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Didascalia Apostolorum, Lag och Makt i 

Aksum och Tvetydighet 
And while Noah was in the ark with his sons. Ham by his wickedness brought a curse upon 

his children. And by this we understand that the fathers are not punished for the sin of their 

children, nor children for the sin of their fathers. (Didascalia:23) 

 

 

 



2 

 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 3 

Ämnesval; syftet och inspirationen bakom ......................................................................................... 3 

Bakomliggande litteratur och forskningsläge.......................................................................................... 3 

Materialet, den etiopiska Didascalian ..................................................................................................... 6 

Problem med materialet som kan ha påverkat studien ...................................................................... 7 

Teori och bakgrund ................................................................................................................................. 8 

Teorin .................................................................................................................................................. 8 

Motivering av teorivalet .................................................................................................................. 9 

Svagheter med teorin ...................................................................................................................... 9 

Bakgrunden ....................................................................................................................................... 10 

Maktstrukturen i Aksum innan och efter konverteringen ............................................................ 10 

Den ortodoxa etiopiska kyrkan och dess framväxt i det Aksumtiska riket och senare ................. 11 

Den etiopiska kyrkans kanon och Didascalian ............................................................................... 13 

Tillvägagångsätt ..................................................................................................................................... 14 

Frågeställning ........................................................................................................................................ 15 

Undersökningen .................................................................................................................................... 16 

Lagen som återkommande tema ...................................................................................................... 16 

Specifika regler och lagar .................................................................................................................. 20 

Samhällets struktur ........................................................................................................................... 27 

Gamla testamentets roll .................................................................................................................... 35 

Slutsatser och summering ..................................................................................................................... 38 

Frågeställningen igen ........................................................................................................................ 38 

Resultatet av Frågorna ...................................................................................................................... 38 

Eventuella förbättringar och utvecklingar av studien ........................................................................... 40 

Primärkällor ........................................................................................................................................... 41 

Sekundärlitteratur och andra referenser .............................................................................................. 41 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 45 

Bilaga 1.2 .......................................................................................................................................... 46 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 47 

 



3 

 

Inledning 

Ämnesval; syftet och inspirationen bakom  
 

Ämnesvalet och syftet med denna studie är att undersöka hur en religiös text, i detta fall den 

etiopiska Didascalia Apostolorum-texten, som ingår i den etiopiska ortodoxa kyrkans 

kanoniska texter, är utformad gällande lagar, regler och maktstrukturer. Med maktstrukturer 

menas de som ligger utanför den inomkyrkliga hierarkin. Syftet är att undersöka relationen 

mellan världslig makt utanför den inre kyrkostrukturen och religionen i Didascalian i relation 

till Aksums konverteringsprocess användande ett kulturdarwinistiskt perspektiv, baserat på 

Richard Dawkins idé om memes. Detta för att se hur Didascalian sammanfaller med den 

kulturella kontexten och politiska situationen under den religiösa omsvängningen i det 

etiopiska Aksum-riket följande kejsare Ezanas konvertering, på 300-talet, till kristendomen.  

Inspirationen till denna studie har kommit ur iakttagelser angående ett nära samband mellan 

makten och religionens utformning inom semitiska kulturer och civilisationer som jag har 

gjort under mina studier inom den arabiska kulturen och judaistiken och inom tidig semitisk 

filologi. Mitt intresse väcktes att undersöka om detta nära samband också återfinns inom den 

etiopiska kulturen och ortodoxa kyrkan.   

Bakomliggande litteratur och forskningsläge 

 

Eftersom studiens syfte var förhållandet mellan religion och maktstrukturer valdes litteratur 

som knyter an till lagar och religiösa maktstrukturer i semitiska och särskilt abrahamitiska 

religioner. Detta inkluderar den äldre hebreiska/israelitiska traditionen med följande texter, 

Ancient Hebrew marriage laws: with special references to general Semitic laws and customs. 

av Ephraim Neufeld som behandlar äktenskapslagar i en väldigt bred semitisk kontext. You 

shall have no other gods: Israelite religion in the light of Hebrew inscriptions av Jeffrey H. 

Tigay som behandlar ämnet månggudadyrkan och den religiösa makten samt Law and 

narrative in the Bible: the evidence of the Deuteronomic laws and the Decalogue av Calum 

M. Carmichael som behandlar lagen och dess retoriska syften.  

Litteratur om judendomen har varit viktigt för att jämföra utveckling då den delar gemensamt 

arv med Didascalian. Judendomen Kultur, historia, tradition av Bente Groth  i översättning av 
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Margareta Brogren  som beskriver judendomens historia och utveckling och Religious law 

and ethics: studies in Biblical and rabbinical theonomy av Ze'ev W. Falk som behandlar den 

judiska Halakha-lagens roll i det judiska samhället och sinnet. Tidig judendom, som 

kristendomen utvecklades ifrån, har varit ett underlag med texter såsom Philo and the oral 

law: the Philonic interpretation of biblical law in relation to the Palestinian Halakah av 

Samuel Belkin som behandlar hur Filon från Alexandria några hundra år tidigare än 

Didascaliatexten tolkade Halakha. Visserligen är forskningen gammal, ifrån 1940, men 

lagarna som diskuteras är relevanta för jämförelser med Didascalian. Law in religious 

communities in the Roman period: the debate over Torah and Nomos in post-biblical Judaism 

and Christianity är en antologi av Peter Richardson som behandlar lagen hos kristendomen 

och judendomen. In the shadow of the temple: Jewish influences on early Christianity av 

Oskar Skarsaune och Jewish ways of following Jesus: redrawing the religious map of 

antiquity av Edwin K Broadhead behandlar kristendomens arv ifrån judendomen med deras 

likheter/skillnader. Foreigners and Their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian, 

and Islamic Law av David M.Freidenreich behandlar utvecklingen av matregler inom de 

abrahamitiska religionerna.  

Om islam har jag använt litteratur såsom Speaking for Islam: religious authorities in Muslim 

societies, en antologi av Gudrun Krämer & Sabine Schmidtke, Religion and State: The 

Muslim Approach to Politics av L. Carl Brown och Imams and emirs: state, religion and sects 

in Islam av Fuad Khuri vilka alla tre behandlar religionen och den världsliga makten inom 

Islam. Denna litteratur har jag valt för att jag anser att det finns likheter i Didascalian med 

Islam och att jag kommer ifrån bakgrund med kunskap i arabisk/islamsk kultur och historia. 

Några likheter har också noteras i The Qurʾān's legal culture : the Didascalia Apostolorum as 

a point of departure av Holger Michael Zellentin gällande den syriska versionen av 

Didascalian.  

Litteratur om tidig kristendom har jag funnit relevant då jag anser att materialet delar många 

drag med tidigare kristendom.  Keeping the church in its place: the church as narrative 

character in the book of Acts av Richard P. Thompson som behandlar hur apostelgärningarna 

fungerar som en historia för att separera det religiösa ifrån det värdsliga.  Andra texter som 

behandlar den tidiga kyrkans utveckling och dess relation till lagen är The early church av 

Henry Chadwick och Doctrine and practice in the early Church av Stuart G. Hall.   
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Litteratur om den romerska kristendomens roll inom den romerskkristna världen ifrån 

romartiden till medeltiden har valts för att kunna jämföra med Didscalian. Här valdes God's 

joust, God's justice: law and religion in the Western tradition av John Witte Jr., Och de skall 

vara ett hjärta: konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt av Charlotte Christensen-

Nugues, The Byzantine legacy in the Orthodox Church av John Meyendorff och Private 

worship, public values, and religious change in late antiquity av Kim Bowes. Alla dessa 

böcker handlar om relationen mellan religion, lag och centralmakt i den romerskkristliga 

traditionen. 

Angånde Didascalian själv så har det funnits väldigt lite om den Etiopiska Didascalian och 

bara lite mer om den syriska Didascalian, dock fann jag två verk. Den första är en artikel, 

Performing the Cosmic Mystery of the Church in the Communities of the Didache i The Open 

Mind: Essays in Honour of Christopher Rowland skriven av Jonathan Draper som behandlar 

Didache-texten men nämner litteraturen som utvecklades därur såsom den etiopiska 

Didascalian. Sedan så finns också Christ in Christian Tradition: The Church in Alexandria, 

with Nubia and Ethiopia after 451 AD, volym 2 Del 2, av Aloys Grillmeir,& Theresia 

Hainthaler som handlar om Jesus och Guds natur och hur denna har förändrats i Afrikanska 

kyrkor, den Etiopiska Didascalian nämns även här bara kort i en genomgång. Bristen av 

litteratur är också varför jag valde att använda litteratur utanför Didascalian samt litteratur om 

andra abrahamitiska religioner. Den litteratur jag fann om den öst-ortodoxa etiopiska kyrkan 

och Aksum behandlade ämnen som jag ej fann relevanta, då de behandlade andra teman om 

teologin, eller var bättre som bakgrundsinformation. 
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Materialet, den etiopiska Didascalian 

 

Materialet som har använts för denna undersökning är en översättning, genomförd av J.M 

Harden år 1920 för Society for Promoting Christian Knowledge, av den etiopiska versionen 

av  Didascalia Apostolorum-texten som kommer att refereras till med (Didascalia: sida). Det 

finns en annan översättning gjord av T.P Platt gjorde 1834 som är en delvis översättning av 

delar av Didascalian vilka har kommenterats i Hardens översättning (Didascalia:XIII-XVI). 

Harden har observerat skillnader mellan hans översättning och Platts med noter.  

Didascalia-texten är en samling uttalanden och regler som berör både kyrkans struktur och 

roll samt regler för religionen och interaktionen med människor inom och utanför kyrkan. 

Didascalia-texten utger sig för att vara en text skriven av apostlarna. Enligt J.M Harden är det 

dock troligare att texten skrevs under 200-talet (Didascalia:VII-XII) och är baserad på den 

tidigare Didache-texten (Bradshaw,2002,79). Den ursprungliga texten skulle ha skrivits på 

grekiska men denna har dock gått förlorad.  Av denna ursprungliga text skall flera olika 

versioner ha tillkommit skrivna på olika språk under århundradena som har gått 

(Didascalia:X-XI).  Den etiopiska Didascalia-texten är en av dessa versioner som skall ha 

uppkommit.  Denna etiopiska text skiljer sig på flera punkter ifrån andra versioner gällande 

ordning på texten och innehåll (Didascalia:XII-XVI). Efter en kort genomsökning av olika 

översättningar av den syriska Didascalian kan jag konfirmera att de är liknande men också 

annorlunda texter. Vissa stycken saknas/har lagts till medan andra är mer eller mindre samma 

text som den Etiopiska.  

Texten är intressant som material då den är en av de kanoniska texterna inom den 

etiopiskortodoxa kyrkan (Ethiopian Church, Canon , 2003;Wanger,2011, s.10) och 

undersökandet av denna text skulle kunna kasta ljus över vilken roll lag och regler och makt 

hade i de dokument som anammades.  

I denna studie refererar jag ibland till andra texter i vår bibelkanon, Bibel 2000, för att 

förklara och tolka vissa passager, dessa refereras till genom att skriva textens namn i parantes 

och sedan sidorna/paragraferna. Jag kommer dock inte att referera till den praktiska teologiska 

användningen utanför själva texten. Det är själva texten som kulturell produkt och entitet i en 

historisk kontext som jag intresserar mig för och hur denna relaterar till lag och makt.    
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Problem med materialet som kan ha påverkat studien 

 

Det största problemet som jag har iakttagit är att jag ej behärskar språket Ge’ez och att detta 

gör att jag ej har haft möjlighet att undersöka originaltexten utan det är en översättning som 

har utgjort materialet. Jag har därav varit tvungen att förlita mig på översättarens kompetens. 

Denna problematik blir extra tydlig när jag i min läsning av texten iakttog att det verkar som 

att texten har olika stil mellan de olika sektionerna. Det tycks som om att ett flertal kan ha 

skrivit och redigerat texten. Det finns alltså inte en enskild författare, detta kan vara medvetet 

för att verka som att det var flera av apostlarna som skrev texten. Detta är någonting som jag 

ej kan konfirmera, ändock i originaltexten på Ge’ez kan det måhända vara tydligare om min 

misstanke är korrekt. I vilket fall så kan översättningen och eventuella flertalet skrivare skapat 

vissa motsägelser eller olika toner i texten som gör texten svårare att tolka på ett klart sätt. 

Ett annat problem är att det finns passager som kan vara svårtolkad även på originalspråket 

och delar av dessa kanske jag inte har förstått innebörden av på grund av bristande kunskap 

eller textens allmänna dunkelhet.  Det sista stora problemet relaterat till studien är att jag 

endast har studerat den etiopiska versionen av texten som dessutom skiljer sig ifrån de andra 

(Didascalia:XII-XVI). Det hade varit bättre att också studera de andra versionerna 

tillsammans med denna text. Detta är relevant då manuskriptet, som översättningen baseras 

på, går tillbaka till tidigt 1800-tal (Didascalia:XVII). Det finns alltså en felkälla i att texten 

kan ha ändrats sedan den anammades under Aksum-riket på 300-talet vilket jag kommer att 

återkomma till. Dock fanns det tidsbegränsningar och begränsningar gällande min språkliga 

förmåga angående de främmande språken vilka gjorde att jag valde att inte ta med detta. Jag 

har därför ej kommenterat om eventuella kulturella yttryck i texten är på grund av den 

etiopiska versionen eller om det fanns med i andra versioner.    
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Teori och bakgrund 

Teorin 

För denna studie har valts en teori baserad på Richard Dawkins teori om ”Memes” (Dawkins, 

1982, s.109-114, Dawkins, 2006, s.189-201), härifrån refererade till som kulturella idéer. Den 

kulturella idén kan ses som en motsvarighet till naturvärldens gensekvenser. Det är ett 

kulturdarwinistiskt perspektiv där kulturer och kulturella idéer agerar i en kulturell nisch eller 

kulturell kontext, vilket motsvarar naturens nischer för olika arter. Denna kontext utgörs av 

alla de faktorer som påverkar fortplantningen och förverkligandet av en kulturell idé. Dessa 

faktorer kan vara rent fysiska faktorer vilka hindrar en idé ifrån att realiseras eller spridas. De 

kan också utgöras av andra kulturella idéer vilka hindrar spridningen genom att det uppstår ett 

tillstånd av konkurrens mellan dem. Alla dessa faktorer som går emot en kulturell idés 

utveckling och spridning utgör det kulturella selektiva trycket som, precis som det biologiska 

selektiva trycket, avgör huruvida en kulturell idé överlever eller ej. Enskilda kulturella idéer 

är oftast inte ensamma utan interagerar och är sammanlänkande med andra idéer ungefär som 

att olika gener samverkar med varandra för att bilda en organism och/eller olika organismer 

samverkar med varandra för att öka sina chanser till överlevnad. 

Kulturella komplex ger ett sammanhang åt de individuella kulturella idéer som förstärker 

varandras chanser att överleva och reproducera sig. Kulturella komplex kan ibland agera som 

kulturella idéer och bilda ännu större komplex. En religiös text är tillexempel oftast bara en 

samling kulturella idéer i form av myter och legender, regler och beskrivningar av världen 

men tillsammans bildar de ett större kulturkomplex. Denna text i sin tur agerar tillsammans 

med religionens sammanhang och institutioner vilka är andra idékomplex vilka tillsammans 

står för ett större komplex.      

Kulturkomplex i sina största former kan man anse motsvarar det vi menar när vi diskuterar 

kulturer och civilisationer. Kulturella idéer och idékomplex kan vara släkt med varandra 

precis som organismer och därför dela liknande drag och använda liknande strategier gällande 

överlevnad, men har utvecklats olika på grund av olika faktorer. Faktorer vilka kan vara 

fysiska faktorer såsom miljö, geografi och naturresurser hos de människor som bär de 

kulturella idéerna. Men de kan också vara rent mänskliga faktorer såsom historia och politik, 

vilka i sig självt är ett resultat av kulturella idéer. De individuella kulturella idéerna i ett 

idékomplex, när det kommer i kontakt med nya miljöer, kan genomgå idémutation där idéerna 

har förändrats eller ersätts för att möta de nya påfrestningarna ifrån det selektiva trycket. De 
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kulturkomplex och kulturella idéer som inte kan överleva dör ut. Precis som man ser olika 

djurarter i olika familjer så utvecklas kulturer på samma sätt. Olika närbesläktade kulturer och 

mindre kulturkomplex har liknande faktorer men också olika angreppsätt. Teorin är fokuserad 

kring att hitta fördelar och nackdelar hos kulturella idékomplex gentemot sin omgivande 

miljö. Denna undersökning fokuserar på Didascalian som en del av konverteringsprocessen i 

den Aksummitiska kulturella miljön. Men det finns också en lägre nivå av teorin där jag 

undersöker de kulturella idéerna inom Didascalian gällande makt, religion, regler och 

legitimitet och ser hur dessa interagerar i Didascalian för att sedan komma till interaktionen i 

den större nischen.  

Motivering av teorivalet 

Användandet av teorin motiveras av att den förklarar spridningen av kulturella fenomen på 

samma sätt som gener sprider sig. Detta förklarar spridningen av idéer hos människor och 

kulturer och hur överlevnaden av idéerna hos bärarna är en viktigare faktor än idén i sig. Detta 

är relevant då Didascalian har sin grund i en kulturell kontext som förklarar varför just den 

blev accepterad/har utvecklats som en kanonisk text. Teorin har underlättat arbetet med 

analysen utav Didascalian, då teorin ser texten som en del av en större kulturell kontext och 

kopplar överlevnaden av dess innehåll till den kulturella kontexten. Teorin förklarar också 

likheterna mellan kulturer och deras arv och varför någonting kulturellt anammas, överlever 

eller försvinner i upprepande mönster. Detta är särskilt intressant då den överliggande 

inspirationen kom ur ett intresse om flera liknande drag mellan olika semitiska civilisationer.  

Svagheter med teorin 

Den primära svagheten när det kom till teorin är gällande omfånget av omgivande faktorer 

runtom Didascalia-texten. Med teorin är det möjligt att man missar faktorer som kan ha 

påverkat objektet som man studerar. Teorin är beroende av kunskaper om omgivande 

kulturella faktorer för att få en klar analys. En överhängande fara är att man tappar eller 

förminskar vissa element vilka kan ha bidragit till en kulturell idés utveckling och spridning 

såsom Didascalia-textens roll i den etiopiska kultursfären. Denna svaghet av att man måste ha 

kunskap om omgivningen delas av andra teorier och tillvägagångssätt såsom klassisk 

hermeneutik och olika diskursanalyser. Studiens teoretiska ram är också ett relativt oortodoxt 

sätt att tackla materialet på då kulturdarwinism ej är särskilt vanligt inom humaniora vilket 

gör att detta är ett tentativt försök att applicera en relativt ny teori. Det kan dock ses som en 
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styrka då det tillför ett nytt perspektiv.  Dan Sperber och Luis Benitez-Bribiesca har bland 

annat kritiserat förmågan hos ”memes” att reproducera sig själva på ett säkert sätt i en stabil 

miljö utan påverkan ifrån enskilda personers nycker (Sperber,2000,163-173; Benitez-

Bribiesca,2001,29-31). Denna kritik anser jag dock ej vara relevant för denna studie då en 

texts reproduktion är enklare än rena minnen och tidsperioden där konverteringen skedde 

sträckte sig över en lång period, flera hundra år, vilket eliminerar enskilda aktörers 

påverkanspotential. Det finns också ett fokus på större strukturer vilket också eliminerar 

individuell påverkan. 

 

Bakgrunden 

 

Bakgrunden kommer att ha en framträdande roll i denna studie då den är så intimt kopplad till 

teorin som underbygger studien och syftet med studien.  Teorin, det kulturdarwinistiska 

perspektivet som jag ämnar använda, kopplas till den större bakgrunden på sådant sätt att det 

är den omgivande kulturen med alla deras kulturella idéer och förhållanden som utgör den 

kulturella nischen där texten, och de kulturella idéer texten bär på, har införlivats och spridit 

sig.   

 

Maktstrukturen i Aksum innan och efter konverteringen  

 

Det Aksumitiska imperiet, ifrån omkring 100-talet till mitten av 900-talet, hade en starkt 

religiös maktstruktur. Riket innan konverteringen till kristendomen styrdes av högpräster 

under kejsaren (Munro-hay, 1991, 144-145) där kejsaren hade rollen som högsta högpräst 

med understående relativt självständiga lägre präster som styrde genom religiös legitimitet i 

en slags feodalstruktur (Munro-hay,1991,198,201-202; Kobishchanov,1979,49,64-67). 

Historian om kristendomen som statsreligion i Etiopien, efter Ezanas konvertering kring 

mitten av 300-talet, kan beskrivas som en fortsättning av den äldre strukturen men med 

kristna präster/biskopar och med kejsaren på toppen av maktpyramiden (Moscati, 1958,185-

186; Munro-hay,1991,12,144-145,201-202, 206-209). Ett liknande system av att makten var 

styrd religiöst av präster med gudomlig lag fanns hos de närliggande och sydarabiska folken 
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som också genomgick liknande konverteringsprocesser till judendomen och kristendomen 

under tidsperioden (Doe, 1971, 25-29). Konverteringsprocessen hos makten och understående 

kungar/präster var också gradvis under Ezana och senare kejsare (Kobishchanov,1979, 86-88, 

201-202), där flera lokala områden behöll de hedniska traditionerna tills långt senare 

(Appleyard, 2007, 119-121). Det är ett bakomliggande kulturellt idékomplex och nisch som är 

mycket viktig och som kommer att återkomma som ett teoretiskt maktpolitiskt perspektiv i 

denna studie. Nämligen att det fanns en kontinuitet i systemet och troligtvis en vilja hos eliten 

att bevara sin relativa självständighet gentemot kejsaren och en vilja att upprätthålla systemet. 

Aksum-riket går att ställa i kontrast med utvecklingen i Europa under antiken och medeltiden. 

I Europa under romarriket och senare medeltiden så var makten delad mellan adel och 

kungamakt på ena sidan och kyrkan med prästerskapet å andra sidan (Bowes, 2008,219-220). 

Kyrkan var en separat enhet ifrån den världsliga makten och bör ses som stödjande sekundär 

struktur i väst (Christensen-Nugues, 2003, s50-51). I det bysantiska riket i öster var kyrkan 

också direkt underställd kejsarmakten bredvid andra grupper, medan i väst var relationen av 

en mer dualistisk natur (Chadwick, 1993,164-166:Christensen-Nugues, 2003, s50-51).  

Den ortodoxa etiopiska kyrkan och dess framväxt i det Aksumtiska riket och senare 

Etiopien var ett av de tidigaste områdena att börja konvertera officiellt till en typ av 

kristendom. Den etiopiska kyrkan spred sig och utvecklades parallellt med den tidiga 

romerska kyrkan. Den etiopisk ortodoxa kyrkan kom också att bli intimt länkad med 

centralmakten och blev statsreligionen för det Aksumitiska imperiet på 300-talet under Ezana 

av Aksum, 320 till cirka 360 ef.kr, som lät anamma tron (Munro-Hay, 1991, s.12). 

Antagandet av kristendomen hos kejsarmakten gjorde att religionen spred sig bland resten av 

den aksumitiska maktsfären. Det fanns stora drag av kontinuitet mellan den förkristna 

perioden och det tog också lång tid med många århundraden innan kristendomen blev helt 

etablerad inom riket (Munro-Hay, 1991, s.6-7, 202-203;Appleyard, 2007, 119-121). Trots 

antagandet av kristendomen så var den etiopiska kyrkan och det Aksumitiska imperiet relativt 

självständigt ifrån romarrikets kyrka och splittrades fullständigt efter Chalcedonkonciliet år 

451 (Munro-Hay, 1991,7,). Splittringen rörande frågor om Jesus natur där etiopiska ortodoxa 

kyrkan följer monofytismen som säger att Jesus endast har en natur, nämligen den gudomliga 

(Grierson,1993,10; G.Hall,1991, 234-236). Sättet som tron spred sig på skilde sig också, det 

rådde ett omvänt förhållande ifrån spridningen av kristendomen inom Rom. Kristendomen 

spreds till sin början bland eliten i det Aksumitiska imperiet och inte mellan de fattiga 
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befolkningslagren, åtminstone i början (Grierson, 1993, 8-9; Appleyard, 2007, 119-121). 

Kristendomens anammande skedde parallellt med stor ekonomisk framgång, handel med 

omvärlden, urbanisering och befolkningsökning inom det Aksumitiska riket (Munro-

Hay,1991, s.42-43). Detta var ett motsatt förhållande till romarrikets långsamma nedgång 

under perioden (Mckay m.fl. , 2012, s.166-171). 

Lagen har historiskt haft en central roll i den etiopiska teologin med omskärelse på åttonde 

dagen efter födelsen samt flera regler om ren och oren mat (Grierson,1993,s 10-11; 

Appleyard, 2007, 126). Judendomen har också historiskt varit starkt representerad i det 

etiopiska området och har påverkat den etiopiska kristendomen ifrån dess början under 

Aksum-perioden till våra dagar (Pankhurst, 1974, 9; Appleyard, 2007, 126-127). Den kristna 

teologin var och är också starkt påverkad av relationen till kejsarmakten som har stöttat och 

påverkat kyrkan genom flera dynastier ifrån Aksum till modern tid. Detta har varit en relation 

som har förstärkt varandra ömsesidigt då de har varit intimt beroende av varandra (Marcus, 

1994, 11-26).  

 Denna nära relation och sammanblandning mellan religion och den kungliga makten kan man 

bland annat se i verk såsom Kebra Negast, Konungarnas ära, som kodifierades under 

medeltiden på 1200-talet under Salomondynastin men baserades på långt äldre material, 

möjligtvis tillbaka till Aksum-perioden (Grierson,1993, s.11; Gäbrä Maryam,1987,s.37).  Den 

förtäljer hur alla de etiopiska kungarna härstammar ur Salomos union med drottningen av 

Saba, hur Gud har upplyft ätten över andra släkten, och hur Etiopien konverterades till den 

rätta tron genom den heliga ättens förtjänst med början i det Aksumitisk rikets dynastier till 

den senare Salomoniska dynastin, som en lång ättelängd i ett nytt Israelitiskt rike. Ett annat 

verk som också visar relationen mellan religionen och centralmakten är Fetha Negast, 

Kungarnas lag (Appleyard, 2007, 127;Wanger, 2011, s.3), vilket är en summering av lagar 

baserat på olika passager funna i bibeln och tidigare religiös rättspraxis. Fetha Negast 

fungerade som grundlag för den etiopiska lagen fram till 1930 och har fortsatt att vara en del 

av denna även efteråt även om den religiösa lagen har fått dela plats med mer sekulär 

lagstiftning baserad på västerländsk modell (Damtie,2011, s.162-165). 
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Den etiopiska kyrkans kanon och Didascalian  

De kristna texterna som finns och används inom den etiopiska kyrkan är långt större än vår 

romerskkyrkliga kanon och innefattar många texter som endast återfinns inom den etiopiska 

kyrkan. Faktum är att många unika kristna texter endast har överlevt genom just översättning 

och bevarande i den etiopiska ortodoxa kyrkan under de tidigaste århundradena av 

kristendomens integrering i Aksum-imperiet, där den etiopiska versionen av Didascalia-texten 

är ett sådant exempel (Grierson,1993,47; Draper,2014, 46; Moscati, 1958,188). De etiopiska 

kanoniska texterna, som utgör de religiösa texter som anses ha auktoritet, kan delas in i två 

delar (Cowly, 1974, s.318–323). Den lilla kanon som är alla de texter som majoriteten av 

inriktningar i kyrkan anser är texter som utgör basen för teologi och religiös kunskap. Den 

stora kanon inkluderar alla skrifter som vissa grupper anser viktiga och som en del av kanon, 

emedan andra anses mindre viktiga. Gränserna mellan den stora och lilla kanonen är diffusa. 

Lokala församlingar, präster och grupperingar har sina egna varianter och några av texterna 

kan anses fylla en mellanroll såsom Didascalia-texten som jag undersöker ur ett historiskt 

perspektiv. Faktum är att indelningen i den stora och den lilla är mer av en konstruktion gjord 

av yttre observatörer och inte emiskt av de troende själva (Cowly, 1974, s.318–323). 

Didascalia-texten kan ses som lika auktoritativ som resten av nya testamentet inom den 

etiopiska kyrkan (Grierson,1993,47). Vilket betyder att det är en relevant text att studera i den 

kontext där den etiopiska kyrkan blev till. 
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Tillvägagångsätt 

Tillvägagångsättet som jag har valt för denna studie är en textanalys med ett fokus på ord och 

tematik. Jag har läst igenom materialet och under denna genomläsning har jag fokuserat på 

ord såsom lagen ”law”. Utöver detta har studien också fokuserat på olika teman vilka är 

följande.  

 Lagar och regler, förutom liturgiska regler, där jag har observerat vilka ämnen som 

berörs  

 Referenser till innehållet i det gamla testamentet, framför allt profeternas och de andra 

karaktärernas roll däri, respektive referenser till det nya testamentet med Jesus. Vilket 

resulterade i ett fokuserade på Paulus och David. 

 Polemiken med Judendomen. 

 Guds framträdande som bestraffande respektive som förlåtande. 

Genom att fokusera på stycken eller citat och analysera hur dessa teman behandlas i texten så 

får jag en klarare syn på Didascalians relation till den värdsliga makten. Jag har också 

analyserat när texten rör sig i en gammaltestamentenlig kontext eller efter Jesus. Dessa olika 

teman har jag senare relaterat till frågeställningen där teman blir en slags grund för att besvara 

frågorna som jag har ställt materialet.  

I denna studie har jag också använt ett halv-komparativt tillvägagångsätt för att förtydliga vad 

det är jag ser i texten. Jag har arbetat komparativt med översättningar av det nya testamentet 

översatt till svenska.  Där översiktligt de teman jag har fokuserat på i min undersökning av 

Didascalia-texten har jämförts med delar av bibelkanon såsom presenterad i Bibel 2000 när 

det har kunnat belysa en skillnad eller ett särskilt drag i Didascalian. Sedan har jag berättat 

vad jag har funnit i den ena respektive den andra, ibland med citat när det är enkelt nog att 

göra. Den komparativa metoden är alltså en del av den större text-analysen och används som 

argumenterande instrument.  
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Frågeställning 

Detta är frågorna i preciserad form som har valts för undersökningen av materialet. 

 Vad är lagens roll, gamla testamentets lagar och regler? Är lagen ersatt eller 

fortfarande gällande? 

 Tas det upp specifika regler och lagar i texten, förutom liturgiska regler och regler 

gällande den inre kyrkoordningen*, samt beskrivs någon specifik regel som inte 

gällande? 

 Vad är de ideala politiska styrelseskicken/hierarkierna i texten som bör vara mellan 

kyrka, vanliga lekmän och kungamakten i relation till lagen?   

 Vad har gamla testamentet för roll i texten i relation till de tre frågorna ovan? 

 Hur relaterar ovan till de historiska förutsättningarna som fanns i Aksumriket? 

*Med liturgi menas bön och ritualer och den inre kyrkoordningen inkluderar regler som endast behandlar kyrkomän och deras 

relationer med varandra. 

 

Frågorna i min studie valdes för att belysa relationen mellan religion och samhälle, Frågorna 

valdes efter kriteriet om relevans för de större strukturerna och att det skulle finns tillräcklig 

bakgrundsinformation/material för att arbeta med dem. Därför har ej rashierarkier eller genus 

varit inkluderade. Frågorna för tillvägagångsättet utgår ifrån ett antagande jag gjorde; 

nämligen att en mera bestraffande Gud och ett fokus på regler och lagar, vad jag skulle 

benämna ett legalistiskt förhållandesätt, ligger närmare ett mera teokratiskt system där den 

värdsliga makten har kommit under den religiösa domänen. En underliggande tanke med 

undersökning av Didascalia-texten är om den tenderar att stödja en teokratiska modell eller ej. 

Därför har undersökningens frågor valts för att befästa hur texten behandlar det heliga och 

samhället. Studien har utgått ifrån att gamla testamentet, som utvecklades ur israelitisk 

tradition, tenderar att följa en teokratisk modell mer än det romerska nya testamentet som är 

mindre regelfixerat.  
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Undersökningen 

 

Lagen som återkommande tema 

 

Nämnandet av lagen ”the law”, som jag tolkat som lagarna ifrån gamla testamentet, har en 

återkommande roll i Didascalian. ”The law”/lagen nämns direkt på flera sidor i texten 

(Didascalia:2-3,6-7, 11, 26, 39, 49, 51, 57,80-81,122,127,132,145-146,156,162,177,181). 

Lagen nämns i texten allmänt utan någon egentlig klart uttalande om den inte lägre gäller. 

Lagen används både i gammaltestamentliga kontexter och i nytestamentliga kontexter efter 

Jesus såsom på (Didascalia:15,33,44,53), där olika uppmaningar gentemot och i relation till 

kyrkomän sker med lagen. Detta tyder på att lagen som begrepp fortfarande gäller då den 

refereras till utan någon klar motsägelse gällande dess existens även efter Jesus. Lagen nämns 

och används också i texten som ett retoriskt grepp för att påvisa att en handling eller 

människan är dygdig respektive syndig vilket också sträcker sig till att inkludera kungar. 

And thou, when thou hast read the Law and the prophets and (the Books of) the Kings and the 

Gospel, shalt understand how many were the righteous men who have reigned and pleased 

God in their lives, and for this have found life eternal ; and also thou shalt know how many 

evil kings have transgressed through lack of understanding. These have perished and been 

destroyed by the stroke of the judgment of God, and have lost eternal life. (Didascalia:7)  

I detta stycke kan man läsa hur Gud bestraffar onda kungar som inte följer lagen och går mot 

Gud vilket är ett ämne som återkommer under rubriken Samhällets struktur.   

Lagen används som ett tema i texten när man undersöker polemiken mot judarna. 

Anklagelserna om att judarna stod bakom Jesus mördande finns (Didascalia: 125-128, 

131,141,162) ”But the wicked Jews crucified Him on the Cross, and pierced Him 

[…].”(Didascalia:126). Men det finns också en polemik kring att judarna följer sekundära 

lagar och bryter mot lagen samt tidigare pakter med Gud för att erhålla jordisk vinning 

(Didascalia: 39,79-80, 125-127,162), ”And the Jews also, who have rejected the covenants, 

whose hearts were blinded, and (who) followed the way of those who said," We have no king 

but Caesar […]” (Didascalia:162 ). Detta jämförs senare på samma sida med de trogna 

kristna.”These are the unbelieving Jews. And let us be humble and firm in faith in Christ the 

King who hath authority over all things, and is the teacher of the law, and the guardian of the 

ordinances.”(Didascalia: 162) Här beskrivs Jesus också som en lärare av lagen, vilket 
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implicerar att lagen inte har försvunnit. Ibland kombineras ovanstående polemik såsom i 

följande citat ”[…]the wicked Jews, transgressors against the faith and the law, were gathered 

together and took counsel against the Lord in the first month” (Didascalia:123). Här noteras 

judarna som att de har gått emot både tro och lagen/”the law”. I dessa stycken används lagen 

retoriskt mot judarna vilket tyder på dess fortsatta användning. 

Det finns i texten passager om att Jesus har uppfyllt lagen  

But blessed are ye from whom God hath taken away His curse. For Christ the Son of God 

came established and fulfilled the law; and He removed the heavy burden that was therein, 

(and) saved us, and freed us from the service of sin and had mercy on us and gave us life 

eternal. (Didascalia: 159). Liknande finns också i(Didascalia: 7), se bilaga 1.  

Detta kan tolkas befriande ifrån lagen. Passagen har dock inte en klar mening då den 

innehåller dunkelhet. ”Uppfyllt lagen”/”fulfilled the law” kan handla om att se till att lagen 

följs eller ställa något till rätta såsom originalsynden, vilket kan ses som ett brott mot lagen, 

särskilt med tanke på hur lagen och regler diskuteras i texten. Användandet av lagen som 

retoriskt grepp tyder på att den eller de som skrev och korrigerade texten inte ansåg att gamla 

testamentets lag var irrelevant efter Jesus offer. Det finns också repeterande citat om att Jesus 

säger att han ej har kommit för att upphäva lagen ”Again, He saith,”I have not come to 

abolish the Law and the prophets, but to fulfill them””(Didascalia: 157). Detta refererar 

troligtvis till (Matteus:5:17-20) där Jesus hävdar att han inte har kommit för att upphäva lagen 

utan för att uppfylla den. Detta är en av de få passager i den romerska bibeltraditionen där 

lagen beskrivs som ej upphävd. Att Didascalian refererar till denna passage och uttryckligen 

säger,”But our Lord Jesus Christ did not abolish the ordinances of the Law, nor dimmish 

(them)[…]” (Didascalia: 156-157), innan argumenterande för att lagen inte är upphävd är 

enligt mig ett argument för en idé om lagens fortsatta relevans. Existensen av kulturella idéer 

om legalistiska regler ifrån lagen i Didascalian, vilket kan ses i nästa rubrik Specifika regler 

och lagar, är ytterligare ett argument för detta. Detta tillsammans med användandet av 

präster/biskopar som domare, se sidorna 33-34, implicerar att lagen, eller någon typ av 

religiös lag, finns. Det framstår som enklare att argumentera legalistiskt utifrån Didascalian än 

utifrån den romerskkyrkliga bibeln då det inte återfinns samma antal regler och åberopanden 

av lagen även om det finns motsägelser. Denna dubbelnatur kommer att diskuteras under 

rubriken Gamla testamentets roll. 

Stephen Westerholm har angående lagen inom kristendomen tagit upp att den allmänna 

attityden har varit att det var Paulus som orsakade att den gamla lagen försvann ifrån 
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kristendomen, när han fördömde det gamla förbundet som misslyckat (Westerholm,1991,s19-

21,70-72). Orsaken till att lagen föll bort är måhända inte helt orsakat av Paulus. Faktum är att 

Paulus nämns vid flera tillfällen trots textens legalistiska natur (Didascalia:1,43,72,74,150-

151,187) och i sidorna 150-151 i Didascalian så framställs han tillsammans i en grupp av 

andra personer som en person som uppmanar till följande av lagen vilket är ett motsatt 

förhållande. 

Ye also, faithful brethren, have believed in Christ, by whom were all things : and now also we 

say unto you that there is One God Almighty, and there is no other god besides Him (and) we 

teach you to worship Him, and adore Him, and to serve Jesus Christ and the Holy Spirit, and 

to read the Holy Scriptures of the Law and the prophets. Honour your parents, and abstain 

from all that contendeth against the Law; and believe in the resurrection and the day of 

judgment ; and wait in hope for that time when He shall render to every man according to his 

works. (Didascalia:151)  

Paulus används som en förespråkare av lagen när han säger att man skall avhålla sig ifrån vad 

som går emot lagen och bli dömd efter sina handlingar, “according to his works”. Detta 

tolkar jag som att Didascalian använder Paulus legitimitet inom kristendomen för att 

rättfärdiga lagen. Användandet av Paulus som förespråkare kan också vara en kulturell idé 

mot andra texter där Paulus beskrivs som mot lagen. Paulus agerar aldrig emot lagen i texten, 

han nämns i andra sammanhang som inte berör lagen men inte som motståndare till lagen.  

Paulus tas också upp som en av de som skrev Didascalian (Didascalia:1) vilket gör att han 

indirekt är involverad när lagen nämns eller när specifika regler tas upp. Detta tolkar jag som 

en fördel för Didascalian då Aksum var ett rike som styrdes av religion både före och efter 

Ezanas konvertering och religiös lag är ett styrmedel. Att underminera religiös lag som grund 

skulle vara att gå i konkurrens med ett starkt tidigare kulturkomplex. Paulus som förespråkare 

av lagen står i ett motsatsförhållande till hur Thompson beskriver att apostlagärningarna 

förklarar hur Gud har lämnat det gamla förbundet, och lagen, med judarna (Thompson, 2006, 

242-247). Apostlagärningarna innehåller diskussioner om lagens roll men slutar med att det är 

tron och Guds välvilja som leder till räddning och inte lagen (Apostlagärningarna:15:11) 

(Thompson, 2006,184-187). Enligt Broadhead kritiserade Paulus de som ville att man skulle 

få icke-judiska konvertiter att följa lagen, dock ändrade Paulus retoriken beroende på vilka 

han mötte (Broadhead,2010, s110-111, 237). Att man i Didascalian valde användandet av 

Paulus som en förespråkare av lagen är ytterligare en faktor, tolkar jag, som gör att lagens roll 

är viktig och kvarvarande inom Didascalian.  
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Didascalians förhållande liknar lagens roll inom den tidiga kristendomen där förhållandet 

mellan tron och lagen varierade med ett stort antal olika inriktningar där, enligt Skarsaune, 

man kunde se vissa tidiga kristna som laglydiga kristna judar (Skarsaune, 2002, 160-162). 

Även Chadwick noterade detta då han gick igenom att lagens roll var en central fråga i den 

tidiga kristendomen, med omskärelse som ett framträdande exempel (Chadwick, 1993,19-21). 

Gällande omskärelse se dock under rubriken Specifika regler och lagar. Västerländska kyrkan 

kom i konflikt med lagen, på grund av icke judiska influenser, såsom ökad romersk påverkan 

på kyrkan (Chadwick, 1993,11-13,19-21;Broadhead,2010, 390-391). Det kulturella selektiva 

trycket var annorlunda och den romerska kristendomen utvecklades annorlunda. Liknande 

förhållande till det legalistiska och gudomliga finns i andra semitiska civilisationer såsom 

halakhans roll inom judendomen och sharialagen inom Islam. Sharialagen och den religiösa 

uttolkarna av denna har alltid varit en del av det alldagliga livet och statsapparaten ifrån 

islams början till modern tid (Khuri,1990,s.33,50-56). Brown har observerat att judendomen 

och islam har mera likheter än kristendomen i sitt fokus på lag och regler i religionen dock 

medger han att det finns undantag (Brown,2000,23-25). Didascalia-texten skulle jag räkna 

som ett undantag inom kristendomen gällande lagen då det märks ett större fokus, än i 

västerlandets kanoniserade nya testamente, på lagen i den etiopiska Didascalian trots passager 

om att lagen har blivit uppfylld. Detta ser man tydligt när man iakttar reglerna och lagarna i 

texten, se, rubriken Specifika regler och lagar. Den syriska versionen av Didscalian har ett 

liknande förhållande till lagen och Zellertin har iakttagit stora likheter mellan lagen som 

koncept i Koranen och den syriska Didascalian (Zellertin, 2013, 134). Islam och Judendomen 

har ett gemensamt ursprung med Didascalian som kulturkomplex genom sitt abrahamitiska 

arv så att de liknar varandra är ej förvånande. Särskilt inte med tanke på hur det refereras till 

gamla testamentet i texten, se rubrik Gamla testamentets roll. 

Richardson har påpekat, angående forskning om lagen, att det är viktigt att vara medveten om 

hur lagen definieras (Richardson, 1991,s150-153). Denna har varit flera saker där olika 

filosofiska och teologiska utgångspunkter har spelat in i hur man förhåller sig till den, i det 

tidiga skedet av kristendomen så fanns det en stor mångfald av åsikter. Dessa gick ifrån 

strängt legalistiska tolkningar till att lagen ansågs som ersatt. I detta rör sig Didascalian med 

sitt användande av lagen närmare de mer legalistiska tolkningarna vilket också blir tydligare 

när man läser nästa rubrik.  
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Specifika regler och lagar 

 

Texten behandlar lagar och olika regler om flera ämnen. Det rör sig både om individuella 

regler och lagar för det större samhället och alltifrån kyrkoordning till vad vi i västvärlden 

skulle kalla lagar rörande sekulära frågor. Några exempel på regler och lagar i Didascalian är 

bland annat matregler som behandlar vad man får respektive inte får äta, såsom det som har 

självdött, blodmat och det som har offrats till avgudar (Didascalia:15,44 ,145, 149-150) med 

huvudexempel ”Lay no burden on the gentiles who have turnd to God but command them to 

abstain from all (that is) unclean and not eat that which dieth of itself or which has been 

sacrificed to (false) gods[…]” (Didascalia:149).  På Sidan efter tillkommer blodsförbud ” 

[…], and from blood,[…]” (Didascalia:150). Paulus nämns som en i gruppen som predikar 

detta samt på sidan efter upprepar han att inte gå emot lagen (Didascalia:150-151). Paulus 

nämns tillsammans med en specifik regel direkt som en förespråkare vilket går emot idén att 

lagen har lämnats (Thompson, 2006, 242-247). I romarbreven ser man Paulus säga att man 

endast bör upprätthålla matreglerna för att inte störa andra som fortfarande tror på dem, men 

att det inte finns någon oren mat (Romarbreven:14:14-15, 20-21). Enligt M.Freidenreich ska 

Paulus syn, i det västerliga nya testamentet, tolkas som att man inte är bundna av de judiska 

matreglerna (M.Freidenreich 2011,89-90). Broadhead påstår samma angående matreglerna 

och Paulus (Broadhead,2010, 237).  Att inte äta mat dedikerad åt avgudar försvårar 

interaktion i form av måltider med andra religiösa människor vilket gör så att dessa inte 

lämnar det kristna-kulturkomplexet och det skapar interaktion på kristendomens villkor. Detta 

gynnar det kristna idékomplexet på bekostnad av andra religioner på liknande sätt som 

tidigare judiska matlagar gjorde/gör genom att de skapar en utegrupp (M.Freidenreich 

2011,31-46).   Matlagar var också ett inslag inom tidig kristendom där matregler, särskilt 

gällande förbud av blod och mat helgad åt avgudar, var närvarande (M.Freidenreich, 

2011,101-109). Zellertin iakttar också likheter mellan hur matlagarna i Koranen diskuteras 

och den syriska versionen av Didascalian(Zellertin,2013,163-164). 

Det finns tre textpassager där regler uttryckligen är upphävda eller sagda att man inte skall 

följa såsom hur man skall förhålla sig till de judiska matreglerna kopplade till renhet ”And 

there are some who taste no food, unless every day they baptize' beds and pots and dishes and 

cups and seats, (that is) wash and cleanse (them) with water.” (Didascalia:141). ”Some” tolkar 

jag som judar/kristna som följer dessa lagar då citatet ligger i mitten av ett stycke som 
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behandlar heretiker, fariséerna och sadducéern och vad de har gjort för fel.  Omskärelse är 

också något som ej heller ska praktiseras av kristna,“We do not practise circumcision then 

like the Jews[…]”(Didascalia:147) Detta är intressant då det i modern tid praktiseras av 

troende inom den etiopiska kyrkan. Vilket betyder att denna kulturella idé ifrån Didascalian 

konkurrerades ut. Motståndet mot omskärelse var en delningspunkt i den tidiga kyrkan vilket 

har fortsatt in i Didascalia-texten (Chadwick, 1993,19-21). Broadhead tar upp Paulus kritik av 

omskärelse som en del av en hans kritik av lagen för icke judiska konvertiter 

(Broadhead,2010, 121-122, 237). Paulus uppges vara en av skrivarna till Didascalian men på 

andra platser, såsom gällande matreglerna, uppmanar han till följandet av lagen hos icke-

judar. Så förbudet verkar inte vara kopplat till någon större Paulinsk syn på lagen som förbi. 

Även reglerna om sexuell renhet förkastas. ”Take no heed then of laws relating to "the flesh, 

for lawful marriage is not unclean; nor seek after the way of the Jews, nor use at all times 

(such ceremonial) washings, nor practise their customary purifications”(Didascalia:166). 

Reglerna om att avstå ifrån matrenhetsregler, renhetsregler gällande sex och omskärelse kan 

tolkas som ett tidigt försök att separera sig som religiöst kulturkomplex ifrån det judiska 

kulturkomplexet, vilket var vanligt i den tidiga kristendomen (Skarsaune, 2002, 260-169). 

Man kan se detta i två av styckena (Didascalia:149,166) där judarna nämns jämförande, direkt 

efter upphävandet av en regel. Borttagandet av dessa regler betyder dock ett avståndstagande 

ifrån vissa regler och mindre legalism.  Detta är relevant då det fanns en stark judisk närvaro i 

Aksum-riket och Didscalian tolkas här tolka ha en kulturell konkurrensmetod, nämligen att 

avstå ifrån vissa judiska regler för att få en egen kulturell nisch att dominera som egen 

religion. Detta blev viktigt i en miljö såsom det aksumitiska-riket där judendomen var starkt 

närvarande och man behöver skapa fördelar för den nya tron.  

Abort är förbjudet, ”Thou shalt not kill a child by abortion, for it is the image and spirit of 

God” (Didascalia: 170), viket jag kopplar till att det ökar antalet troende och därigenom 

spridningen av det kristna kulturkomplexet.  Det hjälper också indirekt genom att upprätta en 

slags könsbalans då det hindrar dödandet av ett specifikt kön av personliga eller ekonomiska 

anledningar genom att det heliggör barnets liv som princip. Abortförbud och en bra 

könsbalans betyder mer kvinnor vilket ökar antalet äktenskap och spridningen av tron utanför 

gruppen vilket Rodny Stark argumenterade för i sin artikel Reconstructing the Rise of 

Christianity: The Role of Women som en orsak till kristendomens framväxt i Romarriket 

(Stark, 1995, s.231-243).  
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Giftermålsregler gällande med vem och hur man får gifta sig berörs (Didascalia: 84-

86,143,145,152, 154). Präster och andra religiösa män får gifta sig innan de intar sina ämbeten  

We said, then, concerning bishops and presbyters that they should live with one wife before 

ordination, but that after ordination it is not right that they should marry. And again we give 

commandment concerning the servants who are obedient to the Church, sub-deacons, and 

readers, and doorkeepers that they should live with one wife, and (in one) 

marriage.(Didascalia:154).  

Detta står i kontrastförhållande till Västeuropa där påve Gregorius VII förbjöd präster ifrån att 

gifta sig i väst, vilket enligt Christen-Nugues kan kopplas till konflikter med olika 

feodalfamiljer och maktkamper mellan kyrka och lokala maktmän (Christensen-Nugues, 

2003,s36-40). Eftersom eliten i Aksum var de religiösa så uppstod inte den intressekonflikten 

och den kulturella miljön inom Aksum borde istället ha främjat religiösa texter som var 

tillåtande för kyrkomäns giftermål. Giftermål är en grund för att man skall kunna ha någon 

sorts självreproducerande elit i ett samhälle och kan ses som en kontinuitet av den tidigare 

religionens styrande prästelit i Aksum-riket. Didascalia-texten följer det semitiska mönstret av 

religiösa regler för giftermålet. Giftermålslagar är en stor del inom den semitiska traditionen 

och äktenskapslagar har en lång historia. Israelitisk lag, som Didascalia-texten i mycket är en 

utveckling av, hade föregångare hos assyrierna och Hammurabis lag som i sin tur stödde sig 

på tidigare lag (Neufield,1944,1-7,11-13). Neufield observerade att lagarna var föränderliga 

mellan de olika semitiska civilisationerna vilket man också ser i Didascalian . ”Behold we 

give commandment that they marry not a harlot, nor a servant, nor a woman that is divorced, 

nor a widow, even as it is written in the law.” (Didascalia:154). I citatet står det att blivande 

kyrkomän bör följa regler gällande äktenskapet som är striktare än lagen vilket är medgivande 

om nya regler. Det pekar också på ett legalistiskt regelbaserade synsätt i Didascalian då man 

går utanför vad till och med lagen kräver och blir mer regelbaserad. Att man också tar 

avstamp ifrån lagen visar också att den ej verkar upphävd vilket går tillbaka till vad som 

diskuterades under Lagen som återkommande tema. 

Det finns också regler gällande ekonomi såsom lån av pengar och annan egendom, betalning 

av skulder och ränta (Didascalia: 25, 65,101). ”But if thou hast a debt to pay, delay not to 

give, saying, To my brother a believer I will pay, but to him that believeth not, I will not 

pay[…]”(Didascalia: 65). Detta stycke är intressant då det uppmanar den trogne att betala 

skulder även till de otrogna trots Didascalians fördömande och separation ifrån otrogna som 

kommer diskuteras senare i Samhällets struktur. Denna regel kan tolkas som framgångsrik i 

den kulturella kontext av ekonomisk utveckling och handel som fanns i Aksum under 
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konverteringsperioden då den försäkrar att avtal med icke troende hålls genom att ge dessa 

avtal religiös legitimitet. Gällande just ränta så fördöms det tydligt i Didascalian (Didascalia: 

25), se bilaga 1 för stycket. I texten jämförs ränta direkt med mord, hor och röveri och att de 

som begår dessa bör/kommer dö, ” […]shall surely die[…]” (Didascalia: 25), vilket är 

hämtat ifrån gamla testamentet (Andra moseboken:22:25; Tredje moseboken:25:35-36; Femte 

moseboken:23:19). Regler kring ränta finns faktiskt i både gamla och nya testamentet, i 

Lukasevangeliet kan man iaktta liknande fördömande (Lukas:6:34-35). Det nämns dock inte 

såsom i Didascalian att den som begår brottet bör dö vilket stärker bilden av en text som är 

mer fokuserad på lag, då Didascalian har mer uttryckliga straff än det västerländska nya 

testamentet. Lagar i västvärlden har haft och har sin bakgrund i den kristna religionen och de 

harmoniserar med varandra genom att de överlappar moraliskt, de har däremot inte varit 

samma institution. Klassisk straffrätt och områden som traditionellt har hört till den värdsliga 

lagstiftningen i väst har inte kommit direkt ur religiösa föreskrifter utan snarare principer även 

om det finns stor mångfald i den västkristna traditionen (Witte Jr., 2006, 5-7). I texten 

diskuteras ränta, mord och röveri som lagar tagna direkt ur religiösa/legala föreskrifter och 

inte bara som principiellt dåliga handlingar.   

Fel sorters sexualitet är straffbelagt enligt Didascalia-texten. Homosexualitet till exempel 

bestraffas med döden tillsammans med de som begår bestialitet och hor.  

For the Scripture saith, "If any man lieth with a man as with a woman ; they have wrought 

uncleanness, let both of them die the death"; and,"He that lieth with a beast, let him die the 

death";"' and, "He that committeth adultery with his neighbour's wife, let him die the death" 

(Didascalia: 165). 

 I den västerländska biblen som studien har jämfört med står det i det nya testamentet blott att 

det är skamligt (Första Korinterbrevet :6:9–10) dock aldrig att de skall dödas eller bestraffas i 

detta livet än att de fördöms för sin otukt. I det gamla testamentet (Tredje moseboken:20:13 )  

däremot vilket texten troligtvis refererar till är det klart att det är dödstraff. Äktenskapsbrott är 

det första brottet som tas upp i Didascalian och de som har begått synden ska dö. 

But if thou committest adultery, and doest thus, thou shalt surely die, and the wrath of God 

shall come upon thee ; and thou shalt be condemned with a bitter condemnation. 

(Didascalia:5)  

Detta stycke och det tidigare stycket (Didascalia: 165) tas upp som uppmaningar i en allmän 

diskussion om kvinnor, lust och äktenskap i samtiden. Eftersom Didascalian utgör sig för att 

vara skriven av apostlarna och Paulus så är detta ett exempel på när lagen och reglerna däri är 

relevanta även efter Jesus. Otrohet är också fel enligt andra texter i det nya testamentet, 
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(Matteus: 5:28) men dödstraffet är frånvarande i det nya testamentet och det finns i det nya 

testamenten följande citat: 

”Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen 

föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?” Detta sade de för att sätta 

honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på 

marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: ”Den av er som 

är fri från synd skall kasta första stenen på henne.” Och han böjde sig ner igen och ritade på 

marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev 

ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till henne: ”Kvinna, vart tog de 

vägen? Var det ingen som dömde dig?” Hon svarade: ”Nej, herre.” Jesus sade: ”Inte heller 

jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.” (Johannes: 8:4-12). 

Kvinnan skonades av Jesus i detta stycke istället för att dömas till döden såsom lagarna i det 

gamla testamentet dikterar. Johannesevangeliet är också en kanonisk del av den etiopiska 

kyrkan (Ethiopian Church, Canon , 2003) så det är klart att det verkar som om Didascalians 

strängare kulturella idé om död åt de som begår hor ligger i ett konkurrensförhållande med 

andra delar av kanon. Didascalian är en mer fördömande text då den inte nämner denna 

skonande händelse eller en passage likt denna gällande äktenskapsbrott. 

En biskop eller präst som är medlare och domare får ej döma oskyldiga ”And if any bishop 

thrust forth (a man) being innocent, he is, like Cain, a murderer.” (Didascalia: 37), han får ej 

heller ta mutor (Didascalia:43 63),"Thou shalt not slay the righteous with the sinner, nor take 

a bribe to destroy life : for a bribe blindeth the eyes of the wise, and perverteth the word of 

righteousness." (Didascalia:63). Förtala och bruka falskt vittne mot annan fördöms också 

(Didascalia: 64,66, 68, 122). Dock nämns bara exkommunicering/utvisning emot de som 

förtalar tillsammans med de som har begått blasfemi (Didascalia: 64), se bilaga 1 för text. 

Dessa regler diskuteras i en kontext av kyrkomännens roll som förhandlare/domare. Dessa 

regler kan ses som att de hindrar korruption då de fördömer falskt fördömande, förtal och 

mutor vilket troligtvis hade en viktig funktion i styrandet under Aksum-riket och är drag som 

kan ha varit användbara för Didascalians spridelse.  

Respektlöshet mot sin fader och kyrkans män tas också upp i texten (Didascalia: 53-54). I 

texten beskrivs hur kyrkans folk bör ses som fäder för sina församlingar, ”Revere the bishop 

who is under God a father unto thee.” (Didascalia:54), för att sedan hänvisa till att straffet för 

respektlösa söner mot sina fäder i gamla testamentet är att de skall dö. ”He that speaketh an 

evil word against his father or his mother, let him die the death.” (Didascalia:54). Med tanke 

på referenserna som finns i Didascalian till gamla testamentet så kan det som åsyftas vara 

(Femte moseboken:20:18-21) där upproriska barn dödas genom stening. Samtidigt som dessa 
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regler kring respektlöshet mot kyrkans män tas upp så tar man också upp att man icke skall 

vara respektlös mot sina fäder. Jag skulle dock tolka referensen till dödstraff mera metaforiskt 

än bokstavligt eftersom språket är väldigt metaforiskt. 

Relaterat till blasfemi är att det finns många regler som reglerar relationen till de som tror på 

falska gudar, brukar magi, ”Thou shalt not practise magic, nor use divination, nor consult 

wizards” (Didascalia:170), eller avviker religiöst ,några exempel är (Didascalia:80-

83,102,164,171), för exempel se bilaga 1.2. I dessa exempel beskrivs hur de som avviker ifrån 

den rätta tron eller säger något ont bör ses som syndiga, förbannas, hatas och skall undvikas.  

För att demonstrera hur illa det är med personer som avviker ifrån den rätta tron så finns det 

ett stycke där man citerar kung David, som ofta ges som exempel på ett ideal, om hur man bör 

hatiskt förhålla sig till de som avviker och ”[…]teach false doctrine[…]”(Didascalia:155).  

 Hear what the holy David saith, "I have hated, O Lord, them that hate thee, and have been 

troubled because of thine enemies. I have hated them with a perfect hatred and they are 

become mine enemies." ( Didascalia:155).  

Direkt efter citatet radas exempel upp på kungar som inte bekämpade de otrognas influens 

och David får stå som ett ideal vilket diskuteras under Samhällets struktur. Trots retoriken och 

reglerna mot andra trossystem finns det dock inte uttalade lagar med straff i detta livet mot 

dem som lämnar tron eller säger emot kyrkomän förutom liknelsen med föräldrar vars barn är 

rebelliska (Didascalia:54) vilken också kan tolkas metaforiskt. Didascalian skrevs innan 

kyrkan blev officiell statsreligion vilket också betyder att det inte skulle vara möjligt att 

straffa personer utanför tron dock hindrades inte nämnandet av straff för andra brott. I 

romarriket var kätteri mer ett brott mot respekten för ordningen snarare än ett brott mot 

religionen (Bowes, 2008, 196-199). Lagarna som de kristna inom romarriket använde mot 

kätteri var ifrån en tidigare period och hade använts mot de kristna tidigare och kätteri 

bestraffades också bara sporadiskt med relativt lätta straff (Bowes, 2008, 200).    

Ett antagande utifrån det teoretiska perspektivet, är att de religiöst avvikande kan ses 

representera alternativa kulturkomplex som konkurrerar i en liknande nisch. Deras inflytande 

måste bekämpas för att det kulturkomplex som Didascalian representerar skall få en dominant 

position. Detta är viktigt både för Didscalian men också för ett rike såsom Aksum som var 

baserat på en religiös grund. Reglerna och polemiken skapar fördelar för det kristna 

kulturkomplexet i konkurrensen genom ett vi och dem. Även matreglerna som diskuterades 

tidigare kan här anses vara en del av en kulturell strategi för att separera de troende ifrån de 

icke-troende vilket blir tydligt när man läser att man inte ska äta med de otrogna 
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(Didascalia:82) se bilaga 1.2. Detta är inget nytt inom det judiskkristna kulturkomplexet. 

Beskrivningar av avgudadyrkan i bibeln är, enligt H.Tigay, till för att förklara olycka och 

legitimera den religiösa makten och den egna gruppen. Israeliterna och de senare judarna som 

författade bibeln använde avgudadyrkan retoriskt för att ge legitimitet åt den egna 

tron/samhällsordningen (H.Tigay, 1986, s.39-41). Didascalian och dess olika versioner 

utvecklades och har sitt ursprung i en period med många olika versioner av kristendom som 

konkurrerade med varandra och det fanns stor konflikt mellan dem (G.Hall, ,1991, 36-47). 

Inom den kontext av långsam konvertering som skedde inom Aksum-riket, tolkar jag 

polemiken och reglerna kring religiöst avvikande, istället som användbar för att legitimera 

kyrkan och den etiopiska centralmakten under konverteringsprocessen. Den legalistiska 

polemiken, se Lagen som återkommande tema och avlägsnande av vissa lagar, gentemot 

judendomen tolkas här som ett resultat av att det är viktigt att särskilja sig ifrån judendomen 

då detta var vanligt i den tidiga kristna traditionen (Skarsaune, 2002, 260-269). Både 

Didascalian och judendomen har ett fokus på lagen för religionen. Separationen och 

fördömelsen sker för att det är viktigt att anamma en nisch för att kunna sprida sig och att 

inneha fördelar gentemot andra kulturella idéer och kulturkomplex.  Man särskiljer sig i 

texten ifrån judendomen och andra trossystem så att man får ett övertag inom sin kulturella 

nisch vilket blev fördelaktigt i och med den judiska och förkristna närvaron i Aksum. Enligt 

Witte Jr. så gick Didascalian medvetet emot det romerska samhället för att organisera kyrkan 

så att man kan stå utanför det otrogna samhället och inte bli påverkat av detta (Witte Jr.2006, 

s.10). Witte Jr. nämner inte vilken version av Didascalian det rör sig om men det är en 

observation som kan förklara polemiken i den etiopiska Didascalian och att flera av texterna 

nämner separation, se bilaga 1.2. Troligtvis för att miljön Didascalian utvecklades i, innan den 

inkorporerades in i en etiopiska kanon, var det omöjligt att göra någonting emot de utanför 

tron. Polemiken i texten går att jämföra med konflikten mellan kristen aristokrati inom 

romarriket och biskopar som var ett större problem för kyrkan än heretiker och avvikare efter 

Konstantins omvändelse (Bowes,2008,219-220). Men inom en religiös maktstruktur såsom 

den Aksumitiska så blir religiösa frågor också långt mer politiska och texter med kulturella 

idéer mot avvikande religiösa kulturella idéer viktigare då de undergräver makten. Följande 

stycke är intressant ur denna synpunkt.  

And he that speaketh evil against the bishop, or doeth (him) wrong, hath sinned against God, 

not understanding that which is said, "Thou shalt not speak evil against the ruler of thy 

people."' For this law was not ordained concerning stones and trees which the Gentiles 

worship, but rather with respect to priests and wise men.(Didascalia:53)  
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Detta exempel kombinerar hädelse med brytande av hierarki där biskopar har en viktig 

ledarroll inom samhället. Det är också ett exempel där lag, här tolkat som tagit ifrån (Andra 

Moseseboken:22:28), presenteras som fortfarande klart gällande för samhället efter Jesus. 

Detta visar också just den relationen mellan de kulturella idéerna om makten, religionen och 

lagen vilken nödvändiggör polemiken mot avvikande religiösa system inom Didascalian. 

Religiöst avvikande blir politiskt avvikande vilket hänger ihop med vad som kommer 

diskuteras under rubriken Samhällets struktur.  

Många av de lagar och regler som finns inom Didascalian berör samma ämnen som finns 

inom sharialagstiftningen i Islam såsom reglerna gällande äktenskapsbrott och straffrätten 

(Khuri, 1990,18, 30-31). Khuri påstår i sin utläggning om den politisk-religiösa makten att 

synsättet med gudomlig lag skiljer sig ifrån kristendomen (Khuri, 1990,18, 30-31). I 

Didascalian ser man ett nämnande av lagar liknande det islamska. I jämförelse med Halakha-

lagar så överensstämmer lagarna i Didascalian och behandlar i stor grad samma teman, 

sexualreglerna och straffrätten, som Filon av Alexandria, en judisk filosof som försökte 

kombinera Halakha med grekisk filosofi, diskuterade ett par hundra år tidigare än Didascalia-

textens tillblivelse (Belkin,1940,143-150,219,232-255,256). Det bör inte vara förvånande då 

judendomen och den typen av kristendom som Didascalian presenterar är väldigt lika och 

delar gemensamma kulturella idéer ifrån ett gemensamt arv vilket diskuteras under rubriken 

Gamla testamentets roll. Det fanns också en stark närvaro av judendom under tiden då 

Didascalia-texten kom in i Aksum vilket kan ha utgjort en faktor som gjorde det selektiva 

trycket på Didascalian lättare, då det redan fanns en acceptans av biblisk lag, även om den gör 

vissa avkall för att separera sig ifrån judendomen.  

Samhällets struktur 

Didascalian berör maktstrukturer och relationer mellan den världsliga makten och det heliga 

vilket man kan se i stycken såsom följande:  

For Aaron spake to Pharaoh, being a helper to Moses, and therefore he was called the 

prophet, and Moses was called" the god of Pharaoh, as a king and high-priest. Even as God 

said unto him," "Behold, I have made thee to be a god unto Pharaoh, and Aaron thy brother 

to be unto thee a prophet." How then do ye not believe them, for they intercede for you, and 

deliver the word? Serve them, for they are prophets and servants of God. the deacon like 

Aaron, and the bishop like Moses. And if Moses was called a god by the The Lord, it is right 

that for you also to honour the bishops as God, and the deacon as a prophet. As Christ did 

nothing without the Father, in like manner jet the deacon do nothing without the counsel of 

the bishop. Also there is nothing that the Son doeth without the Father, and as the Son is 

subject to His Father, in like manner let the deacon be subject to the bishop.( Didascalia:53) 
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Kungamakt, profetskap och prästerskap kombineras i detta stycke vilket visar en blandning av 

religion och makt där det religiösa, Moses, står över Farao, det värdsliga, likt en Gud och är 

som en kung. Notera också hur texten använder personligheter ifrån gamla testamentet för att 

ge exempel då detta är vanligt retoriskt i texten. Gamla testamentet kombineras med den 

nuvarande ordningen som exempel, jag kommer återkomma till detta under rubriken Gamla 

testamentets roll. Att det religiösa bör stå över kungen i influens återkommer på andra platser 

såsom i följande stycke. 

But if kings when they transgress meet with condemnation, how much more others who 

transgress against the priests. For the priest's office is greater than the kingly; the priests 

minister to souls, and the kings by the sword have power over the body. And they who 

transgress against the priests shall receive a greater condemnation than they who transgress 

against kings. (Didascalia:137) 

Kungen diskuteras i stycket som separat ifrån de religiösa kyrkomännen men samtidigt så är 

det kungliga underordnat det religiösa. Det motsatta att kungen är en helt separat entitet och 

bör vara överordnad det religiösa existerar inte i Didascalian som ideal. Det närmaste man 

kommer är att Jesus citeras om att ge åt kungen vad som är kungens och vad som är Guds åt 

Gud vilket kan tolkas som en separation av makten (Didascalia:65). Citatet i Didascalian är 

dock relaterad till otrogna där det handlar om att bevara sin tro om man är under press i en 

svår situation och/eller om man är skyldig någon pengar. Man får ge kungen/den otrogne vad 

som krävs så länge man är trogen Gud och inte bryter budorden, d.v.s. det är inget ideal vilket 

är det som undersöktes i denna studie. Mycket av texten fokuserar på Guds rike i livet efter 

men detta motsäger ej heller att det finns en bild av hur kungamakten bör vara i detta livet och 

det betyder inte att det religiösa är frånskilt ifrån kungamakten. De få tendenser ovan som 

finns mot att separera kungamakten och religionen handlar inte uttalat om ett ideal av 

sekulärism och även om den idén fanns i texten så skulle den troligtvis inte ha överlevt i den 

Aksumitiska miljön på grund av den traditionella religiösa maktstrukturen.  

De ledare som inte följer lagen bestraffas av Gud, ofta med exempel tagna ur gamla 

testamentet (Didascalia:7, 36-37, 39, 42,49, 102), Texten nämner också hur det israeliska 

prästerskapet fördömde Ussia efter hans brytande av ritualreglerna och Gud bestraffade Ussia, 

“Eleazar the priest, and eighty priests who were with him, reproved him, and he refused to 

hearken to their word; and leprosy appeared in his face, because the Lord was wroth with 

him.” (Didascalia:137 ). Citatet är ett exempel på hur det israelitiska prästerskapet gick emot 

en kung, Ussia, då denna gick utanför sina gränser, det visar också hur Gud bestraffar en 

felande kung. Detta är ifrån gamla testamentet men kan dock fortfarande anses relevant då 
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texten ofta refererar till historier ifrån det gamla testamentet för att visa hur man bör agera i 

Paulus samtid. Historian om Ussia refereras också tidigare (Didascalia:49) se bilaga 1. Där det 

tas upp i Paulus samtid som ett exempel på att lekmän inte skall göra prästers liturgiska jobb 

då detta är exklusivt för dem. Det visar också att präster identifieras/jämförs med det 

israeliska prästerskapet och att historien om Ussia kan tolkas gällande efter Jesus. Det är 

också ett exempel där det gamla israelitiska rikets strukturer tas upp som motsvarighet/ideal. 

Det finns flera andra berättelse om kungar som får stå som exempel för brytande av Guds 

vilja/lag, några exempel (Didascalia:41-42,92,102,155). Om de kan stå som exempel för 

vanliga människor i Paulus tid så lär de också vara exempel för kungar i densamma.  

Texten uppmanar också till att man bör frukta Gud framför jordiska tyranner, "Fear not them 

that kill your bodies, -but are not able to kill your souls; but fear him who is able to destroy 

soul and body in Gehenna." (Didascalia: 111). Vilket ställer krav på att man upprätthåller tron 

trots fysiska hot och med historian om Ussia samt att man bör döma de som leder orätt ”And 

judge between those who rule justly, and (those who) rule unjustly” (Didascalia:172) så det 

finns uppmaningar till att stå emot/kontrollera kungamakten implicit i texten. Sedan så finns 

också det faktum att Gud inte bara bestraffar de ledare som bryter mot hans regler utan också 

de som lyder under dessa vilket ytterligare skapar incitament att lyda lagen. Ett exempel är 

följande stycke.  

Howbeit let them observe all that I have commanded them in all my law and mine ordinances 

and my judgments by the hand of Moses. And Manasseh made Judah to sin, and them that 

dwelt in Jerusalem, by doing evil above all the nations whom the Lord removed before the 

face of the children of Israel. And the Lord spake against Manasseh and against his people, 

and they hearkened not unto him. And the Lord sent against them the captains of the host of 

the king of Assyria, and they took Manasseh in bonds, and bound him in chains, and brought 

him to Babylon. (Didascalia: 39) 

I texten beskrivs hur lagen sändes till israelerna genom Moses och när lagen bröts sände Gud 

assyrierna som straff.  Man kan här se den religiösa lagen som ett slags grundlag och/eller 

befallning och kungens/ledarens roll är inte att härska direkt utan att se till att lagen realiseras. 

Här bör man också se de olika lagarna med straff, vilka diskuterades under Specifika regler 

och lagar, som en del av denna ordning. Guds specifika religiösa lagar lär stå över en värdslig 

härskares lag. Finns det kulturella idéer om specifika lagar minskar kungamaktens 

befogenheter och handlingsutrymme att själv bestämma. Kungen blir en slags regering som 

skall verkställa Guds vilja på jorden. Han bestraffas om han inte gör detta genom till exempel 

Assyrierna. I Didascalian (Didascalia:148-149), se bilaga 1, citeras vad jag tolkar som 
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Psaltaren (Psaltaren:22:27-28, 110:5-6) det talas om hur Gud ska döma nationerna och sedan 

kommer ett citat om att Gud ska återbygga Davids hus/rike och icke judarna ska kunna ty sig 

till gud. Detta är ett exempel på där Davids rike tas som ett ideal. På sidorna efter 149-151 så 

tas vikten av att följa lagen upp och Paulus uppmanar till följande av lagen och att inte gå 

emot vad lagen kräver. Sidorna 149-150 liknar (Apostlagärningarna 15:1-21) men är långt 

mer legalistisk med klara hänvisningar till lagen och den pratar om dömande av nationer. Det 

är därför viktigt för ett bra rike att Guds vilja inte bryts och att lagen följs och kungen är den 

som är ansvarig för sitt rike/nation. Det står också skrivet i texten att man ska följa kungar om 

dessa fruktar Gud. 

Humble yourselves and obey kings and princes who fear God, for they are God's ministers. 

Fear them then who are set in authority, as is fitting, and offer to them from that which ye 

have with honour and obedience, for so hath God commanded. (Didascalia: 106) 

Här nämns visserligen inte lagen uttryckligen men om man betraktar de specifika regler och 

lagarna som finns samt användandet av lagen i texten så är det troligt att tolka detta som det är 

”fear God”. En bra kung förväntas bindas av lagen, då kungar bestraffas i texten om de går 

emot Guds regler, och ska i gengäld följas av alla. Eftersom Didascalian inte nämner att detta 

riktar sig specifikt till endast lekmän eller kyrkomän så tolkar jag detta som allmänt gällande. 

Detta förhållande att man skall lyda kungen verkar vid första anblick gå emot 

(Didascalia:137) där prästerna beskrivs som viktigare än kungen. Men notera ”fear 

God”/”fruktar Gud” vilket jag tolkar som att kungen underställer sig det religiösa. ”fruktar 

Gud bör inte ses utanför det återkommande användandet av lagen och specifika regler och 

lagar som en del av det religiösa eller exemplen på när Gud bestraffar kungar som har brutit 

mot lagen. Man bör också se detta i ljuset av det tidigare judiska kulturkomplexet gällande det 

israelitiska kungariket. Särskilt eftersom David, vilket diskuteras senare, används som ideal. 

Tidigare stycken som har citerats i denna studie (Didascalia:7,39, 137) har också involverat 

gamla testamentet och kungamakten i det gamla Israel/Juda. Biskoparna/prästerna jämförs 

också med det israelitiska prästerskapet (Didascalia:49). Historier om kungarna i Gamla 

testamentet används också som exempel för tiden efter Jesus och återbyggandet av Davids hus 

nämns i en kontext av att Gud ska döma nationerna och vikten av att följa lagen 

(Didascalia:149-150). Denna kontext gör att jag tolkar passagen som handlande om Davids 

rike i ett jordiskt liv. Jag tolkar detta som att kungen har en annan religiös roll inom det ideala 

systemet. En roll som den som fysiskt uppehåller lagen och är bunden av lagen under Gud, 

och prästerskapet har en annan funktion bredvid likt det gamla israelitiska riket maktstruktur 
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enligt gamla testamentet vilken Marvin A. Sweeney beskriver i Rights and Duties of Kingship 

in Israel (Sweeney,Bible Odyssey, U.å). Denna tolkning har stöd i att man beskriver kungen 

som någonting frånskilt prästerskapet men ändock använder kungen i relation till lagen och 

brytande av Guds vilja. 

Falks beskriver judisk lag som ett kontrakt med Gud, med olika åtaganden och funktioner i 

samhället (Falk, 1991,s.16-17,32-34). Dock skall man vara medveten om att Falk skriver ur 

ett emiskt judiskt perspektiv men i övrigt så tycks Didascalian representera en fortsättning på 

denna kulturella idé om man begrundar det faktum att till och med kungar som bryter mot 

lagen blir bestraffade och beskrivs som onda (Didascalia:7). Idén kan också tolkas som en 

kulturell idé som försäkrar de underställda prästerna och biskoparnas relativa befogenheter 

gentemot den kejserliga centralmakten eftersom reglerna och uppmaningarna i texten sätter 

gränser för kejsarmakten. Det kan tolkas som fördelaktigt för att behålla en fortsättning på den 

tidigare förkristna strukturen av relativt självständiga styrande präster i Aksum-riket under en 

styrande högpräst/kejsare. Det var hos eliten som det kristna kulturkomplexet spred sig först 

och denna miljö bör därför ha varit en gynnsam nisch för Didascalians maktrelation mellan 

kung och kyrka. Didascalian försäkrar den gamla maktrelationen i muterad form samt med 

stycken som (Didascalia: 106), om att man ska följa kungar om dessa fruktar Gud, så 

försäkras också kejsarens fortsatta styrande roll så länge han följer lagen.   

När det gäller exempel på ledare så är David ett ideal att sträva mot då han framställs som en 

ideal kung tillsammans med Salomo och historier om dem och deras uppmaningar återberättas 

på flera ställen. David används i kombination med lagen vilket ger styrka åt att kungens 

uppgift ej kan ses som separat ifrån lagen. 

Read thou the words which I have commanded thee while thou workest, or while thou sittest, 

or while thou standest, or while thou walkest in the way. And David also saith, But the law of 

the Lord is his delight, and in his law he will meditate day and night.( Didascalia:161)  

Några andra ställen där dessa kungar nämns i form av uppmaningar är (Didascalia:21-

22,37,48,74,94,165 ). David och Salomo framställs som laglydiga kungar medan alla andra 

kungafigurer, såsom bland annat Ussia och Manesse, framställs som felande i texten. David 

beskrivs också med biord såsom profet ”the prophet” (Didascalia:48) och ”lover of God” 

(Didascalia:117) vilka pekar på hans nära relation till Gud och helighet vilket genom att 

David är biblisk kung bör kopplas till kungarollens religiösa ideal. 
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Det är dock viktigt att belysa att ingen av deras brister, vilka beskrivs i det gamla testamentet, 

tas upp på något tydligt negativt sätt. Brister och synder såsom Davids affär med Batsheba när 

han sände ut hettiten Uria för att dö vid fronten för att få Batsheba för sig själv (Andra 

Samuelsboken:11:1-27,12:25 ). I denna berättelse fördömer Gud David till den grad att han 

dömer den förstfödda sonen mellan David och Batsheba till döden. I Didascalia-texten 

nämner man det bara kort och använder det som ett exempel på Davids fromhet och Guds 

förlåtande natur när han ångrade sig inför Guds barmhärtighet och förläts efteråt. 

For God is merciful, and forgiveth the sin of him that hath repented and done (that which is) 

good. Hear what David did when he sinned in the matter of the wife of Uriah. After his sin he 

repented, and said, "Turn thy face from my sin, and blot out all my transgression. Create for 

me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. And cast me not away from 

before thy face, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me joy and thy salvation 

and strengthen me with an excellent spirit."(Didascalia:62).  

Ett annat exempel som inte nämns alls i Didascalian är att Salomo började följa avgudar efter 

att han hade förletts av sina kvinnor och Gud blev vredgad över honom så att han lät bestraffa 

Salomos efterkommande (första kungaboken:11:1-10). Man bör nog se avsaknaden av kritik i 

samband med föreställningen om David och hans ätt genom Salomo och den heliga kejserliga 

linjen i Etiopien. Detta är ett annat idékomplex som fanns/finns inom den etiopiska kulturen 

och som bör ha skapat en viss typ av förhållande som gör att kritik mot dessa kungar inte hade 

kunnat spridas även efter Aksum-perioden då deras överlevnadschans som kulturella idéer ej 

hade varit stor. Detta kan vara orsaken till att det inte står kritik i Didascalia-texten, den 

nischen som texten har spridits och verkat i, sedan texten kom in under Aksumtiska perioden 

till Salomodynastin, hade förhindrat detta. Detta är också en felkälla då J.M Hardens 

originalskrift kom ifrån 1800-talet. Om kritik stod i någon tidigare version så kan detta genom 

revision, som här kan ses som en slags idémutation, ha förändrats till att vara mera inställsam 

gentemot Davids ätt. Det finns också motargumentet mot att det är yttre inflytande då det nya 

testamentet ser David i ett mycket bra ljus och Jesus nämns flera gånger som en son av 

Davids ätt/hus. Så legenden om länken mellan den etiopiska kejsarätten och Davids ätt är inte 

en ensam faktor i detta. Parallella utvecklingar kan man se inom Islam hos araberna. Asma 

Asfaruddin har beskrivit hur Abu-Baker och Ali har tillskrivits flera olika kvaliteter för att 

svara på historiska behov och för att legitimera religiös-politisk auktoritet och fungera som 

förebilder (Afsaruddin,2006,66-67). Detta liknar hur David och Salomo används i texten och 

avsaknaden av kritik kan också ses som ett upprätthållande av en idealroll kopplad till den 

religiösa kungamakten. 
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Utöver att kungen/ledaren ska följa lagen som är given ifrån Gud så har biskopar och präster 

och andra kyrkomän en viktig roll som ledare och domare. Det diskuteras vid flera tillfällen 

hur man som en kyrkoman bör förhandla och föra sig i tvister och dispyter (Didascalia:28-

29,32-33,36-37,57-59). Det beskrivs hur man som kyrkoman/domare ska gå tillväga till 

exempel med två bråkande parter “And if there be anyone that hath a suit with his fellow, let 

them come both of them together, and stand in the court, […]” (Didascalia:66). Detta är en 

exklusiv roll som biskopar och präster har vilket man ser i följande stycke. 

For judgment hath been given to the priests, and not to the layman. For the Lord saith (to 

them) "Judge in righteousness and uprightness"; and, Be of understanding and judge the 

great ones of the people, each one of them."" But to you it is not permitted to judge any man. 

For it is said to those that have not the office of the priesthood, “Judge not, for your judgment 

shall not be acceptable.” (Didascalia:57) 

Stycket beskriver att dömande har getts exklusivt till prästerna. Detta bör ses tillsammans med 

beskrivningarna av kyrkomän som förhandlare och att flera regler/lagar om att inte döma 

oskyldiga, falsktala eller ta mutor vilka är kopplade till dömande, se Specifika Regler och 

Lagar. Didascalian handlar om kyrkoordningen men diskuterar ändock lagar, lagar som skall 

resultera i olika straff såsom exkommunicering eller dödstraff för bland annat mord, röveri 

och äktenskapsbrott. Religiösa lagar och regler är en del av maktstrukturer särskilt om de 

inkluderar straff. Kyrkans män fungerar som domare som dömer och medlar mellan olika 

grupper inom den religiösa gemenskapen med hjälp av lagen. Präster som lagmän är också 

hur det gamla Israelitiska riket beskrivs som uppbyggt i gamla testamentet enligt Marvin A. 

Sweeney (Sweeney, Bible Odyssey, U.å), vilket är ytterligare ett argument för att det är detta 

som Didascalian har som ideal och har ärvt kulturkomplexet ifrån. Kyrkomännens roll går att 

jämföra med rabbiner inom judendomen. Bente Groth har beskrivit rabbinernas roll, ifrån 

exilen fram till emancipationsprocesserna som började på 1700-talet, som upprätthållare av 

struktur, lag och ordning i det judiska samhället (Groth, 2002, 103-108). Detta är intressant då 

judendomen var närvarande även vid kristendomens introduktion under Aksum-perioden och 

det kan ha verkat gynnsamt för texter innehållande detta synsätt genom att göra det legitimt. 

Samtidigt, vilket har iakttagits i denna studie tidigare, har texten troligtvis övergett vissa 

regler för att särskilja sig ifrån judendomen. Laglärda inom Islam har en liknande roll. Asma 

asfaruddin har tagit upp hur uttolkarna av sharian har tagit profeternas plats i livet efter 

profeterna, profeterna och andra viktiga figurer blir rollmodeller, som en hierarki inom 

samhället baserad på religiös kunskap (Afsaruddin,2006,49-51). Detta liknar hur lagen ofta 

används tillsammans med profeterna ifrån gamla testamentet, se rubrik Gamla testamentets 



34 

 

roll. Zellertin anser att likheterna mellan Koranen och den syriska Didascalian bygger på ett 

gemensamt judiskkristet arv gällande just lagens roll (Zellertin,2013,134,200-201). Det är 

därför inte konstigt om även andra kulturella idéer om maktstrukturer finns närvarande i den 

etiopiska Didascalian som liknar både islam och judendomen och den syriska versionen av 

texten. 

I romarriket fanns det tidigt en separation av det sekulära och det religiösa (Witte Jr., 2006, 

11) som senare, under medeltiden, formulerades som kyrkodoktrin inom den romerska 

kyrkan, nämligen att separera världen i en sekulär och en religiös värld, den så kallade 

tvåsvärdsdoktrinen (Witte Jr., 2006, 211-216). Den ortodoxa romerska kyrkan var 

direktställda under den världsliga bysantiska kejsarmakten (Meyendorff,1982,43-54). Brown 

har iakttagit att det är denna separation av värdslig makt och kyrka som särskiljer 

kristendomen generellt ifrån de andra semitiska religionerna islam och judendomen (Brown, 

2000, s.23,45-46). Detta står i motsats till vad Didascalian har som ideal, nämligen en slags 

teokratisk modell där kungen är underordnad och integrerad i det religiösa systemet. Inom 

Didascalia-texten utför kyrkomän roller som domare och är en slags elit vid sidan av kungen 

och båda verkar under den heliga lagen som Guds befallningar utgör. Kungen beskrivs 

visserligen separat ifrån prästerskapet likt tvåsvärdsdoktrinen och ska lydas men han står inte 

över religionen/kyrkan såsom i var fallet i Bysans. Han bör också ses bunden till specifika 

lagar och regler på ett annat sätt än vad som var fallet i den romerskkristna världen. Prästerna 

har också egen makt såsom domare och ledare och det finns en religiös lag som inte separerar 

mellan en sekulär och en religiös värld, se Specifika Regler och Lagar. Denna kulturella idé 

om kyrkomannen som en slags ledare, domare och upprätthållare av lag reflekterar också det 

tidiga Aksumitiska riket som styrdes av de förkristna prästerna. Den kulturella nischen var 

därför öppen för religiösa texter såsom Didascalian vilken kunde sprida sig efter Ezanas 

konvertering då den passade det traditionella styrandesättet. Didascalian utgör en garanti för 

en fortsättning, om än en kulturmutation, av tidigare idéer. 
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Gamla testamentets roll 

 

De olika personerna/profeterna i det gamla testamentet är tydliga moraliska exempel för att 

följa lagen och används för att påvisa god tro även för samtiden. Ett par exempel på detta är 

(Didascalia:15,72,80,103,151,157 ) se Bilaga 2 för exempel. Profeterna nämns med lagen där 

de beskrivs hur de följer, ska följas eller ger/uppmanar till lagen, ibland också i kontexter efter 

Jesus. Vilket bidrar till att lagen är ett återkommande tema i Didascalian. Profeternas roll i 

Didascalian är vad som har överlevt i den Etiopiska Didascalian ifrån Didache-texten. Draper 

observerar angående de texter som utvecklades ifrån Didache-texten följande “The Coptic and 

Ethiopic texts are extracts and the fact that the section on prophets is chosen is highly 

significant, indicating that prophets and rules for their control were still relevant or even 

burning issues.” (Draper,2014,46). Drapers artikel handlar om Didache-texten men hans 

observationer stämmer med min observation då det förklarar varför profeternas nämns så ofta 

tillsammans med lagen i Didascalian. Lagen och profeterna var viktiga när Didascalian kom 

in i Aksum. Man bör också se David och Salomos roll, och de andra kungarna vilka bryter 

mot lagen som motexempel, vilka beskrivs i rubriken Samhällets struktur som också ett 

användande av det gamla testamentet enligt liknande idéer.  

Gällande temat om lagen så är detta också ett tema där gamla testamentets roll blir tydlig. När 

lagar och regler åberopas så sker det i följd med referenser ifrån gamla testamentet och man 

uppmanas tidigt i texten att söka lagen och visdomen av de gamla profeterna (Didascalia:7), 

se bilaga 1 för text. Se också rubriken Specifika lagar och regler där flera av styckena med 

specifika lagar och regler refererar till gamla testamentet.  Enligt Carmichael så skapades 

mycket av lagen i gamla testamentet narrativt under israelitiska rikets tid och senare efter 

exilen för att legitimera den religiösa makten och sätta ut gränser för centralmakten 

(Carmichael, 1985, 26-29,74,76,107-112). Marvin A. Sweeney påpekar också kungamaktens 

bundenhet med lagen och det religiösa i det Gamla testamentet (Sweeney,Bible Odyssey, U.å). 

Det bör också ha funnits en gynnsam nisch hos det religiösa etablissemanget i Aksum då det 

troligtvis fanns liknande behov av att legitimera styret och religionen under 

konverteringsprocessen och Didascalian har bevarat en del av det kulturkomplexet. Just 

gällande religiös lag så var det närmaste som har funnits i västvärlden, den kanoniska lagen, 

mer baserad på romersk lag än mosaisk rätt (Christensen-Nugues, 2003,s.52). Idéer om en 

Gud som står bakom lagen skapar legitimitet åt lagen, det är ett idekomplex där både de 
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individuella lagarna och heligheten hos Gud samverkar. Man bör förstå att det är viktigt att ha 

legitima lagar i ett förmodernt samhälle baserat på decentraliserad makt där centralmakten är 

svag såsom det Askumitiska riket. Gamla testamentet har därför haft en viktig funktion 

eftersom Aksum-riket likt den israelitiska/judiska kulturen var styrd av en maktpolitisk 

religiös elit. Gamla testamentets framstående roll och lagen var fördelaktiga för Didascalian i 

Aksum-riket vid anammandet av kristendomen, vilket bör ses som en kulturellt muterad form 

av judendom. De kulturella idéerna funna i gamla testamentet legitimerar lagen och lagen 

legitimerar de strukturer som fanns i aksum-riket före och efter konverteringen.  

Gamla testamentets roll som stödjande kulturell idé i ett större idékomplex blir tydligare när 

man iakttar olika berättelser i texten och hur dessa exempel används för att tematisk beskriva 

olika överträdelser mot Gud/lagen och dess konsekvenser. Detta är som mest uppenbart när 

man läser om hur Gud bestraffar, i detta livet (Didascalia: 23,39,42,49, 92,102, 137-139). Hur 

Hams barn förbannas av Gud och Noa, ”Ham by his wickedness brought a curse upon his 

children” (Didascalia:23), och hur Gud låter jorden sluka de han är vred på (Didascalia:138-

139) samt bestraffar Ussia med lepra för att han bröt regler kring offer (Didascalia:137 ). 

Även helvetesstraffet i nästa liv används, några exempel är (Didascalia:36,104),  

And he also that hath wealth, and giveth not to the destitute, is like unto the rich man who 

gathered together, and filled his barns in vain, and he shall be destroyed from before God, for 

his wealth shall not profit him in the fire of the anger of God. (Didascalia:99-100). 

 Att Gud är en bestraffare samverkar i ett idékomplex med lagen och reglerna, då lagen inte 

bara blir en fråga om moral utan att Gud aktivt straffar och det blir konsekvenser, detta 

diskuterades under rubriken Samhällets struktur. Jesus budskap om förlåtelse och en mer 

ursäktande Gud inom Didascalia texten står i stark kontrast i jämförelse med Gud som den 

som bestraffar syndarna. Det finns motsvarande beskrivningar av Jesus och Guds förlåtande 

natur och att detta bör följas. Didascalian har en inre motsägelse vilket visas i följande stycke 

där Jesus/Gud citeras.  

“Bless them that curse you, and pray for them that oppress you ; and do good to them that 

hate you, and render not evil to them that oppress you, but bear with them patiently."" For the 

Scripture saith, "Take not vengeance on thine enemy for the evil which he hath done against 

thee; and for this cause the Lord will help thee, and bring judgment upon thine enemy."" For 

it is said in the Gospel, "Love your enemies, and pray for them that persecute you, that ye may 

be the sons of your Father who is in heaven, […] (Didascalia:4)  

Det tas upp att man inte bör hata sin fiende och förtryckare men det läggs till att Gud kommer 

att bestraffa/döma dem. Didascalian kan prata om nåd för att sedan påminna om straff i både 
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detta livet och livet efter. Man bör också se talande om nåd/mildhet i kontexten av brist på 

nåd och ursäktande gentemot äktenskapsbrott och dödstraff för diverse brott, se rubrik 

Specifika regler och lagar.  Det finns en spänning mellan det nya testamentet och det gamla 

gällande bestraffande och förlåtande gudom. Broadhead noterade att den tidigare Didache-

texten kombinerar gamla testamentet med nya testamentet på ett sådant sätt att den endast kan 

förklaras som judisk kristendomstext (Broadhead, 2010, s131-132,158). Didascalian är 

baserad på Didache-texten och verkar också ha ärvt delar av detta kulturkomplex vilket står i 

konflikt med den mera nådige Guden i nya testamentet. Enligt Grillmeier & Hainthaler så 

försöker texter såsom den Etiopiska Didascalian förena kristen teologi med 

gammaltestamentenlig judendom i en slags synkretistisk kombination (Grillmeier,& 

Hainthaler,1996,369-371). Jag har här valt ett perspektiv som fokuserar på gamla testamentets 

roll för lagen och makten i en kulturdarwinistisk kontext med fokus på textens funktion i 

Aksum snarare än intentionen bakom dess uppkomst gällande Guds natur. Dock delar jag 

observationen att Didascalian innehåller en konflikt då den måste följa andra delar av det 

kristna kulturkomplexet som den är en del av samtidigt så försöker den rättfärdiga lagen och 

det gamla testamentets bestraffande Gud. Den tidigare kulturella idé om en bestraffande 

gudomlighet som bestraffar överträdelser i detta livet är därför närvarande vilket resulterar i 

en konflikt som jag inte har lyckats finna någon inre lösning för i Didascalian annat än att 

man tolkar Guds nåd som villkorad. Grillmeier & Hainthaler och Broadheads observationer 

förklarar också varför det finns passager om lagen som uppfylld, se Lagen som återkommande 

tema, samtidigt som det finns passager där lagen utan tvekan är levande. För att avsluta ämnar 

jag ge det motsägelsefulla citat som arbetet började med och som exemplifierar Didascalians 

tvetydighet/motsägelser som ibland uppkommer i och med viljan att kombinera det gamla och 

nya testamentet. Ham som fick sina barn förbannade av Noa och Gud på grund av sin synd 

används för att visa att Gud aldrig bestraffar oskyldiga och är nådig. 

And while Noah was in the ark with his sons. Ham by his wickedness brought a curse upon 

his children. And by this we understand that the fathers are not punished for the sin of their 

children, nor children for the sin of their fathers. (Didascalia:23) 
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Slutsatser och summering 

Frågeställningen igen  

Dessa är de frågor som studien ämnade besvara. 

 Vad är lagens roll, gamla testamentets lagar och regler, är lagen ersatt eller fortfarande 

gällande? 

 Tas det upp specifika regler och lagar i texten, förutom liturgiska regler och regler 

gällande den inre kyrkoordningen, samt beskrivs någon specifik regel som inte 

gällande? 

 Vad är de ideala politiska styrelseskicken/hierarkierna i texten som bör vara mellan 

kyrka, vanliga lekmän och kungamakt?  

 Vad har gamla testamentet för roll i texten i relation till de tre frågorna ovan? 

 Hur relaterar ovan till de historiska förutsättningarna som fanns i Aksumriket? 

 

Resultatet av Frågorna 

 

Lagen är närvarande i texten och används som om den fortfarande är relevant. Det fanns dock 

motsägelser mot lagens roll och existens. Texten uppmanar att man inte ska göra omskärelse 

och förkastar renhetslagar ifrån judendomen.  Det finns också vissa stycken där Jesus 

uttalande gör att man kan tolka lagen som uppfylld men Didascalians allmänna nämnande av 

lagen i en kontext efter Jesus och användande av specifika lagar och regler är ett motargument 

för att lagen har försvunnit. Ett annat är också att Paulus har en annorlunda roll som 

förespråkare av lagen än vad som är fallet i andra kristna texter enligt forskningsläget. 

Anledningen till denna konflikt är troligtvis för att Didascalia-texten är baserat på olika 

tidigare material vars kulturkomplex försökte synkronisera gamla och nya testamentets 

teologi enligt vad som är känt om den tidigare Didache-texten. Detta förklarar också det 

gamla testamentets stora roll i texten som stödjande och omgärdande kulturkomplex.  

De specifika lagarna och reglerna som tas upp berör ett brett spektrum, giftermål, 

avgudadyrkan, mutor, lagar angående sexualitet, ränta, mord, falsk anklagelse, respektlöshet 

mot kyrkans män mm. Dessa lagar och deras ämnen överensstämmer i stora drag med lagar 
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ifrån andra abrahamitiska religioner såsom sharian inom islam, där forskningsläget bland 

annat visar att den syriska varianten av Didascalian har likheter med koranen. Lagens roll och 

de specifika reglerna överensstämmer också med halakhan inom judendomen samt vad vi vet 

om tidig kristendom. Detta har teoretiskt tolkats som ett resultat av ett gemensamt kulturellt 

arv. En del av reglerna överensstämmer med vad som kan ses i det romerska nya testamentet 

men Didascalian är mer legalistisk med striktare straff, såsom dödstraff, än i den romerska 

nya testamentet som har använts jämförande i studien. Det finns lagar och en polemik som har 

ett separativt förhållningssätt med judendom och andra trossystem vilket är ett drag som kan 

ha varit fördelaktigt för att befästa tron under den långsamma konverteringen i Aksum. Att 

separera sig ifrån judendomen under konverteringsprocessen och fördöma religiösa avvikare 

blev troligtvis fördelaktigt i konverteringskontexten för att befästa den egna tron. Andra 

regler/lagar har tolkats som mera allmänt fördelaktiga för det kristna kulturkomplexet såsom 

att ett förbud mot abort ökar antalet troende och leder till könsbalans. 

Lagen kan i Didascalian ses som ett kontrakt eller grundlag med kungen som bör styra enligt 

lagen och under denna finns präster som agerar som ledare, medlare och domare vilket har 

tolkats som ett fördelaktigt drag för en fortsättning på tidigare historiska förkristna strukturer 

inom Aksum. Bryts detta kontrakt så bestraffar Gud de kungar som inte sköter sig, med 

exempel ifrån gamla testamentet, alternativt bör präster och de runt de styrande stå emot onda 

ledare. Detta sätt att se på lagen och maktstrukturen i texten har motsvarigheter i både 

judendomen och islam, vilket är naturligt, då de alla delar ett gemensamt kulturellt ursprung 

som abrahamitiska religioner. Det fanns också en stor judisk influens inom Aksum vilket kan 

ha underlättat acceptansen av Didascalians maktsturktur. Detta skiljer sig ifrån den romerska 

kyrkotraditionen i Europa där kyrkan har varit underställd den värdsliga makten alternativ 

levde separat ifrån den enligt tvåsvärdsdoktrinen. Dock finns det passager som kan tolkas som 

en separation mellan kung och det heliga enligt liknande mönster som tvåsvärdsdoktrinen 

men de specifika lagarna och referenserna till gamla testamentets Israelitiska kungadöme gör 

att kungarollen tolkas mera bunden till Guds lag.  

Gamla testamentets personer och dess lagar har en stor roll som föredömen när Didascalian 

åberopar lagen ifrån gamla testamentet. Särskilt David framkommer som exempel på en bra 

kung. Detta har jag kopplat teoretisk till den roll David och Salomo har haft som kungar och 

förfäder för myten om de kejserliga dynastierna och att detta kan vara ett resultat av senare 

tillägg. De beskrivs och används retoriskt för att visa exempel på bra kungar och det finns 
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likande paralleller inom islam. Användandet av gamla testamentet har basis i att texten 

baseras på den tidigare Didache-texten enligt forskningsläget och iaktagelser gällande denna 

text överensstämmer också med Didascalians drag. Referenserna till gamla testamentet har 

tolkats i denna studie som en stödjande kulturell idé för lagen och maktstrukturerna. 

Lagen och maktstrukturen i Didascalian har tolkats som fördelaktiga som en fortsättning av 

tidigare kulturella idéer ur Aksum-imperiets tidigare förkristna teokratiska struktur som 

Didascalian introducerades i. Här har kyrkomännens roll som domare och ledare samt 

giftermålslagarna som tillåter präster att gifta sig, innan de intar ämbetet, varit drag vilka 

försäkrar en fortsättning på en religiös elit. Detta kan antagas vara viktiga drag för 

Didascalians spridning. Den tidiga aksumitiska maktstrukturen har tolkats som utgörande en 

kulturell nisch vilken var fördelaktig för Didascalians teokratiska drag där Didascalian 

bevarade och legitimerade ett gammalt system i ny kristen form. Den strukturen som 

Didascalian har använt sig av har också skärningspunkter med utvecklingen i den 

romerskkristna världen enligt forskningsläget såsom mindre separation mellan värdsliga 

makten och religionen och en underställd kungamakt under lagen. Detta har tolkats som en 

fortsättning av det kulturkomplex som finns om det israelitiska kungariket i gamla 

testamentet.  

 

Eventuella förbättringar och utvecklingar av studien 

 

Det finns svagheter med att studien inte säger så mycket utanför själva texten och det är 

endast ett verk av en kanon som innehåller långt mer material än bara denna text. Studien har 

varit begränsad till textens uppbyggnad och följer vad som redan hade konstaterats i 

bakgrunden om en mer regelbaserad tro vilket inte tillför så mycket mer än att den 

konfirmerar tidigare information och att Didascalian som togs in under Aksum-perioden hade 

kulturella idéer som passade sin samtid politiskt. Det hade varit intressantare om studien hade 

visat mer som gick emot eller skiljde sig radikalt annat än omskärelsen och vissa fåtaliga 

passager om uppfyllande av lagen. Detta var dock en tentativ studie och översiktlig. Kyrkan 

kan i praktiken ha sett annorlunda ut även om vi från bakgrunden vet att den är regelbaserad 

så kan det ha existerat skillnader historiskt och regionalt under Aksum-perioden och senare. 

Teologiska diskussioner utanför Didascalian studerades inte på grund av språklig brist och att 
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det skulle ha blivit ett långt större arbete än vad tidsramen tillät. Studien har endast studerat en 

text och en text kan tolkas på flera sätt och/eller ignoreras i en större teologisk kontext. 

Didascalian har endast jämförts med västerländska romerska- protestantiska biblen. Vid 

framtida studier skulle större material kunna studeras och jämförelser med andra religioner än 

endast kyrkan som utvecklades inom romarriket och Europa behöva genomföras. Jag anser att 

man likt Michael Zellentins studie skulle kunna studera koranen tillsammans med både den 

syriska och etiopiska Didascalian för att jämföra vilken som ligger närmast.  
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Bilaga 1 
De som begått mord, röveri, stöld och att tar ränta skall dö: 

And if he beget a son (who is) a sinner and a murderer, and doeth wickedness and walketh 

not in the way of his righteous father, but hath eaten on the mountains, and hath defiled his 

neighbor’s wife, and oppressed the poor and needy, and hath plundered ' and wrought 

injustice, and hath not returned the pledge of his debt, and hath turned his eyes towards idols, 

and committed wickedness, and hath lent on interest, and robbed (his neighbours) and taken 

that which was stolen, such a one shall in no wise live, in all this sin of his which he hath 

committed, he shall surely die, and his blood shall return on himself. (Didascalia: 25). 

Lekmän skall inte göra prästernas jobb och prästerna efter Jesus jämförs med de israelitiska 

prästerna. 

As Saul offered a sacrifice without Samuel the prophet, and heard a voice saying, "Thy 

sacrifice is vain"; in like manner, if a layman do (anything) without the priest, it is vain. 

Uzziah the King also, when he was not a priest, and yet did the office of a priest, became a 

leper. And if there be anyone of the people that unsurpeth the priest's office, and doeth not the 

commandments of God, he shall not escape judgment,[...] (Didascalia:49). 

Exkommunicering på grund av blasfemi och förtal: 

In like manner, ye shepherds of the sheep, drive out from the Church of God the ungodly and 

unbelieving; for it is a shame if there are « with you those that believe not in the name of" Jesus 

Christ. Cut them off entirely from the Church; ye are truly members of Christ and sons of the Church. 

And if there be found in your midst a superfluous member, who hath thoughts of evil, and goeth to and 

fro among you with murder," and slander, and blasphemy— he that doeth thus hath accomplished all 

the devices of Satan, and hath blasphemed against the Church. Let those that do thus be put forth from 

the Church, and be requited according to their works, and entirely cut off from the people of the Lord. 
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Behold then the Church of the Lord is beautified, for the evil member hath gone forth from her, that 

dwelt within her, troubling her. These are destroyers, haters of good, and lovers of wealth and vain 

praise, who are wise unto evil, and scatter the sheep of the flock of Jesus Christ. (Didascalia: 64) 

Vikten av att läsa lagen och finna visdom hos profeterna i gamla testamentet där Solomon tas 

upp som profet och det tas upp att Jesus inte kom för att förstöra lagen utan uppfylla:  

But if thou desirest to know the power of the interpretation of the Scriptures, seek out the 

Book of Kings and if thou wishest to find out the power of the wise and their teaching, thou 

hast the prophets, Job and Solomon. These arc they that are full of wisdom, and thou shalt 

find knowledge in them. These, more than all teachers, shall make understanding to increase, 

for their word is the voice of the Lord God, who alone is all-wise. And if thou desirest a song, 

thou hast the Psalms of David. And if thou desirest to seek to understand the creation of the 

world and the generation of the first fathers, thou hast the Law.' And if thou desirest to know 

wisdom and doctrine, thou hast the book of the law, which is full of the glory of the Lord God. 

Keep far, then, from works of evil, and from the doctrine of Satan, and the word of vanity, 

which is not in the law ; but read what is in Deuteronomy,' that thou mayest understand and 

know the glory of God, who hath saved thee from many snares of Satan. For the Saviour 

came not to destroy the Law and the prophets, but to fulfil them, and to loose the bonds 

which are in Deuteronomy, and to bring men to a spiritual teaching. (Didascalia:7). 

 

 

Psaltaren citeras och Gud ska döma nationerna: 

Then I thought in my heart, and believed what the Scripture saith, "Whosoever shall call on 

the name of the Lord shall be saved" and again it is said, “Let all the ends of the earth 

remember and turn unto the Lord, and let all the lands of the nations worship before him; for 

the kingdom is the Lord's, and he shall judge the nations." (Didascalia:148-149) 

Davids Hus ska återbyggas och att detta är för icke-judar 

Then James the brother of our Lord answered and said unto them, Hearken unto what I say 

unto you : behold Simeon hath before declared how God chose the Gentiles for His 

inheritance as it is written, "I will come and build the house of David which is in ruins, and I 

will raise up those that have fallen, that all the Gentiles on whom my name is named may turn 

to the Lord, saith the Lord." (Didascalia:149) 

 

Bilaga 1.2 

Texter som behandlar separation och avhållsamhet gentemot religiösa avvikare och andra 

religioner. 

And, Thou shalt not be an augur, for it leadeth to idolatry, and concerning this Samuel 

saith,"This thing is sin," and it shall not be thus in Israel, for all these things are rejected in 

the law. (Didascalia:171) 

Let us keep far from robbers and publicans, and from them that make idols, and (from) 

seducers,[…]Beware, then of murderers and liers in wait by the way, and of the ungodly, and 



47 

 

of those that pervert good works, and of unclean persons, and of drunkards, and of 

blasphemy, and above all of those that exact interest for such are the enemies of God. 

(Didascalia:102) 

Do ye, brethren, hearken to the word of admonition of the scriptures ; and beware of divisions 

of opinion; and let not your faith be lacking, and seek not to get power with the ungodly and 

unbelieving who destroy the people. Keep far from their ungodliness, and have no fellowship 

with them, for God saith,"Depart from those that do thus, lest ye perish with them." 

(Didascalia:80) 

 

Take heed, then, that ye keep not far from the church of God, nor follow the steps of the 

ungodly and unbelievers, and the worshippers of idols, and the congregation of the Jews. And 

go not to a temple of devils, nor have fellowship with Christ's murderers, nor enter into a 

congregation of the ungodly. Have ye not heard that which is said, "I have not sat in the 

assembly of vanity, nor have I gone in with evil-doers : I have hated the congregation of the 

wicked, and I will not sit with the deceitful and evil-doers"?(Didascalia:80-81) 

The faithful ought to separate themselves from the congregation of the ungodly,' and not join 

in keeping a feast with them. (Didascalia:82) 

Wherefore separate yourselves, beloved brethren, from all the heathen who practise evil, and 

keep far from them (Didascalia:164) 

 

 

 

Bilaga 2 
Moses som moraliskt exempel för hur man som biskop ska döma:  

It is not right for the bishop to judge, accepting the person of the rich, and to neglect the poor. l'"or 

God said unto Moses, "Judge not, accepting the person of the rich, nor turn aside the judgment of the 

poor, for the judgment is the Lord's."" But he ought to judge uprightly. (Didascalia:15) 

 

 

Lagen nämns tillsammans med flera personer ifrån gamla testamentet för att sedan gå direkt till 

samtiden: 

For the Lord the God of mercy desired to bring back all generations to repentance by the teaching of 

the Holy Spirit, and the righteous, and the prophets.' For before the flood the people lived according 

to the teaching of Abel and the admonition of Abel, and Seth, and Enoch, who ascended to heaven; 

and those that were after the flood, Noah taught; and those of Sodom, Lot the lover of strangers 

taught. And after Lot (men were taught) by Melchizedek, and the patriarchs, and Job the lover of God; 

and the Egyptians and the children of Israel by the commandments of Moses, and Joshua the son of 

Nun, and Caleb, and Phinehas, and those (that were) after them and after the law by the admonition of 

angels and prophets; and after these (came) our Lord, who became incarnate and was made man of 
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our Lady the Holy Virgin Mary ; and, after John the Baptist was cast into prison. He preached, 

saying, "Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand." And after He had suffered on the Cross, He 

commanded us, even us His twelve apostles to preach along with our good brother Paul. We are they 

to whom He hath granted" that we should be witnesses concerning His Son our Lord Jesus Christ. 

(Didascalia:72) 

Jeremia används tillsammans med lagen för att visa hur man inte ska vara långt borta ifrån kyrkan:  

If ye keep far from the church, ye shall lose your hope, and abandon your salvation, and become 

ungodly. Ye who turn aside from that which is good, and become evil. Behold the Lord said by 

Jeremiah the prophet, “For my people have forsaken my law which I set before their face, and have 

not heard my voice, but have gone and have followed the desire of their own hearts, and have followed 

idols, as their fathers taught them." (Didascalia:80) 

I detta stycke kombineras gamla testamentets profeter och berättelser med biskopen och Simon 

magikern: 

Keep far, then, from all such deeds, for all they that do thus are transgressors of the law. For Elisha 

did not receive the offering of Hazael who reigned over Syria, and Ahijah did not receive the offering 

of Jeroboam. But if the prophets of God did not receive offerings from the ungodly, in like manner it is 

right that bishops should fear to do so. And Simon the Sorcerer also brought presents to us, even to us, 

Peter and John, and planned to receive the honour which is above every honour. (Didascalia:103) 

Här beskrivs att man ska både läsa de heliga skrifterna om lagen, troligtvis Mosebökerna , och 

profeterna: 

We teach you to worship Him, and adore Him, and to serve Jesus Christ and the Holy Spirit, and to 

read the Holy Scriptures of the Law and the prophets.( Didascalia:151) 

Här beskrivs både profeterna och berättelsen relaterar till Simon magikern.  

The Lord gave the ordinance, the ten words which are in the Law and the holy prophets, and they 

heard His voice continuously, before they made for themselves the calf which the Egyptians called 

Apis. For the ordinance is righteous, and therefore it is called the law ; and He judgeth in uprightness 

Simon and those with him hate this ordnance, and praise themselves, but they shall go down to 

Gehenna. But the law is good and holy, for He saith, "If thou wilt make for me an altar, build it for me 

in the land," and He saith not, "Build for me except thy pleasure, for God needeth not sacrifices and 

offerings from us. But Abel, and Noah, and Abraham, the friends of God, offered up sacrifices of 

incense unto Him according to their pleasure.( Didascalia:157) 

 


