den som letar efter Paulus kroppssyn kan 

det tyckas väcka fler frågor än svar att Fitzmyer förklarar innebörden i uttrycket med att vara 

”dominated by indwelling sin”.61 Paulus använder enligt Fitzmyer ”Guds ande”, ”Kristi ande” 

och ”Kristus” när han talar om de troendes nya tillstånd som döpta.62 Kanske kan vi förstå 

bättre vad det enligt Paulus innebär att vara en sarki, om vi förstår vad Paulus menar med 

den döptes nya tillstånd som kontrasteras mot det köttsliga tillståndet.  

Till skillnad från Fitzmyer, varnar Dunn för att definiera innebörden av en sarki utifrån 

dess kontrastering mot en Christō. I och med Paulus upprepade varning för att leva 

”köttsligt” verkar det nämligen vara något som karaktäriserar livet utanför Jesusrörelsen, 

men som de redan övervunna ändå kan ha en tendens att dras till.63 Dunn uppfattar Paulus 

användning av sarx respektive av sōma som mycket snarlika. Han menar bland annat att det 

som Paulus i kap 6 beskrev som ”den gamla människan” och ”syndens kropp” beskriver han i 

7:5 som tillståndet att vara ”i köttet”. Det är enligt honom olika termer som syftar på samma 

                                                           
58 Jewett 2007, Romans, s. 437 
60 eiper kan ha båda dessa betydelser, men på grund av att det efterföljande oikei står i indikativ snarare än 

konjunktiv föredrar Jewett det senare alternativet. Fitsmyer föredrar det tidigare, men tar ingen skarp ställning. 
Jewett 2007, s. 489, Fitzmyer, s. 490 

61 1993, Romans, s. 490. 
62 Fitzmyer, NJBC, s. 853, 1993, Romans, s. 490–491 
63 Dunn 1988, Romans 1-8, s. 364, s. 427 
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sak.64 Överlappningen mellan orden ligger enligt Dunn i att båda betecknar kroppslighet i 

detta tredimensionella komplex av tid och rum. Skillnaden, såsom Dunn uppfattar den, ligger 

dock i att sarx endast hör till den fallna världen, medan sōma enligt Paulus kommer att 

finnas även i den kommande tidsåldern. Det är därför man enligt Dunn inte bör uppfatta 

Paulus nedvärderande ord om ”kött” som ett nedvärderande av kroppslighet i sig. Detta 

baserar han på passager i 1 Kor och 2 Kor65, snarare än på någon inom Romarbrevet intern 

logisk följd, vilket enligt min mening minskar trovärdigheten i att definiera orden på det sätt 

Dunn gör.  

Vidare uppfattar Dunn Paulus uttalande i 8:8, som en logisk följd av synen på köttet (han 

föredrar just ordet ”flesh”) och Gud som två varandra uteslutande fokus för livet. Även om 

Dunn menar att kött ofta kan beteckna konkret kroppslighet (så till exempel i 2:28), värjer 

Dunn sig mot att det skulle handla om att de troende är utanför köttet när det i 8:9 står att 

de inte längre är i köttet, men i anden. Snarare menar Dunn att ett varande i köttet är 

detsamma som ett varande enligt köttet (8:5). Det handlar, menar Dunn, om vart man riktar 

sitt fokus.66 Även om Dunn ser uttalandet om att (inte) vara ”i” köttet som en metafor tycks 

han, av de exegeter jag behandlar här, vara mest öppen för att ordet ”kött” i sig inte alltid 

fungerar metaforiskt. Det kan beteckna ”the merely physical”, men även stå för det något 

vagare ”mänsklig svaghet”. Ordet bär alltid en negativ underton, även om det inte 

nödvändigtvis är något ont i sig, argumenterar Dunn med stöd från andra Paulusbrev (se 

diskussion om sådan argumentation ovan). Dock är understryker Dunn, liksom Jewett gör, 

att ”kött” för Paulus ofta syftar på en kollektiv erfarenhet och inte nödvändigtvis betecknar 

individuell kroppslighet. Som exempel ger Dunn bland annat hur Paulus (mest i andra brev 

än Romarbrevet) talar om att hans eget folk ”trust ”in the flesh” and boast ”in the flesh”.67 

Detta gör enligt min mening att även Dunns tolkning av Paulus användning av ordet sarx rör 

sig mot det metaforiska. 
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65 Dunn 1988, Romans 1–8, s. 391 
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Metaforerna som vägvisare till en ny identitet 

En nyckel till att förstå det till synes paradoxala i att Paulus talar om det ”andliga” livet som 

något ”utanför” (eller åtminstone inte ”i”) sarx, skulle kunna vara identifikationen mellan 

sarx och ego i 7:18 som Fitzmyer belyser.68 Paulus skriver här att oida gar hoti ouk oikei en 

emoi, tout’ estin en tē sarki mou, agathon. Fitzmyer lyfter möjligheten att denna formulering 

skulle kunna vara en identifikation mellan ”jaget” i brevet och ”köttet”. Det är förstås även 

möjligt att uppfatta det som en specificering av vilken aspekt av sig själv som Paulus syftar 

på, snarare än en identifikation mellan begreppen. Fitzmyers och Dunns analyser av den 

synbara identifikationen landar, som jag kommer att visa nedan, i något av ett mellanting 

mellan att uppfatta en identifikation och en specificering. Jag kommer dock att börja med att 

utforska möjligheten till att uppfatta begreppen som nära nog identiska, vilket går bäst ihop 

med Jewetts analys, även om idén dyker upp först hos Fitzmyer. 

      Hypotesen om identifikation stärks möjligen av att ego beskrivs som sarkinos redan i 

7:14. Kanske kan man, åtminstone i denna del av Romarbrevet, uppfatta dessa begrepp som 

starkt överlappande eller till och med synonyma. Om det stämmer, talar detta för att sarx 

här används i enlighet med den tredje definitionen BDAG tar upp: ”one who is or becomes a 

physical being”.69 Denna definition kan täcka in mer än bara det materiella i en person, och 

är därför bredare än de som handlar mer specifikt om kroppsmassa. Man kan säga att denna 

användning av ordet sarx gränsar åt det metaforiska, men täcker in det konkreta. 

Fitzmyer uppfattar alltså en nära koppling mellan ”jaget” och ”köttet”, hos Paulus. Av 

detta följer att Fitzmyer förstår innebörden i ett liv kata sarka som ett självcentrerat liv, i 

kontrast till det ”andliga” livet, som karakteriseras av osjälviskhet. Detta dyker upp i 8:13, 

där Fitzmyer även uppfattar Paulus användning av sōma som synonym med sarx, som ordet 

enligt Fitzmyer används i Romarbrevet. ”Kroppens gärningar” blir alltså självisk strävan, som 

den döpte genom den mottagna Anden ska besegra.70  

Jewett vill dock invända, med hänvisning till att uppmaningarna i 8:13 står i andra person 

plural, att kampen mellan ”kött” och ”ande” inte bör förstås på individnivå. Döden de döpta 

varnas för är kollektiv. Att ett liv ”enligt köttet” är en destruktiv social dynamik präglad av 

tävlan om status och ära, är ett centralt tema i Jewetts kommentar. Denna dynamik, menar 
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Jewett, ger Paulus i kap 14–15 konkreta exempel på från församlingslivet. Med hjälp av 

Anden ska församlingarna upphöra med de gärningar som upprätthåller eller återupplivar 

det sociala spelet från den omgivande kulturen. Det handlar inte om individers askes i 

kampen mot sinnlighet, utan om gruppens sociala ”kamp” mot världen och för harmoni 

inom gruppen.71 Om detta stämmer har vi här ett exempel på hur brevets syfte, att ta itu 

med församlingars problem, påverkar ordens betydelse. Sōma och sarx får metaforiska 

betydelser när de appliceras på grupper snarare än individer och får därför mindre betydelse 

för att utröna Paulus kroppssyn än om man läst dem i en annan kontext, för att inte tala om 

när man lyfter verser ur breven ur kontext.  

Något som talar emot att Paulus skulle göra en identifikation mellan textens ”jag” och 

begreppet ”kött”, är att ”jaget” beskrivs i 7:25 som havande både nous och sarx, som gör 

olika saker. Jewett72 uppfattar dock denna mening som ett uttryck för hur den som följer 

”lagen” tror sig göra Guds vilja, men i sina faktiska handlingar, i sitt ”kött”, trots det tjänar 

synden, vilket även syns i hans översättning ”Thus, left to myself, I am a slave to God’s law in 

my mind, but in my flesh [I am a slave] to sin’s law”.73 Således hävdar Jewett att det inte rör 

sig om att Paulus här skulle uttrycka någon slags ontologisk dualism där ”sinne” och ”kött” 

skulle uttrycka en högre och en lägre aspekt av människan. En sådan syn på 7:25 utesluter 

alltså inte möjligheten att uppfatta egō och sarx som starkt överlappande och sarx som 

något vars betydelse inkluderar, men också går utöver mer än bara kroppsmassa. 

Fitzmyer ser istället i 7:23–25 en uppdelning mellan ett ”reasoning self” och ett ”carnal 

self”. Han uppfattar hos Paulus två olika användningar av egō, en som i 7:14 och 7:18 

identifieras med sarx och som inte är ont i sig själv, men som domineras av synd och inte kan 

göra gott. Detta ”Ego” (Fitzmyer använder stort ”E”) är kluvet och förstår inte sig själv och 

har moraliska ambitioner, men kontrolleras av den personifierade synden. Men Fitzmyer 

talar också om ett Ego som står i kontrast till ”the human self considered as sarx” eller ”the 

carnal self”, nämligen ”Ego as the true willing self”, eller ”the reasoning self”. Något 

paradoxalt ser Fitzmyer alltså egō som både identifierbart med sarx och som något annat än 

sarx.74 Även Dunn förespråkar en läsning där egō åsyftar två olika ”jag” i Romarbrevet, 

snarare än att läsa in en dualism mellan egō och sarx. Jaget är kluvet eftersom det samtidigt 
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tillhör den fallna världen och Guds rike. Det är sarkinos (7:14) eller lika med sarx (7:18) i den 

mån det tillhör den fallna världen.75  

 Man bör förstås akta sig för att anakronistiskt projicera moderna psykologiska idéer76 på 

Paulus. Ändå vill jag föreslå, att om han faktiskt, helt eller delvis, identifierar egō med sarx 

skulle det kunna peka mot att dikotomin Paulus ställer, mellan köttslighet och andlighet, till 

stor del kan handla om ett identitetsskifte. Då blir det plötsligt mer begripligt att skiljelinjen 

mellan tillståndet går vid en övergångsrit, dopet, där den troende identifierar sig med Jesus 

Kristus (6:3–5).77 Den återkommande kopplingen mellan å ena sidan ett enligt Paulus 

felaktigt förhållande till köttet och å andra sidan synd kan med en sådan identitetscentrerad 

tolkning uppfattas som att den troendes identitetsskifte måste få moraliska konsekvenser. 

Att ”den syndiga kroppens” död, som jag behandlat ovan, handlar om ett identitetsskifte 

kanske går ihop med Jewetts analys, trots att han tolkar skeendet på gruppnivå, medan 

Fitzmyer ser till individens andliga utveckling. Jewett betonar nämligen att deltagandet i 

Kristi död innebär att ”dö” från sitt gamla sociala nät och sociala status när den troende går 

in i de Jesustroendes gemenskap.78  

Även utifrån Dunns läsning av Paulus kan man finna stöd för idén om att övergången från 

ett liv ”i kött” och ett liv ”i Ande” är ett identitetsskifte. Den klyvning av den troendes jag i 

två delar som han ser beskriven i kap. 7 kommer att upphöra när den troende helt och fullt 

har identifierat sig med Kristi död. Till dess har samma ”jag” som är köttsligt ännu inte 

identifierat sig med Kristi uppståndelse och det andra jaget, som har en god vilja, har 

identifierat sig med Kristi död. Identitetsskiftet har att göra med beredskap för den nya 

tidsåldern.79  

De gemenskaper människor ingår i, varav religiösa rörelser är ett viktigt exempel, har stor 

betydelse för hur identiteter formas och förändras. Jewett belyser, som vi har sett, utifrån 

senare passager i Romarbrevet, att Paulus försöker få läsarna att dra sig ur den tävlan om 

status och heder som det kringliggande samhället och i stället anamma den frihet och det 

ansvar som ett liv med Anden innebär. Detta talar för att han faktiskt försöker leda läsarna i 

ett kollektivt identitetsskifte. Fitzmyers och Dunns beskrivning av hur en klyvning verkar råda 
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i det ”ego” som Paulus exemplifierar fångar in det viktiga i att ett identitetsskifte även sker 

på individnivå. Jag uppfattar dock en möjlighet till självmotsägelse i denna beskrivning, då de 

på andra ställen, som vi sett, betonar att Paulus ser människan som en odelad helhet. 

Jewetts utläggning av verserna där nous och sarx ställs mot varandra övertygar mig mer, då 

den är lättare att harmonisera med ståndpunkten, som intas i alla tre kommentarer, att 

Paulus ser människan som en enda helhet. Jewetts argumentation uppfattar jag som mer 

sammanhängande. Dock talar både Jewetts perspektiv på sarx, som betecknande en 

dynamik som ska förändras, och den som Fitzmyer och Dunn förespråkar, där det uppfattas 

som betecknande människans ”jag” i ett tillstånd av bortvändhet från Gud, för att Paulus 

försöker befästa övergången från en självbild till en annan. Jewett ser till gruppnivån, de 

tidigare kommentarerna ser till individnivån. 

Att, som Fitzmyer, uppfatta sarx i Romarbrevet som syftande på människans ”själv” 

motsäger inte att det också handlar om något fysiskt. Det går i Romarbrevet att uppfatta 

sarx som hela människan, inklusive den synliga materiella kroppen, till exempel i 6:19, menar 

Fitzmyer.80 Enligt både Fitzmyer och Jewett använder Paulus alltså ordet i en vidare 

bemärkelse än den vanliga i antikens grekiskt influerade miljö, det vill säga som syftande på 

just köttet som kroppens muskler eller hela kroppen81, vilket framgår av diskussionen ovan. 

Som vi sett är Dunn, jämfört med dessa två, mer intresserad av att även se till den aspekt av 

sarx som rör materiell kroppslighet. Utifrån alla tre exegeters uttydning av sarx verkar det 

dock vara möjligt att Paulus i Romarbrevet knappast har som primärt syfte, att beskriva sin 

kroppssyn. Istället vill han, med detta ord och dess kontraster, befästa sina läsare i det 

identitetsskifte som de påbörjat genom dopet. Vad människan gör med sina melos, som helt 

eller delvis syftar på människans kroppsdelar, har dock en avgörande betydelse för detta 

identitetsskifte. 

 

Nyanser i Paulus kroppssyn 

Jag lyfte tidigare det potentiellt motsägelsefulla i att Paulus talar om hur den synliga 

skapelsen uttrycker Guds osynliga (positiva) egenskaper i början av brevet för att sedan 

verka uttrycka sig i negativa ordalag om kroppen. Att människan enligt Paulus troligen hör till 

denna skapelse, och därmed torde ingå i det som uttrycker Guds osynliga egenskaper, såg vi 
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möjligt stöd till i hantverksliknelsen i Rom 9. Något vi har sett att Fitzmyer, Dunn och Jewett 

har gemensamt är att de alla framhäver att Paulus människosyn inte är dualistisk. De menar 

att Paulus sällan behandlar kroppen som skild från till exempel anden eller sinnet. Jewett 

och Dunn framhåller till och med ofta att Paulus sällan framhåller individen, eller individens 

kroppslighet, som skild från gemenskapen. Därför menar jag att det torde följa på idén att 

Gud har skapat människan, att han också har skapat kroppen, och att den där med kan antas 

ingå i den Gudsuppenbarande skapelse som Paulus beskriver i Rom 1.  

     Sedan har vi sett hur det finns goda grunder för att anta att han på de ställen där han 

omtalar ”kroppen” eller ”köttet” i negativa ordalag, använder dessa ord metaforiskt. En 

annan möjlighet, som vi sett hos Dunn, är att Paulus där enbart syftar på den kroppslighet 

som är av denna tidsålder. I ljuset av dessa förklaringar framstår de negativa yttrandena om 

sōma och sarx som mindre motsägelsefulla. 

     I 8:23 beskriver Paulus sōma, inte som något att befrias från. Snarare beskrivs kroppen, i 

skarp kontrast till 7:24, som det som ska befrias: den inväntar sin apolytrōsis, sitt friköpande. 

Här tycks Paulus alltså uttala sig om kroppen på ett annat sätt än tidigare, vilket skulle kunna 

tyda på att han lägger något delvis annorlunda i ordet sōma här. Enligt Fitzmyer handlar 

avsnittet, som 8:18–23 utgör, om hela skapelsens befrielse från död och förgänglighet. 

Kroppens befrielse från detsamma nämns här, menar han, som en del av skapelsens 

befrielse – det är inte en antropologi som behandlas. Fitzmyer betonar att sōma här 

betecknar ”the physical aspect of human existence” och att befrielsen inte är en befrielse 

från kroppslighet.82 Även Dunn gör en poäng av hur ickedualistiskt detta avsnitt är.83 

Ifall Fitzmyer har rätt, i att människokroppens befrielse omtalas i Rom 8 som en del i hela 

skapelsens befrielse från förgänglighet, skulle det kunna innebära två viktiga saker. Det 

första är att Paulus räknar människokroppen till Guds medel för att uppenbara sina 

egenskaper. Som förklarats under rubriken ”Skapelsen som Guds självmanifestation”, är det 

med tanke på liknelserna om människan som Guds hantverk i Rom 9:20, någorlunda 

sannolikt att Paulus räknar människan till de Guds ”verk” som i Rom 1:20 beskrivs som 

uppenbarande Guds osynliga egenskaper. 

      Det andra är något så radikalt som att Paulus kanske hävdar att död och förgänglighet 

inte är en nödvändig del av människokroppens beskaffenhet. Människokroppen skulle då, 
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med andra ord, enligt Paulus bära på en potential till odödlighet. Kanske är det denna 

härlighet som ska uppenbaras ”i” Paulus och de han skriver till. Fitzmyer översätter själv 

doxan apokaluphthēnai eis hēmas:” (the) glory that is going to be revealed in us.” (min 

kursivering).84 Han påpekar dock också möjligt att Paulus även här använder sōma 

metaforiskt, som ett ord för människans ”själv”.85 Vi kan se något liknande hos Dunn, som 

menar att både sarx och sōma brukar beteckna kroppslighet, men att även en kroppslighet 

som hör till Guds rike ryms i ordet sōma.86 Han är dock noggrannare med att understryka 

kontinuiteten mellan å ena sidan Paulus till synes negativa användning av begreppet sōma i 

6:6 och 7:24, och å andra sidan i 8:23. Dunn vidhåller att sōma på alla dessa ställen 

betecknar människans kroppsliga deltagande i sin omgivning, i kontrast till sarx som 

uttrycker beroende av, snarare än deltagande i, densamma.87  

Även Jewett förordar en läsning där människan i 8:23 förklaras ha del i hela skapelsens 

lidande och befrielse, inklusive hennes kropp.88 På så sätt kan vi även med Jewetts uttydning 

av denna och de kringliggande verserna sluta oss till att människokroppen hör till skapelsen 

och därmed uttrycker något av Guds osynliga egenskaper. Däremot blir den andra slutsatsen 

jag förslog ovan, om att förgänglighet inte hör till kroppens väsen, svårare att dra utifrån 

Jewett eftersom han tydligare specificerar hur han uppfattar betydelsen av ordet phthora, 

som kan betyda förgängelse. Jewett menar att denna term i 8:21 syftar på hur människan 

genom sin fåfänga stört naturens ekosystem. Det är denna destruktiva mänskliga påverkan 

som resten av skapelsen ska befrias från, varav följer den personifierade skapelsens väntan 

på att ansvarstagande människor ska dyka upp, vilket enligt Jewett beskrivs i 8:21.89 

Befrielsen som betecknas med tēn apolytrōsin tou sōmatos hēmōn, är enligt Jewett en social 

förändring och sōma får här åter metaforiskt beteckna en gemensamt erfaren 

”kroppslighet”.90  

Att talet om skapelsens befrielse skulle vara en maning till miljöengagemang finner jag 

inte särskilt övertygande när det tillskrivs ett brev skrivet långt före någon industrialisering. 

Jag är snarare benägen att, som Fitzmyer och Dunn, se människans delaktighet i den 
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befrielse som ska tillkomma hela skapelsen, som en delaktighet i Guds härlighet genom 

befrielsen från död och phthoras. Man bör dock vara medveten om att det sistnämnda ordet 

kan ha fler innebörder än förgänglighet, såsom moraliskt fördärv91. Följaktligen är det inte 

nödvändigtvis så, att Paulus just här talar om människans uppnående av odödlighet, även 

om det utifrån hans eskatologiska perspektiv92 är en sannolik möjlighet.  

 

Sammanfattning och ställningstagande 

Vad kan vi utifrån ovanstående dra för slutsatser om Paulus kroppssyn? Paulus uttalanden 

om de kroppsrelaterade nyckelord jag valt att analysera tycks nyanseras när vi väger in dessa 

ords metaforiska dimensioner. Vi kan, utifrån Jewett, Fitzmyer och Dunn, dra slutsatsen att 

Paulus tidvis fördömande ord om sōma och ett liv en sarki/sarkinos/kata sarka inte handlar 

om att kroppen i sig är moraliskt förkastlig, i kontrast till någon annan aspekt av människan. 

Snarare handlar dessa negativt laddade yttranden om människors icke-önskvärda 

förhållanden till Gud och sig själva, eventuellt i form av en gruppdynamik präglad av 

maktkamp. Om sōma är hela personen, eller en kollektiv erfarenhet av kroppslighet, kan vi 

även säga att Paulus tal om att befrias från kroppen inte heller är menat i någon fysisk 

bemärkelse. Inte heller handlar det om själens separation från kroppen. Om sōma ändå 

ganska konsekvent skulle beteckna kroppen i vardaglig bemärkelse, kan vi, utifrån de olika 

tonerna Paulus omtalar den med, trots allt se att en värdering av kroppen i moraliska termer 

pågår i Romarbrevet 6–7, men att det inte är en svartvit fråga. Människokroppen tycks enligt 

Paulus varken vara ond eller god i sig, men bär på potential till både synd och rättfärdighet. 

Genom Guds ande, som ges i dopet, kan kroppen bli ett ”vapen” för Gud i kampen mot det 

onda. Dessutom sluter sig Jewett, Fitzmyer och Dunn kring att Paulus ser kroppen som en 

del av skapelsen, som han ju skrivit uttrycker Guds osynliga egenskaper.  

Romarbrevet är inte ett antropologiskt traktat där Paulus har för avsikt att redogöra för 

sin syn på människokroppen. Att han däremot försöker berätta om det identitetsskifte som 

livet i Kristusrörelsen innebar för brevets läsare, och de konsekvenser han menar att detta 

måste få för dem, verkar av min analys vara troligt. Med tanke på vilken roll förhållandet till 

kroppen spelar i anammandet av en identitet, är det rimligt att Paulus i brevet skulle tala om 

kroppens roll och moraliska betydelse. Att sociala strukturer, och kroppens roll i dessa, lyfts 
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fram och kritiseras i samma veva, är på samma sätt också fullt rimligt. Detta grupperspektiv 

på kroppslighet, som börjar hos Dunn, och vidareutvecklas av Jewett, ser jag som mycket 

värdefullt. Individnivån, som Fitzmyer tar till vara på, är förstås en omistlig del av bildandet 

av en ny identitet, men i ett brev som är riktat till en gemenskap menar jag att det är 

otillräckligt. Oavsett om man, som Jewett, endast uppfattar talet om melos, som rörande 

den konkreta kroppen, eller om man som Fitzmyer och Dunn även räknar vad han skriver om 

sōma och sarx som yttranden om kroppen, kommer man fram till en likartad bedömning: 

Paulus värderar inte kroppen moraliskt som sådan. När den benämns som sarx omtalas 

kroppen i ett icke-önskvärt tillstånd (Fitzmyer, Dunn) eller sammanhang (Jewett). Till ordet 

sōma kommer emellanåt bestämmelser som för ordets betydelse åt det hållet. När melos, till 

vilka åtminstone kroppens delar räknas, kan kroppen, med hela människan, övergå till ett 

önskvärt tillstånd, där den verkar Guds härlighet. Då kan den fylla sitt syfte, att befria 

skapelsen, och sig själv från död och fördärv. Hur detta mål yttrar sig är för Jewett något 

mindre övernaturligt. Jag menar dock att Fitzmyer och Dunn, som öppnar för möjligheten att 

detta handlar om en ny och odödlig form av kroppslighet, på denna punkt gör en mindre 

anakronistisk uttydning av Romarbrevet. 
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Valentinus och konflikten mellan människor och änglar 

Av Valentinus skrifter har vi endast de sju fragment som är återgivna av hans 

meningsmotståndare att tillgå. Utifrån dessa kan man ändå dra vissa slutsatser om hans syn 

på kroppen och köttet, särskilt om man läser dem i ljuset av samtidens filosofiska 

strömningar. I detta avsnitt kommer jag kort förklara vad som direkt - eller, i ett fåtal fall, 

indirekt - sägs om några av de nyckelbegrepp för kroppssyn som jag ovan har identifierat, i 

Fragment I-V, samt det ”fragment” som brukar uppfattas som en fullständig psalm med 

titeln Sommarskörd, på grekiska Theros. Först analyserar jag psalmen och fragmenten var för 

sig. Sedan kommer jag att jämföra dem och se vilken kroppssyn som framträder om man 

läser dem tillsammans. Jag kommer även att diskutera i vilken utsträckning det är lämpligt 

att läsa dem tillsammans, samt försöka identifiera eventuella spänningar och motsägelser 

mellan citaten.   

 

Valentinus psalm, Fragment I och Fragment V 

I Sommarskörd ställer Valentinus upp en kedja av fem substanser, i vilken man enligt Paul 

Linjamaa (2017) kan ana en hierarki, där lägre substanser beror av de högre93: 

 

”Jag ser hur allt kommer an på anden (pneumati) 

Jag inser hur allt är buret av anden 

Köttet (sarka) av själen (psychēs) bärs upp 

Själen (psychen) av luften (aeros) beror 

Luften (aera) på etern (aithres) vilar”94 

I denna behovskedja kommer alltså ande (pneuma) högst upp och kött (sarx) längst ner. 

Allting är beroende av ande och inget är beroende av kött. Det framgår av Sommarskörd att 

Valentinus förstod att ande är något som man i ljuset av det etablerade filosofiska 

språkbruket i den hellenistiska judisk-kristna miljön kan anta är förknippat med Gud.95 

Dessutom är anden den substans allt annat kommer an på. Köttet har alltså enligt Valentinus 

                                                           
93 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s.79 
94 I denna uppsats citerar jag Paul Linjamaas översättning; därtill anger jag vissa nyckelord från Thomassens 

utgåva.  
95 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s.79 
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samma ursprung som de ”högre” substanserna. Att köttet kommer från anden, eller Gud, 

poängterar Thomassen, betyder inte nödvändigtvis att Valentinus uppskattar köttet.96 

I Fragment I verkar människan som jordisk varelse dock härledas till fler än en 

upphovsman. Här görs nämligen skillnad på änglar - vars skapelse eller bildverk, plasmatos, 

den första människan var - och något annat. Exakt vad detta ”andra” är för något framgår 

inte, men det gav människan förmågan att tala på ett sätt som ”överträffade gränserna för 

skapelsen (eller ”utformningen”)”, hote meizona ephtherxato tēs plaseos, genom att i 

hemlighet placera i henne en ”säd av den högre substansen”, sperma tēs anōthen ousias. 

Vad som skulle kunna menas med en sådan säd får läsaren inte veta av fragmentet själv, 

men när effekterna av säden visar sig genom människans tal fyller det änglarna som skapade 

människan med skräck inför sitt verk. Änglarnas skräck inför den talande Adam förklaras 

bestå i att de i honom såg den ”pre-existenta97 människan”, proontos anthrōpou, på ett sätt 

som Valentinus liknar vid hur människor kan forma gudabilder och sedan fyllas av fruktan 

inför den gudom som anses bebo statyn som föreställer den. Här börjar enligt Valentinus en 

konflikt mellan människan och de kosmiska makterna98.  

I sig själv säger inte detta fragment mycket om kroppen eller köttet. Även om man kan 

tolka änglarnas verk som människans kropp och den tillförda ”säden” som något annat, till 

exempel själen, är detta inget som går att direkt utläsa ur texten. Att Valentinus implicerar 

detta är dock möjligt. Särskilt som idén om att människan fått en odödlig själ direkt av Gud, 

men sin kropp och dess dödlighet av lägre gudar skapade av den högste guden, var utbredd i 

antikt grekiskt tänkande99. Vi kan dock inte vara helt säkra på att Valentinus speglade 

utbredda grekiska idéer på alla plan. I Fragment VI uttrycker Valentinus uppskattning för 

något han kallar ”de allmänna böckerna”, tais demosiais biblios, och skriver att de stämmer 

överens med kyrkans lära. Med ”de allmänna böckerna” skulle Valentinus kunna syfta på de 

populära och allmänt tillgängliga filosofiska böckerna under Valentinus samtid.100 Vore så 

fallet skulle vi med större säkerhet kunna säga att det änglarna formar i Valentinus 

berättelse i Fragment I är kroppen, och att säden som tillförs är själen. ”De allmänna 

                                                           
96 Thomassen 2006, Spiritual seed, s. 482 
97 Pre-existent, kan på svenska även heta ”förexisterande”. Jag har valt att använda samma ord som 

Linjamaa. 
98 Linjamaa (2017) påpekar på s. 92 att den idén om konflikt mellan människor och änglar klingar något av 

Efesierbrevet och Kolosserbrevet. 
99 TDNT Vol VI, Braun, 1971, s. 255 
100 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 100 
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böckerna” skulle dock även kunna syfta på till exempel de judiska skrifterna101, att döma av 

Valentinus referenser till bland annat Adam som den första människan. I den passage där 

Klemens av Alexandria återger detta citat av Valentinus, skriver han uttryckligen att han inte 

är säker på vilka böcker som åsyftas102. Om man läser Fragment I utan den kontext som de 

övriga fragmenten samt eventuella spår av hellenistiskt tänkande skulle kunna utgöra, finns 

det inget som säger att det änglarna formade inte var människans själ, och att den högre 

substansen inte är till exempel kött. Vi kan därmed sluta oss till att fragmentet, i brist på 

kontext, säger oss ganska lite. Desto mer talande är citatet om man läser det tillsammans 

med de andra, se nedan under rubriken ”Att läsa fragmenten tillsammans eller var för sig”. 

I Fragment V förklarar Valentinus världen vara en underlägsen efterapning av något som 

han kallar ”den levande eonen”, tou zōntos aiōnos. Detta förklarar han genom att likna 

världens tillkomst vid hur en målare målar av en levande person. Även om avbilden målats 

av målaren är det inte målaren, utan den som försåg målaren med originalet ”så att han kan 

hedras genom dess namn”, hina timethe di onomatos autou, som är avbildens ursprung. 

Enligt Linjamaa103 och Thomassen104 tyder Fragment V på att Valentinus världsbild var starkt 

inspirerad av platonska föreställningar om en evig och perfekt idévärld i kontrast till 

bristfällig materia. Om detta stämmer vittnar berättelsen i Fragment V om en syn på 

kroppen som något underlägset en icke-materiell idealmänniska.  

Platon beskriver i Timaios den materiella världens tillkomst som ett hantverk, där en 

kosmisk hantverkare gjort alla ting som bleka kopior av deras perfekta och transcendenta 

motsvarigheter i den eviga idévärlden. I Staten liknar Platon sinnesintrycken i vår materiella 

tillvaro vid skuggor av idévärldens andliga ting. Linjamaa påpekar att Valentinus liknelse i 

Fragment V är snarlik. En skillnad är dock att Valentinus istället för ”hantverkare”, 

demiourgos, föredrar termen ”målare”, zōgraphō (vilket är en specifik sorts hantverkare). 

Den levande eonen i Valentinus språkbruk motsvarar enligt Linjamaa i idévärlden i Platons 

skrifter.  

                                                           
101 Formuleringen ”de judiska skrifterna” hämtar jag direkt från Linjamaa, 2017, s. 100. Jag antar att han 

syftar på septuaginta, men formuleringen är lite otydlig, då det förstås finns judiska heliga skrifter som inte 
hålls heliga av kristna. 

102 Linjammaa, 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 100 
103 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s.90 
104 Thomassen 2006, Spiritual seed, s. 466 
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Den platonska inspirationen identifierar Linjamaa också i Fragment I, där skaparänglarna 

liknas vid skulptörer (alltså en sorts hantverkare) som formade Adam till den pre-existenta 

människans avbild. Kroppen torde dock enligt ett sådant synsätt ha del i och uttrycka något 

av idealmänniskans upphöjdhet105. En sådan tolkning tycks bekräftas av det sista påståendet 

i fragmentet, som lyder: ”på så sätt skänker (eller medverkar) Guds osynlighet (till) 

förtroende (/tro) i det som har skapats”, synergei de kai to tou theou aoraton eis pistin tou 

peplasmenou. Thomassen påpekar dock att detta uttryck, för att något av Gud är immanent i 

skapelsen, inte behöver innebära att Valentinus värderar det materiella högt. Sättet på vilket 

Guds egenskaper uttrycks genom det kan av allt i texten att döma vara fragmenterat eller 

förvanskat.106 

 

Fragment III och IV 

För Valentinus tedde sig kroppskontroll som ett högt ideal. Det kan vi utläsa ur Fragment III, 

där han skriver att Jesus uppvisade gudomlighet i det att han bemästrade magens funktioner 

till den grad att han inte behövde tömma tarmen. Linjamaa107 förklarar detta som ett utslag 

av den vanlig antika uppfattningen att kroppens olika funktioner var knutna till olika 

kosmiska andemakter. Här ser Linjamaa en koppling mellan Fragment II – som inte säger 

något direkt om kropp eller kött, men behandlar Guds makt att genom Jesus driva ut de 

andemakter som hemsöker människans hjärta – och Fragment III. En vanlig uppfattning i 

antikt tänkande var nämligen att kroppen var under planeternas inflytande. Ju mer någon 

kunde råda över sina kroppsfunktioner, desto friare var denne i förhållande till de kosmiska 

andemakterna, och vice versa108. Därmed var det antagligen bara logiskt att någon som 

fullständigt kunde kontrollera sin matsmältning ansågs ”uppvisa gudomlighet”, som det står 

om Jesus: theota Iesous eirgazeto, i Fragment III. 

Einar Thomassen gör, i ljuset av senare valentinianska texter, en mindre fysisk tolkning av 

detta fragment. Han föreslår att Jesu kropp här kan symbolisera Jesu andliga väsen, och 

maten han äter inkarnationen som han löser upp inom sig. Thomassen medger att 

                                                           
105 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 90 
106 Thomassen 2006, Spiritual seed, s. 473 
107 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 92 
108 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 92–93 
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tolkningen är osäker, men menar att det är till dess fördel att man i de andra fragmenten 

tydligt ser att Valentinus såg fysiska ting som representationer av högre andliga principer.109 

Av Fragment IV kan vi ana att Valentinus inte såg de bittra konsekvenserna av en 

människas kroppslighet som en beklaglig olycka, utan som något meningsfullt och en del i en 

viktig uppgift som människan självmant tagit på sig. Där säger Valentinus nämligen, om 

åhörarna av den predikan detta fragment är ett utdrag ur, att åhörarna från början var 

odödliga, men valde dödlighet. Valentinus menar att de ”önskade få del av döden”, ton 

thanaton ethēlete mepisasthai eis eautous, för att upplösa den: ”För när ni ger upp (eller: 

löser upp) världen men inte er själva (hotan gar ton men kosmon lyēte, hymeis de mē 

katalyēsthe), då kommer ni att härska över skapelsen och all förgänglighet (tēs ktiseōs kai tēs 

phthoras apases).” Kroppens förgänglighet är alltså enligt Valentinus något som ska 

övervinnas, men just därför är det meningsfullt att de troende erfar den.  

Linjamaa läser detta stycke utifrån senare platonisters föreställningar om att människans 

odödliga ande valt att ta på sig en dödlig kropp. På så sätt kan hela fragmentet i överförd 

bemärkelse förstås som en beskrivning av hur människan antagit inte endast döden utan 

även kroppsligheten som sådan, med allt vad det innebär.110  

 

Att läsa fragmenten tillsammans eller var för sig 

Några frågor uppstår när man jämför fragmenten med varandra på jakt efter Valentinus 

kroppssyn. Vid jämförelse av Sommarskörd med Fragment I, kan man bland annat fråga sig 

ifall Valentinus ansåg att alla människans beståndsdelar – såväl köttet som själen – har 

samma ursprung. Eller ansåg han att olika aspekter av människan har olika skapare? Här kan 

urskiljas en eventuell motsättning mellan olika citat som tillskrivs samma person. Påståendet 

att allt beror på substansen ”ande”, tycks motsäga beskrivningen i Fragment I av att 

människan har två upphov: både avundsjuka änglar och en okänd agent. Kan det vara så att 

Valentinus hann ändra uppfattning mellan det att han skrev de olika texterna som Klemens 

och Hippolytus citerar? Detta vore en möjlig förklaring.  

Om vi trots ovan nämnda möjlighet prövar att läsa citaten som om påståendena där 

tillsammans avslöjade en över tid sammanhängande världsbild, framträder någon annan 

                                                           
109 Thomassen 2006, Spiritual seed, s. 458–459 
110 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 99. Denna möjlighet utforskas närmare under rubriken 

”Kampen för befrielse”. 
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möjlig lösning på den synbara motsättningen: Valentinus tycks skilja på att ”skapa” (plassō) 

någon eller något, och att vara någontings ”ursprung”111, ”källa”, ”anledning” eller ”orsak” 

(aitia).112 Beaktar man yttrandena i Fragment V, med liknelsen om målaren, avbilden och 

originalet, när man tolkar Sommarskörd och Fragment I, tycks denna teori bekräftas. Även 

om en ”målare” har givit form åt den ”avbild”, som i detta fragment förklaras vara en symbol 

för världen, är det originalet som är avbildens upphov, skriver Valentinus.  

Försöker man läsa Fragment I, med substansernas hierarki från Sommarskörd i 

bakhuvudet, bör man ha i åtanke att det inte framgår exakt vad i människan som änglarna 

skapade och exakt vad som utgör den ”högre substansen”. Att denna substans beskrivs som 

”högre” gör i alla fall att vi kan utesluta att säden, som Valentinus menar placerades i den 

första människan, är köttet (som ju har placerats längst ned i kedjan av Valentinus). Läser vi 

citaten som om de innehållsligt hängde ihop ser vi alltså att köttet enligt Valentinus hör till 

det som änglarna skapat. Kanske hör även själ, luft och eter dit – det framgår inte och är inte 

heller särskilt viktigt för syftet med denna uppsats. Detta skiljer sig, som vi kommer att se, 

från Thomassens tolkning. Han läser inte fragmenten tillsammans på ovan demonstrerade 

sätt, utan snarare i ljuset av senare texter som är tillskrivna ”valentinianer” – dvs. som 

härstammar från Valentinus lärjungar snarare än från Valentinus själv.  

Applicerar man en sådan läsningsstrategi på Sommarskörd, är det möjligt att tänka sig att 

en eller flera av de substanser i behovskedjan som målas upp i psalmen, har skapats av 

något annat än anden/Gud113, och ändå har sitt ursprung hos samma ande/Gud. Att ”skapa” 

något i denna bemärkelse är alltså liktydigt med att ”forma” något, snarare än att vara dess 

ursprung. Ett sådant resonemang är det troligt att Valentinus förespråkar, om det är så som 

både Linjamaa och Thomassen menar, nämligen att Valentinus tagit intryck av Platons 

Timaios och Staten114. Vad säger en sådan samläsning om Valentinus syn på kroppen och 

köttet? Köttet hör, enligt Valentinus, till det skapade, plasmatos, och uttrycker härligheten 

hos den pre-existenta människan, samt skänker förtroende åt Guds osynlighet, to tou theou 

aoraton, även om köttet är skapat av änglar och inte direkt av Gud. Det förgängliga köttet 

uttrycker - i egenskap av att vara en avbild av dess eviga motsvarighet, eller i egenskap av 

bärare av en ”säd” av något högre - Guds och människans oändliga dimensions egenskaper.  

                                                           
111 Linjamaas översättning. 
112 BDAG 3rd ed. s.v. aitios, ia, on. def. 1a. (the cause, source), def. 1b. (cause, reason). 
113 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s.78 om kopplingen mellan ande och Gud. 
114 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s.85, s.90, Thomassen 2006, Spiritual seed, s. 466 
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Enligt Linjamaa är ”den levande personen” i liknelsen om målaren i Fragment V, 

antagligen densamme som den ”pre-existenta människan” i Fragment I. Denna samläsning 

motiverar han med att båda texterna använder konstnärligt hantverk som liknelse för 

skapelsen115. Även Thomassen poängterar likheten mellan Fragment I och Fragment V, och 

påpekar att båda behandlar förhållandet mellan en modell och en kopia. I Fragment I är 

förhållandet antropologiskt, i Fragment V är det kosmologiskt.116 Kanske kan man i 

förhållandet mellan hur Valentinus beskriver människan respektive världen ana spår av den 

under antiken vanliga uppfattningen att människan är kosmos i miniatyr.117 

Valentinus skulle alltså kunna anses måla upp en bild av den köttsliga tillvaron som 

meningsfull, i det att den vittnar om Gud. Utifrån Fragment III och Fragment IV kan vi även 

uppfatta att Valentinus ser tillvaron i en förgänglig kropp som meningsfull i egenskap av att 

vara en asketisk utmaning med ett högre syfte: den som övervinner sin kropps normala 

funktioner, såsom Jesus kontrollerade sin matsmältning, demonstrerar sin överlägsenhet 

över de änglar och andemakter som, enligt Fragment I, motarbetar människan. Kanske är det 

enligt Valentinus - om han reproducerar sin samtids vanliga filosofiska uppfattningar - just 

genom kroppens funktioner som änglarna för sin kamp mot människan118.  

Något som talar för möjligheten till att läsa in en sådan föreställning hos Valentinus är att 

han väljer just ordet plasmatos när han talar om änglarnas verk. Detta ord användes ofta i 

hellenistisk tid för att benämna kroppen i kontrast till själen, psyche, eller anden, pneuma119. 

Därtill användes ordet plasma, i de vitt spridda så kallade magiska papyrusrullarna, för de 

modeller en magiker föreskrevs tillverka av den person de ville påverka med sin magi120. 

Samma ord användes alltså i hellenistisk tid om kroppen, som för magiska föremål som 

tillverkades för att utöva inflytande över de personer de föreställde. Om änglarna enligt 

Fragment I både var människans skapare, samt kom att vända sig mot människan, är det inte 

omöjligt att Valentinus, som så många andra i hans samtid121, uppfattade kroppens 

funktioner, med sina bristfälligheter, som förbannelser dess tillverkare lagt ner i den för att 

plåga människan.  

                                                           
115 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 89 
116 Thomassen 2006, Spiritual seed, s. 465 
117 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 92–93  
118 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 92–96 
119 TDNT, Vol VI, Braun, 1971, s. 255 
120 TDNT Vol VI, Braun, 1971, s. 255–256 
121 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 92–96 
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Thomassen föreslår att frasen tachu to ergon ēphanisav i Fragment I, ”(änglarna) gjorde 

sig av med sitt verk”, som beskriver hur änglarna av fruktan vände sig mot människan, kan 

syfta på att människan utestängdes från paradiset och gavs en fysisk kropp. Enligt detta sätt 

att tolka fragmentet var det som änglarna först formade hos människan en själslig, snarare 

än en fysisk, kropp och den tillförda säden något ännu mer transcendent. Denna tolkning122 

finner jag intressant, eftersom den stödjer hypotesen om att änglarnas fientlighet gentemot 

människan ligger i den fysiska tillvarons natur. Då denna tolkning är beroende av 

utomstående senare källor, som t.ex. Johannes hemliga bok123, bedömer jag den som ganska 

implausibel, om än inte helt omöjlig. Konsekvensen av både Linjamaas och Thomassens 

tolkningsförslag blir dock den samma: att man ser kroppen som ett instrument för illvilliga 

högre makter att utöva destruktivt inflytande på människan ”i” kroppen. Detta är kanske den 

mest kroppsfientliga aspekten av det vi på någorlunda goda grunder kan gissa om Valentinus 

antropologi.  

Det är förstås inte självklart att vi med säkerhet kan väga in Fragment I:s berättelser om 

motsättningarna mellan skaparänglar och människa när vi tolkar Fragment III, även om 

möjligheten till att Valentinus var influerad av hellenistiska föreställningar (det vill säga, 

föreställningarna om kroppens rörelser som andemakters olycksbringande inflytande, i strid 

mot människan) talar för det. Väljer vi bort att väga in det, kan vi ändå i Fragment III återigen 

se Valentinus återkommande tema om hur en människa, i sitt kroppsliga tillstånd, kan 

manifestera något av Guds egenskaper. Här ges dock ett villkor för Gudsmanifestationen. 

Den som uppvisar gudomlighet är behärskad och uthärdar allt: ”han var behärskad och 

uthärdade (verkligen) allt”, panta, phesin, ypomeinas hegkrates hēn.  

För att människan i sin kropp ska uttrycka gudomliga egenskaper måste hon alltså utöva 

askes. Asketisk framgång, menar Linjamaa, är troligtvis även andemeningen i raden i 

Fragment IV om att ”ge upp världen men inte er själva”124. Här beskrivs syftet med askesen, 

att människan, som frivilligt valt att bli dödlig, ska ”härska över skapelsen och all 

förgänglighet”, kyrieuete tēs ktiseōs kai tēs phthoras apases. Kanske kan vi se Valentinus 

återkommande tema, om att manifestera gudomlighet, upprepar sig även här, om vi utgår 

ifrån att Gud i antikt tänkande ansågs härska över skapelsen. Kan vi utgå från att Valentinus 

                                                           
122 Thomassen 2006, Spiritual seed, s. 449–450 
123 Så återger Linjamaa titeln på den till Nag Hammadi-samlingen hörande text, som på engelska kallas The 

Apochryphon of John. 
124 Linjamaa 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 98 
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kan ha uppfattat det som något typiskt gudomligt att härska över skapelsen? Föreställde han 

sig Gud som allsmäktig? Det tycks framgå av Fragment II att Valentinus ansåg att Gud står 

över alla andemakter: ”Och en finns som är god, hans frimodighet är uppenbarad genom 

Sonen. Endast genom honom kan hjärtat bli rent, när alla onda andar drivs ut ur det.” Om 

detta implicerar makt över skapelsen framgår inte direkt av materialet. Om det stämmer, 

som Linjamaa föreslår125, att de andemakter som finns i människan motsvarar de kosmiska 

makterna, skulle detta dock rimligen innebära att Valentinus verkligen ansåg att Gud stod 

över de kosmiska makterna i skyarna, som ansågs styra över skapelsen. Därmed torde Gud 

enligt ett sådant synsätt härska över själva skapelsen, i överförd bemärkelse.  

Det är alltså troligt att idén om att människan ska manifestera gudomliga egenskaper är 

ett återkommande tema hos Valentinus. I Fragment IV förklaras detta ske genom ett 

antagande av döden, för vilket vi kan förmoda att antagandet av en köttslig kropp är en 

förutsättning.  

I antikt grekiskt tänkande kontrasterades nämligen ofta kött just mot det i människan 

man såg som odödligt.126 Hör kroppen till den skapelse och förgänglighet, ktisis och phthora, 

som den som når framgång i askes enligt Valentinus härskar över? Jag menar att detta vore 

en rimlig tolkning. Dels eftersom Valentinus nämner i Fragment III att Jesus genom just sin 

kroppskontroll inte var underkastad förgänglighet, epei to phtheiresthai autos ouk eichen, 

vilket kan uppfattas som nära på synonymt med att härska över förgänglighet. Dels för att 

det sätt på vilket Valentinus formulerar sig om det som änglarna formade i Fragment I, tou 

peplasmenou, påminner starkt om hur Paulus formulerar sig om Guds verk sedan skapelsens 

(ho ktiseōs) början i Rom 1:20.127 

Möjligen skulle man utifrån faktumet att Jesus anses bemästra just kroppens funktioner i 

Fragment III, när det står att han inte var underkastad förgänglighet, kunna förstå Fragment 

IV som att kroppen hör till ktisis och dess funktioner till phthora. Vi har inga belägg för att 

Valentinus skulle göra en uppdelning mellan dessa, så att skapelsen och därmed troligtvis 

även kroppen, inte av nödvändighet är förgänglig, såsom Paulus tycks göra i Rom 8:20. Det 

finns inte heller något i Valentinus som säger att han menar samma sak med de två 

begreppen, men han skriver om båda som något människan så småningom ska härska över. 

                                                           
125 2017, Valentinianernas Evangelium, s. 92–93 
126 TDNT vol VII, Schweizer, 1971, s. 102–103 
127 Se diskussion nedan under rubriken ”Paulus och Valentinus om kroppen som teofani och slagfält”. 
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Paulus skriver om skapelsen som fången under förgängelse, på ett motsvarande sätt som 

människan är slav under synden, och att den ena bli fri när den andra blir det.128  

Linjamaa och Thomassen föreslår att man ska uppfatta antagandet av döden som nämns i 

Fragment IV som att människan som ande antar en dödlig kropp. Linjamaa gör det med 

hänvisning till idén om substansernas hierarki som kommer till uttryck i Sommarskörd, samt 

till senare tiders platonism.129 Thomassen drar samma slutsats vid läsning av fragmentet i 

ljuset av senare tiders valentinianska texter.130 Att målet med antagandet av döden beskrivs 

som att ”döden skulle dö i och genom er”, apothane ho thanatos ev hymin kai di hymōn, 

skulle kunna tolkas som en formulering av ett ytterligare syfte med köttet, utöver att 

människan i sin kroppsliga existens ska manifestera gudomlighet.  

     Om det är tillbörligt att läsa fragmenten i ljuset av hierarkin i Sommarskörd kan vi se att 

sarx, i egenskap av den lägsta av substanserna i Valentinus världsbild, hör till ”bilden”, he 

eikon eller plasei, i Fragment V och till änglarnas verk, plasma, i Fragment I. Detta menar jag 

är rimligt eftersom Valentinus i båda fragmenten använder ord med samma rot (plas-) om 

något som är format i någon annan än formgivarens namn, där det formgivna liknar något 

som är högre än det självt. Om Valentinus hade substansernas hierarki från Sommarskörd i 

bakhuvudet när han skrev Fragment I och V menar jag att det av detta rimligtvis följer att 

människans kött hör till ”bilden/hantverket”, eftersom det i egenskap av att vara längst ner i 

kedjan inte kan vara högre än något annat. 

 

Sammanfattning: Valentinus syn på kroppen 

När man väger samman uttalandena om köttslighet, kroppsfunktioner, askes och 

förgänglighet i de olika bevarade citaten, ser man att enligt Valentinus hör kroppen i 

egenskap av kött till det lägsta i tillvaron och hör till, eller utgör, det i människan som är en 

underlägsen avbild av den eviga, pre-existenta människan. Att vara kroppslig innebär att 

vara dödlig och formad av makter som vill motarbeta en, vilket kanske sker genom kroppens 

biologiska funktioner. Kroppen uttrycker, antingen till sitt väsen (som kanske antyds i 

Fragment I och V), eller som en potential som människan kan fullborda genom askes (som i 

                                                           
128 Varken Thomassen eller Linjamaa går lika långt som jag i att jämföra Valentinus med Paulus. Linjamaa 

jämför dock delar av Valentinus verk med Efesierbrevet och Kolosserbrevet. Se Linjamaa 2017, 
Valentinianernas Evangelium, s. 92 

129 Linjamaa 2017, s. 97–99 
130 Thomassen, 2006, s. 464 
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Fragment III och IV), Guds storhet. Dödlighet, och därmed kroppslighet, är något som 

människan valt av fri vilja, för att göra slut på döden. Kroppen är alltså, trots att det 

vanmäktiga köttet hör till den, enligt Valentinus meningsfull som en (potentiell) 

manifestation av det eviga samt som medel för soteriologiska syften. Detta trots att den 

skapades för att plåga människan. 
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Paulus och Valentinus om kroppen som slagfält och teofani 

I denna del kommer jag att jämföra Paulus och Valentinus med varandra. Jag kommer först 

att ta upp likheter i deras ståndpunkter. I samband med detta, kommer jag dock även att 

belysa nyansskillnader på de punkter där de i stora drag liknar varandra. Därefter kommer 

jag att fokusera på de punkter där de skiljer sig åt avsevärt i fråga om kroppssyn. Sedan tar 

jag upp hur de båda har en liknande vision av målet för den av kroppslighet präglade 

tillvaron. Slutligen kommer jag kort att utforska den intressanta överlappningen i ordval som 

förekommer på vissa ställen, innan jag sammanfattar jämförelsen. 

 

Kampen för befrielse 
”Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras”, hē gar apokaradokia tēs 

ktiseōs ten apokalypsin ton yion tou theou apekdechetai, skriver Paulus i Rom 8:19. Paulus 

lägger, liksom Valentinus, stor vikt vid att de Jesustroende på något sätt i sina liv ska 

manifestera något gudomligt. För Paulus handlar det om att manifestera gudomligt sonskap 

och deltagande i Guds härlighet, men för Valentinus om att uppvisa makt över de kosmiska 

makter som vill kontrollera människan.131 Som vi har sett ovan tycks kroppslighet spela en 

avgörande roll för hur människan kan göra detta, enligt Valentinus. Kan även något liknande 

föras tillbaka på Paulus, som emellanåt uttrycker sig till synes närmast fientligt mot kroppen? 

Jag menar att det är troligt, eftersom det, som vi sett ovan, tycks finnas goda grunder för att 

anta att sōma och sarx används på ett mer eller mindre metaforiskt sätt i Romarbrevet. Inte 

minst på de ställen när kroppen omtalas som något de troende ska befrias från. Vi har sett 

att mela, ”lemmar”, kan syfta på konkreta kroppsdelar, eller, som Dunn menar, mer 

metaforiskt på människans förmågor i allmänhet, inklusive de kroppsliga. Om dessa står att 

de kan brukas, som redskap eller vapen, av antingen en ond makt, eller av Gud, i en kamp 

mellan synd och rättfärdighet. Vi finner ett liknande motiv hos Valentinus i ett av hans 

återkommande temata: kampen mellan det ”högres säd” i människan, och fientliga 

andeväsen som vill kontrollera människans kropp.   

Man kan dock ana en ganska avgörande skillnad på hur Paulus respektive Valentinus talar 

om kroppen som vapen för diverse andemakter. I Paulus fall verkar det handla mer om 

vilken moralisk karaktär ens handlingar får, och kroppen presenteras som Guds skapelse. Om 

                                                           
131 Något liknande kanske kan anas i bland annat Ef 6 och Kol 2, men det ligger utanför ramen för denna 

uppsats. 
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vi tillåter oss en samläsning av de olika fragmenten tycks Valentinus snarare hävda att 

kroppen är skapad av illvilliga makter för ändamålet att plåga människan. Om Gud, som trots 

detta är alltings ursprung, ändå visar sin härlighet genom kroppen, är det i strid mot det 

syfte som de lägre änglarna hade när de formade den. Det i människan som är högre än 

kroppen visar Guds härlighet genom att övervinna den. 

 Valentinus idé om ”säden av den högre substansen” i människan påminner delvis om hur 

Paulus återkommer till att Guds ande bor i de döpta. Ändå verkar det, med tanke på det nära 

förhållandet mellan egō och de olika orden som för Paulus betecknar kroppslighet, som att 

Romarbrevet inbjuder läsaren mer till att i större utsträckning inkorporera kroppen i sin 

identitet jämfört med Valentinus förkunnelse. 

För Valentinus innebär människans seger i kampen mellan ont och gott, att det gudomliga 

uttrycks genom människan. Gäller detsamma i Paulus vision för kampens mål? I Rom 6:12–

14 kontrasteras den personifierade syndens herravälde över kroppen, på andra ställen 

beskrivet som att leva ”i/enligt köttet”,132 mot att Gud använder den som vapen. På ett 

motsvarande sätt kontrasteras i 8:12–15 det slaveri som ett liv ”enligt köttet” innebär, mot 

att ledas av Guds ande och därmed räknas till Guds söner. I 8:19–21 verkar detta 

”sonblivande” beskrivas som något som spelar roll för att skapelsen som sådan ska befrias 

från onda makters herravälde över den.  

För Jewett, som vi sett ovan, verkar den ”uppenbarelse av Guds söner” som skapelsen 

enligt Paulus i Rom 8:19 väntar på för sin befrielse, framförallt handla om att människan ska 

lära sig ta ansvar för jordens ekosystem. Jag uppfattar denna läsning som något 

anakronistisk. Fitzmyer uttrycker sin uppfattning av innebörden i samma ”uppenbarelse” 

något annorlunda: den syftar på de troendes uppnående av Guds härlighet, på engelska 

”glory”, som Fitzmyer väljer att översätta grekiskans något vidare doxa. Fitzmyer menar 

nämligen att Guds söners uppenbarelse i 8:19 motsvarar det som i 3:23 impliceras som 

människans mål, när det står att alla människor misslyckats med att uppnå tēs doxēs tou 

theou. Med dessa gudssöner, syftar Paulus, enligt Fitzmyer, på ”glorified Christians […] in the 

glorious presence of the Father”.133 Även Dunn uppfattar de uppenbarade gudssönerna i 

8:19 som delaktiga i Guds härlighet.134 Om Dunn och Fitzmyer har rätt kan det ligga nära till 

                                                           
132 Till exempel i Rom 7:5, Rom 8:5 
133 Fitzmyer 1993, Romans, s. 347, 507 
134 Dunn 1988, Romans 1–8, s. 470 
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hands att uppfatta det skapelsen sägs vänta på i Romarbrevet som att människan ska avslöja 

Guds egenskaper, till vilka hans doxa rimligen hör. Detta Gudsuppenbarande verkar dock 

inte vara något som sker automatiskt eller passivt, eftersom alla människor har misslyckats 

med det enligt Rom 3:23. Paulus har alltså, liksom Valentinus, en vision om hur en svår kamp 

krävs för att fullständigt genomföra Gudsmanifestationen genom människan.  

 

Har Valentinus tagit inspiration från Paulus? 

Vad som följer är förstås något osäkert. Jag kommer nedan att identifiera ordval hos 

Valentinus som ekar av Romarbrevet. Det är inte möjligt att bevisa i vilken grad Valentinus 

skulle kunna ha tagit litterär eller filosofisk inspiration från Paulus, men de litterära 

likheterna talar för möjligheten till det.  

När Valentinus i Fragment IV beskriver herravälde över phthora som människans mål, kan 

vi kanske ana inspiration från Rom 8:21 där det står att skapelsen skall befrias från 

detsamma. Detta predikoutdrag av Valentinus handlar dock inte som Rom 8:18-23 om 

skapelsens befrielse och människans, som en del av skapelsens. Där står nämligen om 

människans framtida herravälde över tēs ktiseōs kai tēs phthoras, skapelsen och 

förgängligheten. Dessa två verkar hänga närmare ihop i Valentinus tänkande, medan 

skapelsen, enligt Paulus, kan befrias från förgängligheten.  

Är det en möjlighet att Valentinus, när han talar om hur det skapade inger förtroende för 

Guds osynliga egenskaper i Fragment V, i liknelsen om bilden, gör en medveten referens till 

Romarbrevets introduktion? Likheten i ordval skulle kunna tyda på det: 

Valentinus, Fragment V: synergei de kai to tou theou aoraton eis pistin tou peplasmenou 

Utdrag ur Rom 1:20: ta gar aorata autou apo ktiseōs kosmou tois poiemasin nooumena 

katheratai 

Båda verserna tycks tala om hur Guds ”osynliga” (osynliga egenskaper, föreslår Linjamaa 

och Bibel 2000) genom den synliga skapelsen kan göra intryck på människan. Att tou 

peplasmenou, ”det formade” och tois poiemasin, ”verken” båda syftar på den skapelsen 

menar jag är troligt. Verbet plasseiv, forma, används nämligen 36 gånger om Gud (jämfört 

med 14 gånger om människor) i Septuaginta, när Gud beskrivs som skapare av jorden, 

djuren, människan och Israels folk138. Paulus använder, som vi sett, själv orden plasma (det 

                                                           
138 TDNT Vol VI, Braun 1971, 256 
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formade) och plasanti (den som format) i Rom 9:20 om Gud som skapare, to plasanti, av 

människan plasma och liknar detta förhållande en vers senare som krukmakarens och 

krukans. Paulus talar alltså om hantverksbilder, precis som Valentinus i Fragment I och V, 

men är tydlig med att det är just Gud som har ”format” och inte lägre änglar, som hos 

Valentinus. Trots uppdelningen som Valentinus gör tycks han ändå bygga vidare på Paulus 

idé om att Guds egenskaper kommer till uttryck genom det formade. När Paulus talar om 

Guds ”verk” är det högst troligt att han syftar på skapelsen. Ordet poieō syftar i de allra 

flesta av de över 3200 fall då det används i Septuaginta på Guds skapande handlingar139. 

Dessutom speglar Paulus för sina bildade läsare i Rom 1:20 troligtvis stoiska idéer om hur 

Gud går att lära känna genom sina verk i skapelsen, men utan stoicismens panteistiska 

resonemang bakom ståndpunkten140. Jag menar att om Paulus kan antas vara influerad av 

grekisk filosofi, bekräftar det ännu starkare trovärdigheten i teorierna om att Valentinus 

skulle vara det. 

 

Sammanfattning 

Både Paulus och Valentinus verkar ha en, för mig något oväntat, positiv kroppssyn, i det att 

de hos människokroppen ser en potential till att manifestera något av Guds egenskaper. De 

ser dock båda kroppsligheten som något av ett slagfält i en svår moralisk kamp mellan något 

som står på Guds sida, Guds ande eller en andlig ”säd”, och något som vill motarbeta 

människan. Motståndaren i kampen Paulus målar upp är ”syndens lag” (Rom 7:23), medan 

det i Valentinus vision av en kosmisk kamp snarare rör sig om någon sorts illvilliga änglar. 

Kanske är Gudsmanifestationen resultatet av människans och Guds potentiella seger i denna 

kamp. En segerrik utgång i kampen verkar för både Valentinus och Paulus resultera i ett nytt 

och oberoende förhållande till död och förgänglighet. Människans förhållningssätt till 

världen, kroppen och sig själv tycks vara avgörande för kampens utgång. Köttet tycks enligt 

Valentinus utgöra en substans, medan det hos Paulus snarare är ett icke önskvärt tillstånd 

som rör hela människan och som den troende i sin andliga kamp strävar bort ifrån. Detta 

tillstånd verkar ha en till stor del social dimension (men knappast uteslutande, som i Jewetts 

läsning). Kanske refererar Valentinus till Romarbrevet genom ordval. 

 

                                                           
139 TDNT Vol VI, Braun, 1971, 459 
140 TDNT Vol VI, Braun, 1971, 463 
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Slutsatser och implikationer 

Nedan redovisar jag de svar på mina frågeställningar som jag utifrån min undersökning 

bedömer ha starkast trovärdighet, för att till sist reflektera över vad resultaten kan implicera 

och vilken vidare forskning de inbjuder till. 

 

Kroppens syfte 

Enligt Paulus i Romarbrevet är människokroppen till för att vara ett Guds redskap i kampen 

mot det onda, samt uttrycka något av Guds härlighet, möjligtvis som ett resultat av seger i 

denna moraliska kamp. Enligt Valentinus är kroppens syfte att bekämpas för att människan 

därigenom ska uttrycka Guds egenskaper och upphäva dödens makt. Detta är dock inte det 

syfte med vilket kroppen formades, som är att plåga människan. För både Paulus och 

Valentinus verkar människan ha en potential till odödlighet, men endast hos Paulus verkar 

kroppen kunna ingå i denna.  

 

Moralisk bedömning 

Kroppens moraliska status är i sig neutral enligt Paulus, men den kan hamna i både det 

ondas och det godas makt. För Valentinus är kroppen något ont, som de troende självmant 

antar och går i strid mot, för att vända dess plåga till något gott.  

 

Syftet med utsagorna om kroppen 

För Paulus tycks syftet med utsagorna om kroppen i Romarbrevet vara att befästa de döptas 

identitetsskifte och belysa vilka moraliska konsekvenser detta enligt honom borde få. I 

Valentinus förkunnelse tycks det vara att uppmana till askes, samt förklara en antropologi 

och kosmologi. 

 

Implikationer och vidare forskning 

Resultaten av denna undersökning ger i mångt och mycket det sedvanliga sättet att beskriva 

skillnaderna mellan så kallad ortodoxi och så kallad valentiniansk gnosticism rätt. Kroppen 

verkar enligt Valentinus vara till för att plåga något högre i människan, och Paulus är inte så 

dualistiskt kroppsfientlig som det vid första anblick kan verka, om man tar några citat ur 

Romarbrevet ur kontext. Vad som möjligen problematiserar det en smula är Valentinus 
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samstämmighet med Paulus i att skapelsen, och i förlängningen kroppen, uttrycker Guds 

osynliga egenskaper, åtminstone potentiellt. Valentinus betonar, som vi sett, att människan 

valt att anta kroppen, för soteriologiska syften. Detta ger, i kombination med idén om att 

Guds egenskaper går att ana i skapelsen, intryck av en ganska ljus syn på vad människan med 

sin kropp kan åstadkomma i det långa loppet. Dock verkar Paulus ha en mer optimistisk syn 

på möjligheten till det materiellas frälsning än Valentinus, vars soteriologi verkar handla om 

att bli oberoende av det materiella. 

     Resonemang som dessa kan vara betydelsefulla att väga in i eventuella omvärderingar av 

begreppet ”gnosticism”. Sådana omvärderingar skulle kunna gälla hur ”gnosticism” ska 

definieras, ifall det över huvud taget är användbart i modern historieskrivning, och huruvida 

Valentinus ska räknas som ”gnostiker”. Man kan bland annat fråga sig hur kategoriskt en 

tidig teolog måste uttala sig om kroppens och materiens brister för att räknas som gnostiker.  

Något annat som skulle vara intressant att utforska vidare är hur temat om 

Gudsmanifestation genom kroppen går igen i annan tidig kristen litteratur, hos Paulus, 

kyrkofäderna och deras teologiska motståndare. Det återkommer uppenbarligen i bland 

annat 2 Kor 4, där Paulus talar om hur kunskapen om Gud strålar från Jesu ansikte, vars liv 

Paulus menar sig gestalta i sin kropp, genom att uthärda lidanden.141 Kanske är avståndet 

inte så stort mot Valentinus, om de båda ser uttryckandet av Guds osynliga egenskaper som 

resultatet av den andliga kamp de tänker sig att den kroppsliga tillvaron utgör. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Detta skulle kunna ingå i en studie av Paulus kroppssyn utifrån fler brev än Romarbrevet. Genom att jag i 

denna uppsats begränsat mig till just Romarbrevet blir den något av ett smakprov på vad som skulle kunna bli 
en större studie av ämnet. 
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