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Abstract 
 
This essay examines the idea of unity in the early church, based on Psalm 133:1. My interest in this 

was awakened during a seminar with the scholar Sr. Dr. Michaela Puzicha OSB, who proposed that 

St. Benedict of Nursia in his Rule, RB 42, alludes to Ps. 133:1 and does this because he wants to 

stress how much he values the unity of the community. The main question of my essay is whether it 

is probable that that is what St. Benedict intended. To provide a basis on which this could be 

discussed, I have in three chapters presented different ways of dealing with the idea of unity in the 

early church. First, I examine RB 72, since that is the chapter in the Rule of St. Benedict which 

most clearly displays his thoughts about unity. That he does focus a lot on unity in general is, after 

that investigation, very clear. Second, I provide a background to the interpretation and use of Psalm 

133:1 in this period by presenting the patristic use of the words “brother” and “brotherhood” as well 

as an abstract of a thesis on the concept of unity in St. Cyprian. Third, I analyse six texts by authors 

in the early church where Psalm 133:1 is used. The result of the analysis is that this verse of the 

Psalter is used to promote both unity in the sense of community life and unity in a more spiritual 

sense. This brings us back to the question posed above. Is it probable that St. Benedict intended an 

allusion to Psalm 133:1 because of its (imagined) meaning as a verse proclaiming unity among 

brothers in a community? It turns out that John Cassian, whom St. Benedict was obviously inspired 

by, is very clear about how Psalm 133:1 should be interpreted, and that is spiritually. Therefore, this 

essay concludes that is not the very probable that St. Benedict would use Psalm 133:1 in order to 

emphasise unity among the brothers in the community. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Enhet är ett begrepp som ofta betonas i den kristna kyrkan och har så gjort sedan dess begynnelse.1 

Inte minst inom den monastiska traditionen har enhet varit ett mycket omhuldat begrepp. Dock är 

det ett begrepp med många olika nivåer och betydelser.  

   Denna uppsats har sin utgångspunkt i det faktum att den helige Benedikts regel2 är en text som 

ofta tillskrivs ha haft, och ha, ett stort inflytande på den västerländska kyrkliga traditionen. Den 

helige Benedikt har traditionellt sex stycken titlar, en av dessa är “Unitatis effector”, alltså 

”Enhetens upphovsman”. Av denna anledning väcktes min nyfikenhet kring de tankar om enhet som 

den helige Benedikt på olika sätt framför i sin Regel.  

   Vid ett föredrag med Sr. Dr. Michaela Puzicha OSB som jag närvarade vid, framförde hon en teori 

om att den helige Benedikt troligen syftar på Ps. 133:13 då han vid tre tillfällen i RB 424 använder 

sig av uttrycket “omnes in unum”/“omnibus in unum”.5 Detta grundar Puzicha på att eftersom 

denna psalm, liksom hela Psaltaren, för den helige Benedikt och hans munkar var texter som dessa 

kunde utantill (eller mera positivt: « par coeur »), torde den föreliggande ordlikheten skapa en 

automatisk association. RB 42 behandlar explicit varken enhet eller broderskap, utan är ett kapitel 

som ger undervisning om hur munkarna skall förhålla sig till tystnaden i klostret. Detta skulle dock 

ej vara en indikation på att kapitlet inte ”dolt” behandlar just dessa två begrepp, enhet och 

broderskap. Tvärtom: eftersom kapitlet inte har enheten eller broderskapet som tema, blir det 

genom munkarnas (tänkta) association tydliggjort för dessa, att enheten bör genomsyra allt.  

   Frågan blir alltså om vi genom att undersöka på vilket sätt traditionen före den helige Benedikt 

behandlar begreppen enhet och broderskap, kan få en större klarhet i om det är troligt att den helige 

Benedikt medvetet vill skapa en association till Ps. 133:1, för att på så sätt betona vikten av enhet 

för sina munkar.  

    

 

                                                 
1 Se t.ex. Joh. 17:21 och 1 Kor. 1:12-13. 
2 Denna kommer hädanefter att betecknas endast ”Regeln”, samt ”RB”(Regula Benedicti). 
3 ”Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans!” (Alla bibelcitat på svenska är Bibel 2000’s översättning.), 
“Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum” (Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem). 
4 RB 42:3,7,8. 
5 Detta föredrag hölls den 24/6 2008 på Heliga Hjärtas Kloster, Omberg, som en del av en kurs med ämnet ”Bibliska 
ledord och teman i den helige Benedikts regel”. Dock finns denna teori enligt min vetskap ej tryckt. 
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1.2 Syfte, frågeställning och avgränsning 
 

Denna uppsats syftar till att genom analyser av ett begränsat urval av texter, skrivna av personer i 

den tidiga kristna kyrkan, alla före 500-talet, redogöra för hur dessa behandlar begreppen enhet och 

broderskap utifrån Ps. 133:1. Därigenom vill undersökningen söka svar på om det är troligt att den 

helige Benedikt ville skapa en association till detta psaltarställe, för att på så sätt betona vikten av 

enheten och broderskapet bland sina munkar.  

 

Mina frågeställningar är följande: 

 

• På vilka olika sätt används Ps. 133:1 i dessa texter? 

• Hur används Ps. 133:1 i relation till författarens tankar om enhet och broderskap? 

• Är det troligt att den helige Benedikt ville skapa en association till Ps. 133:1, för att 

därigenom betona vikten av enhet och broderskap bland munkarna i kommuniteten? 

 

Genom att välja att endast studera enhetsbegreppet ur den infallsvinkel som beskrivs ovan har 

samtidigt en naturlig avgränsning gjorts. 

 

1.3 Metod 
 

Den metod som jag kommer att använda mig av för att besvara mina frågeställningar är tvådelad. 

Den består av en textanalys av de sex stycken texter som jag valt, samtidigt som jag kommer att 

använda mig av en kompletterande litteraturstudie av ett antal böcker med relevans för ämnet.  

Inledningsvis har jag studerat sekundärlitteratur som tar upp och behandlar patristisk 

bibelutläggning. Bl. a. har jag läst Biblical Interpretation in the Early Church av Manlio Simonetti 

och Biblical exegesis and the formation of Christian culture av Frances M. Young. Dock fann jag 

här endast undantagsvis något som på ett mer specifikt sätt varit mig behjälpligt, även om jag 

givetvis mer generellt har dragit nytta av deras insikter. 

 

För att strukturera analysen av texterna, har jag konstruerat en analysmodell, den ser ut enligt 

följande:  
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Analysmodell: 

 

� Bakgrund:  Denna rubrik avser att kort beskriva textens författare, samt att om möjligt 

klargöra textens tillkomst och syfte. 

� Genre: Syftar till att, som hjälp för förståelsen, kort beskriva textens karaktär.  

� Litterär kontext:  Här presenteras den valda texten, eventuella kontextuella omständigheter 

av vikt för analysen tas också upp. 

� Struktur och innehåll:  Textens uppbyggnad analyseras och viktiga tankegångar hos 

författaren redovisas. 

� Analys: Sammanfattar och konkluderar de insikter som nåtts genom materialet från de ovan 

anförda rubrikerna, samt redovisar hur författaren använder och relaterar till begreppen 

“bonum et iucundum”, “fratres” och “habitare in unum”. 

 

1.4 Material samt diskussion kring källor 
 
Mina primära källor är de sex stycken texter av författare från den tidiga kyrkan som presenteras 

nedan. De texter som jag kommer att analysera är följande:   

 
• Det XIX:e kapitlet i Tertullianus’ skrift mot Marcion 

• Brev LXXIV från Firmilius till Cyprianus 

• Interrogatio VII i Basilius’ Munkregel 

• Hilarius’ kommentar till Ps. 133 

• Col. XVI cap. 3 ur Cassianus’ Collationes 

• Augustinus’ kommentar till Ps. 133 

 

I första hand har jag undersökt texter författade av personer ur västlig tradition. Detta beror främst 

på, det faktum, att det är i denna tradition som också den helige Benedikt står. Dock har jag 

”kompletterat” med en text ur Basilius’ Munkregel, med anledning av det stora inflytande denne har 

haft, och har, för den östliga traditionen. Ett inflytande som ofta jämförs med den helige Benedikts 

betydelse för traditionen i väst. Vid urvalet av de texter som kommer att ligga till grund för denna 

undersökning, har jag företrädesvis valt texter där citering eller allusion till Ps. 133:1 förekommer 

mer än en gång. Samtidigt har jag dock strävat efter en så jämn fördelning, vad det gäller texternas 

tillkomst tidsmässigt, som möjligt.   
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   Dessa sex stycken texter, som jag har använt mig av i min undersökning, har jag främst studerat i 

översättning. Givetvis skulle man kunna hävda, att det under alla omständigheter, när man arbetar 

med texter, är tillförlitligare och mer rättvisande, att läsa texten på dess originalspråk. Samt vidare, 

att så därför borde ha gjorts även i denna undersökning. Denna vikt, av att läsa en text på det språk 

vilket den ursprungligen skrevs på, är ju något som inte minst exegeter är djupt medvetna om. Att 

jag ändå i denna undersökning, främst, har använt mig av texterna i översättning, (till tyska, 

engelska och franska, samt en text i Borgehammars översättning, på svenska), har flera skäl. Dock 

vill jag poängtera att det tyngst vägande skälet är, att denna undersöknings mål inte är att söka efter 

ordens betydelse i den språkliga bemärkelsen. Fokusen ligger istället på att undersöka på vilket sätt 

Ps. 133:1 används i dessa texter och på den tradition som dessa texter därigenom visar på. För att 

undersöka sambandet mellan psaltartexten och de allusioner och hänvisningar som författarna gör i 

sina texter, har jag dock kompletterande använt mig av texterna i latinsk utgåva.  

1.5 Disposition 
 
Uppsatsens huvuddel kommer att inledas med en genomgång av RB 72, för att därigenom ge en 

fördjupad förståelse för hur begreppen ”broderskap” och ”enhet” behandlas i Regeln på ett allmänt 

plan. Därefter kommer en bakgrund till tolkningen av Ps. 133, i den tidiga kyrkan, att ges genom att 

två olika aspekter lyfts fram. Först en redogörelse för hur begreppet ”fratres” har använts och 

tolkats, från förkristen tid, fram till kyrkofädernas. Sedan följer ett referat av en avhandling rörande 

Cyprianus syn på ”enhet”, för att på så sätt ge ett exempel på hur någon från den tidsepok som vi 

rör oss i, i denna undersökning, ser på detta begrepp. Därefter kommer en analys av de valda 

texterna att följa och textanalysen kommer att avslutas med en diskussion av analysresultaten. 

Dessa kapitel åtföljs sedan av den avslutande slutdiskussionen, i vilken viktiga resultat kommer att 

lyftas fram, diskuteras och därigenom, konklusioner att dragas.    

 

2 Endräkt i Regula Benedicti 72 
 
I detta kapitel kommer enheten och broderskapet i RB 72 kort att behandlas, för att på så sätt ge en 

bakgrund till förståelsen av hur dessa begrepp behandlas i Regeln. Detta eftersom det är i RB 72 

som vikten av endräkt tydligast kommer till uttryck. RB 72 är visserligen ett tämligen kort kapitel 

på endast tolv verser, men sin ringa längd till trots, kallas det ofta för Regelns höjdpunkt. Det är ett 

kapitel som innehar en nyckelfunktion i Regeln och som ger en inblick i dess innersta 

angelägenheter.6 Låt oss därför titta lite närmare på vad som kan sägas om endräkt i Regeln, men 

                                                 
6 Böckmann (1986), 68. 
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först några mer generella ord om Regeln. 

När den helige Benedikt levde och verkade, så var det i en övergångstid och i en tid av förfall.7   

Regeln, skriver Dunn, tillhandahåller en lösning på problem såsom monastisk instabilitet och 

olydnad. Genom att stärka abbotens auktoritet, skapas samtidigt en större sammanhållning inbördes 

i kommuniteten.8  

   Frasen ”Fratres in unum” förekommer överhuvudtaget inte i Regeln, trots detta är innehållet i den 

i allra högsta grad närvarande. Att det i hela Regeln läggs stor vikt vid det gemensamma livet och 

enheten bland bröderna, framgår tydligt även vid en genomläsning ”från början till slut”9. Detta 

konstaterande skall vi nu fördjupa, genom att titta närmare på RB 72 och på vad som sägs om enhet 

och broderskap där.  

 

För att kunna se uppbyggnaden av detta kapitel tydligare, är det nödvändigt att titta på det i den 

latinska versionen10: 

 

 Caput LXXII De Zelo bono, quem debent habere Monachi 
[1] Sicut est zelus amaritudinis malus qui separat a Deo et ducit ad infernum,  
[2] ita est zelus bonus qui separat a vitia et ducit ad Deum et ad vitam aeternam.  
[3] Hunc ergo zelum FERVENTISSIMO amore exerceant monachi,  
[4] id est ut honore se invicem praeveniant,  
[5] infirmitates suas sive corporum sive morum PATIENTISSIME tolerent,  

[6] oboedientiam sibi certatim impendant;  
[7] nullus quod sibi utile iudicat sequatur, sed quod magis alio;  

[8] caritatem fraternitatis caste impendant,  
[9] amore Deum timeant, 
[10] abbatem suum sincera et humili caritate diligant, 
[11] Christo omnino nihil praeponant,  
[12] qui nos pariter ad vitam aeternam perducat. 
 

                                                 
7 Böckmann (1986), 65. 
8 Dunn (2003), 127. 
9 Ordet ”fratres” förekommer 40 gånger i Regeln. Vikten av att bröderna utför handlingar gemensamt är på flera ställen 
tydlig, se t.ex. RB 22:3.  
10 I svensk översättning (Den helige Benedictus regel (1991), 111.) lyder texten: 
KAPITEL 72. OM DEN GODA IVER MUNKARNA BÖR HA  
[1] Liksom det finns en bitter och ond iver som skiljer från Gud och för till dödsriket,  
[2] så finns det också en god iver som skiljer från synden och för till Gud och det eviga livet.  
[3] Denna iver skall munkarna öva med glödande kärlek.  
[4] De skall överträffa varandra i ömsesidig aktning.  
[5] De skall bära varandras kroppsliga och sedliga svagheter med största tålamod.  
[6] De skall överbjuda varandra i inbördes lydnad.  
[7] Ingen skall söka sin egen nytta utan desto mer den andres.  
[8] De skall visa varandra en ren, broderlig kärlek.  
[9] De skall frukta och älska Gud.  
[10] Sin abbot skall de älska med uppriktig och ödmjuk kärlek.  
[11] De skall inte föredra något framför Kristus.  
[12] Må Han föra oss alla till det eviga livet!  
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Mycket kan vi då med en gång se, men för att få ett ytterligare fördjupat perspektiv, ska vi ta lite 

hjälp av en erfaren forskare på detta område: Aquinata Böckmann. 

Hon påpekar att detta kapitel är särskilt omsorgsfullt gestaltat, något som också borde vara ett 

tecken på att en betydande vikt är givet detsamma. Alltså ska vi först titta lite på den struktur som 

finns i RB 72. Inledningsvis använder sig den helige Benedikt av två, för denna tid, mycket vanliga 

framställningssätt, parallellism och antites. Den helige Benedikt utgår i detta kapitel ifrån det 

negativa, i v. 1, för att sedan “landa” i det positiva, i v. 2. I v. 12 återkommer han sedan till detta 

positiva, alltså det eviga livet och bildar därmed, tillsammans med v. 2 en inclusio. I v. 3 kommer 

det första konkreta gällande den goda ivern och denna vers fungerar också som en slags överskrift 

till de följande verserna. Verserna 4-8 beskriver hur den goda ivern varje dag skall konkretiseras i 

den broderliga kärleken. En avslutning bildas av verserna 9-11, vilka var och en innehåller ett 

bärande fundament i dessa munkars liv: Gud, abboten och Kristus.11   

 

RB 72 handlar således om munkarnas iver, deras praktiker och strävan efter det himmelska goda, 

det eviga livet. Dock, i den sista versen, är det Kristus som är den handlande parten!12 

En för denna undersökning viktig iakttagelse kan göras i den sista versen, v. 12. Böckmann påpekar 

det centrala faktum, att det här blir tydligt att det inte är ”en och en” som Kristus för ”oss” till det 

eviga livet, utan ”alla tillsammans”(pariter).13 

 

Vi kan tydligt se att alla de nio verser som innesluts i inclusion mellan v. 2 och v. 12, handlar om 

hur munkarna skall agera, det är deras livsprogram. Inte mindre än fem stycken av dessa nio verser, 

v. 4 till v. 8, är skrivna på temat hur munkarna skall bete sig gentemot varandra. Det är således 

mycket tydligt att det läggs stor vikt vid detta och också att det är detta övande i kärlek som skall 

föra dem till Gud, som i sin tur leder till det eviga livet. I v. 8 återfinns uttrycket “caritatem 

fraternitatis” och vi ska nu undersöka detta lite närmare. Först ska vi se vad Böckmann skriver om 

begreppet “caritas”14. Efter att ha tagit upp och redogjort för några av de ställen där något av 

begreppen återfinns i Regeln, konstaterar hon att man med denna bakgrund tydligt kan se att det 

som den helige Benedikt refererar till då han talar om “caritas”, är gemenskapen(se även RB 

27:415).16 Den kärlek som här avses är den specifika ”broderskärleken”, skiljt från kärlek i en familj, 

                                                 
11 Böckmann (1986), 66.  
12 Böckmann (1986), 67 
13 Böckmann (1986), 97-98. 
14 Dock behandlar hon några av de ställen i Regeln där något av följande version av ordet förekommer: 
“caritas”(förekommer 3 gånger), “caritate”(förekommer 5 gånger), “caritatem”(förekommer 3 gånger) samt 
“caritatis”(förekommer 4 gånger).  
15 RB 27:3-4: [3] som liksom i hemlighet skall trösta den ostadige brodern, uppmuntra honom till ödmjuk gottgörelse 
och ”trösta honom, så att hans sorg inte blir så stor att han går under”, [4] utan som aposteln också säger: ”Låt kärleken 
till honom bli stärkt.” Och alla skall be för honom. (citat och allusion: 2 Kor. 2:7-8) 
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kärlek mellan vänner, den allmänna människokärleken o.s.v. och alla munkar är bröder till varandra 

oavsett hur olika dessa må vara. Av RB 63:1217 kan man också förstå att ”broder” var en mycket 

kärleksfull titel.18 Visserligen använder den helige Benedikt begreppet “caritatem fraternitatis” 

endast på detta ställe i Regeln, men dess innehåll är utan tvekan mycket centralt för den som helhet. 

 

Så har det blivit dags att gå vidare, närmast skall vi nu undersöka två källor för att få en bakgrund 

till hur man kan, och har, tolkat Ps. 133. 

 

3 Bakgrund till tolkningen av Ps. 133 
 
Nyckelbegreppen i denna psalm är brödraskap och enhet. Därför kommer jag i detta kapitel att 

referera lite forskning kring dessa två begrepp, för att ge en fördjupad förståelse av hur dessa 

användes i den tidiga kyrkan. Samt för att ge en tolkningsgrund för de texter som sedan kommer att 

presenteras i analysavsnittet i kapitel 4.  

3.1 Fratres… 
 
Här följer en liten sammanställning rörande begreppet ”broderskap”, med utgångspunkt i material 

från Dictonnaire de Spiritualité.  

På det historiska och lingvistiska planet, kan vi se att ordet ”broder”(liksom ”broderskap”), 

användes redan i förkristen tid med flera olika betydelser, hos grekiska och romerska författare. 

Dock finns även här delar av den förståelse av ordet, som senare kom att bli typiskt i den kristna 

kontexten.19 T.ex. så tilltalade Platon invånarna i en stad med ”bröder”, eftersom de alla hade en 

gemensam ”mor”, nämligen den grekiska marken.20 Detta är ju intressant att se som en parallell till 

tanken om det kristna brödra- och systerskapet, med kyrkan som den gemensamma ”modern”. För 

Platon var det en geografisk tillhörighet som skapade enhet och samhörighet, medan det hos de 

kristna istället blev en universell trosgemenskap som genererade dessa ”syskonband”.  

Vad det gäller det Gamla testamentet, så är det där ett vanligt bruk att benämna sina trosfränder med 

beteckningen ”bröder”. Om den 133:e psalmen skriver Ratzinger i Dictonnaire de Spiritualité att 

denna psalm utan tvekan är det bästa exemplet på en etik kring broderskap i det Gamla 

                                                                                                                                                                  
16 Böckmann (1986), 87. 
17 RB 63:10-12; [10] De yngre skall alltså visa aktning för sina äldre bröder, och de äldre älska de yngre. [11] Tilltalar 
någon en annan vid namn, får han inte kalla honom vid blotta namnet. [12] I stället skall den äldre kalla den yngre 
”broder”  och de yngre kalla de äldre nonnus, vilket betyder ”vördade fader”. (min kursivering) 
18 Böckmann (1986), 87. 
19 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1141. 
20 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1141. 
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testamentet.21 Dessutom utgör denna psalm, enligt Ratzinger, genom sin egenpresentation som en 

”vallfartssång” (eller ännu hellre, mer direkt översatt, en ”uppstigningssång”), en förändring till 

visionen av att det samlade folket skall få mottaga välsignelse från Herren. Det är alltså hela 

förbundets folk som i broderlig gemenskap bor tillsammans och så får mottaga denna välsignelse 

från Herren, det eviga livet.22 Sammanfattningsvis sägs om begreppet ”broderskap” i det Gamla 

testamentet, att själva grunden för detta, är i Israel, att denna gemenskap är begränsad till att gälla 

”Guds folk”.23    

   Vad det gäller samma begrepp i det Nya testamentet, presenterar Ratzinger först Jesu användning 

och sedan användningen av begreppet i övrigt. Texterna med Jesu användning av ordet ”broder” kan 

delas in i tre grupper. Den första gruppen, i vilken ordet främst används för att beteckna en 

landsman och/eller trosfrände, består av bl.a. Matt. 5:22, 47 och Luk. 17:3. I den andra gruppen 

ingår sådana texter där Jesus tilltalar sina lärjungar med ordet ”bröder” eller omnämner dem som 

sina ”bröder”, bl.a. Luk. 22:32 och Matt. 28:10. Den tredje gruppen innehåller texter där ”bröder” 

har en mycket specifik kristen innebörd, t.ex. Mark. 3:33-35.24 Användandet av ordet för övrigt i det 

Nya testamentet är bl.a. på ett flertal ställen i Apostlagärningarna, då oftast i betydelsen av 

landsmän och trosfränder. Hos Paulus, bl.a. i Rom. 8:29, finns också en mera specifikt kristen 

aspekt då ordet ”bröder” används.25  

   Vad det gäller hur orden ”broder” och ”broderskap” behandlas hos de första kyrkofäderna, skriver 

Ratzinger att ordet ”broder” också fortsättningsvis först och främst används som en beteckning 

kristna emellan och ”broderskap”(α�δελφότης, fraternitas) som en beteckning för kyrkan.26 

Vidare omtalas också att dopet givetvis är startpunkten för detta ”broderskap” och att det är genom 

tanken på den nya födelsen i denna handling som utvidgas till att omfatta också ett mottagande av 

en ny ”familj”, däribland även ”bröder” i Kristus.27  

Lite senare börjar namnet ”broder”, som ett sätt för de kristna att omnämna och tilltala varandra, att 

försvinna. Istället får ordet alltmer en annan användning, om än inte så avlägsen den tidigare, då 

”broder” blir ett vanligt sätt att benämna munkarna i kommuniteterna.28  

Slutligen tar Ratzinger också upp eukaristins roll som ”broderskapets sakrament” och han skriver på 

detta tema att då den kristne i eukaristin mottager sakramentet kommunicerar den kristne inte bara 

med Kristus, men genom Kristus också med sina kristna ”bröder”.29 

                                                 
21 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1143. 
22 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1143. 
23 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1143. 
24 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1144-1145. 
25 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1146-1148. 
26 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1149. 
27 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1149. 
28 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1152. 
29 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1160. 
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Så skall vi nu när vi bekantat oss med broderskapet och enheten i denna bemärkelse, gå vidare för 

att titta på vad en person som hade många tankar angående just ”enhet” i den tidiga kyrkan, kan 

tillföra denna bakgrund till tolkningen av Ps. 133. Personen är Cyprianus och vi ska få möta 

honom genom en avhandling som behandlar hans teologi kring kyrkans enhet. 

 

3.2 …in unum 
 
Här följer ett referat av två kapitel ur Anneliese Adolphs avhandling Die Theologie der Einheit der 

Kirche bei Cyprian. De två kapitel som refereras är, förutom ett kort stycke ur det första kapitlet, 

kapitel X ”Kyrka och sakrament” och kapitel XV ”Sacramentum unitatis”.  

   För att karaktärisera kyrkan enligt Cyprianus, skriver Adolph att den enda kyrkan består av de 

många människor som genom Kristus och hans offer blivit sammanförda till enighet och enhet.30 

Vidare menar Adolph också att Cyprianus framhåller, att enheten ursprungligen kommer från 

Kristus själv (”a Christo una ecclesia”).31  

   I kapitel X gör Adolph en genomgång av de olika sakramenten och dess betydelse som 

enhetsskapare och enhetsmarkörer i och för kyrkan. Hon inleder med att tala om kyrkans fullmakt 

att förmedla, att skänka, sakramenten. På detta tema skriver Adolph att man förmodligen bör se att 

friden och kyrkan, hos Cyprianus, hör samman och att tillhörigheten till kyrkan konstitueras av den 

sakramentala akten. Biktens mål är således den kyrkliga eukaristigemenskapen.32  

Härefter avhandlar Adolph i tur och ordning de olika sakramenten. Först är det Cyprianus syn på 

dopet och på vilket sätt detta ligger till grund för enheten, som Adolph redovisar. Hon sammanfattar 

Cyprianus tankar genom att skriva att där kyrkan är, där är också dopet och omvänt. Dopets enhet 

har sin grund i den kyrkliga och den andliga enheten.33 Nästa sakrament som behandlas, är botens 

sakrament och i samband med detta visar Adolph ytterligare på Cyprianus betoning av vikten av att 

se den sakramentala enheten i ljuset av kyrkans enhet. 

Efter detta, är det rörande eukaristin, som Adolph redogör för Cyprinaus idéer och särskilt visar hon 

än mer tydligt på hur denne menar att även den eukaristiska enheten är nära förbunden med den 

kyrkliga enheten. Att liksom både enheten i dopet och i bikten, hör den eukaristiska enheten 

samman med den kyrkliga enheten.34 Dessutom förklarar Adolph ytterligare, för att fördjupa 

förståelsen av Cyprianus bild, att den eukaristiska enheten tillsammans med den kyrkliga enheten 

var uppenbar för honom genom ”scripturae diuinae fides”. Detta eftersom det enda Lammets 

                                                 
30 Adolph (1993), 19. 
31 Adolph (1993), 23-24. 
32 Adolph (1993), 134. 
33 Adolph (1993), 139.  
34 Adolph (1993), 142.  
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sakrament, Kristus, endast skall förtäras i ett ”hus”.35 I samband med behandlandet av eukaristin, 

som är det sakrament som utförligast beskrivs i detta sammanhang, gör Adolph två 

underavdelningar, den första med beteckningen ”Kristi enhet” och den andra ”Folkens enhet med 

Kristus”. På temat ”Kristi enhet” belyser Adolph främst det faktum att denna enhet måste ses i ett 

helhetsperspektiv. Enheten i Kristus frambringas av att han är den ende herden och det enda offret i 

eukaristin, men också genom uniciteten i hans person och i hans korsoffer.36 

När Adolph sedan går in på avsnittet betecknat ”Folkens enhet med Kristus”, visar hon på det sätt 

som Cyprianus tänkte kring detta. Hur den eukaristiska måltiden i sitt mest konkreta uttryck blir en 

bild för enheten och kyrkan, att syntesen av de många kornen i brödet och av druvorna i vinet, 

också blir symboler för enheten. Liksom att denna enhet blir tydlig genom de många människorna i 

den eukaristiska gemenskapen.37 Vidare visar också Adolph att Cyprianus menade att folkets enhet i 

eukaristin kan kallas en sakramental och andlig enhet.38 Dessutom beskriver Adolph hur denna 

kyrkliga enhet manifesteras, nämligen i eukaristin genom att den enhet som där finns är både den 

förenade folkens enhet med Kristus och Kristi enhet med sitt folk.39 Härefter fortsätter Adolph sin 

utläggning med ”de övriga sakramenten”, men vi går istället vidare till det andra kapitlet som vi ska 

se lite närmare på, kapitel XV ”Sacramentum unitatis”. Först är det innebörden i detta kapitels 

rubrik som behandlas. Adolph skriver här att det utan tvivel är så att Cyprianus avser enheten då 

han talar om detta begrepp, det är sakramentet som är enheten.40 Vidare så skriver Adolph att det är 

den kyrkliga enheten som Cyprianus talar om, i samband med begreppet sakrament. Hon förklarar 

detta ytterligare då hon skriver att begreppet “sacramentum” hos Cyprianus, på ett särskilt sätt 

betecknar den, av Gud pålagda och genom Kristus grundade, kyrkliga enheten. Denna enhet är 

också anvisad av den helige Ande och kan därmed inte heller förstöras.41   

I slutet av kapitlet ställer Adolph frågan varför Cyprianus benämner den kyrkliga enheten som ett 

”sakrament”. Denna fråga börjar Adolph besvara genom att först presentera en definition för 

sakrament. Med utgångspunkt i den skriver hon sedan att eftersom den speciella verkan enheten har 

är ”sakramental” blir slutsatsen att Cyprianus av denna anledning betecknar den kyrkliga enheten 

med begreppet ”sakrament”.42 

 

När vi nu också har fått några tänkbara förslag på hur begreppet ”enhet” kunde tolkas och 

användas i den tidiga kyrkan, skall vi äntligen ge oss i kast med analysen av texterna! 

                                                 
35 Adolph (1993), 142-143. 
36 Adolph (1993), 144. 
37 Adolph (1993), 145. 
38 Adolph (1993), 145-146.  
39 Adolph (1993), 147.  
40 Adolph (1993), 221. 
41 Adolph (1993), 225. 
42 Adolph (1993), 226.  
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4 Analysavsnitt 
 
I detta kapitel kommer först, under punkt 4.1, de texter som presenterats i inledningen (under punkt 

1.4) att i tur och ordning analyseras i enlighet med den analysmodell som angivits i metodavsnittet 

(under punkt 1.3). I den andra delen av detta analysavsnitt, punkt 4.2, sker en jämförelse av de 

texter som analyserats samt en diskussion av de analysresultat som framkommit.    

4.1 Textanalyser 

4.1.1 Analys av det XIX:e kapitlet i Tertullianus’ skrift mot Marcion 
 
Bakgrund: Om författaren till denna text, Tertullianus är det mycket som är höljt i dunkel, 

däribland åren för hans födelse och död. Det vi dock kan veta är att hans litterära aktivitet sträcker 

sig från slutet av 100-talet till de två första decennierna av 200-talet. Den text som här skall 

behandlas ingår i Tertullianus verk Aduersus Marcionem. Detta verk består av fem böcker och de 

har en tydlig anti-gnostisk karaktär. De två första behandlar fastställandet av Guds enhet, den tredje 

Kristi enhet och de fjärde och femte böckerna riktar kritik mot Marcions bibeltext samt vill visa att 

det inte finns någon motsättning mellan det Gamla och det Nya testamentet.43   

 

Genre: Texten är, i likhet med skriften i dess helhet, apologetisk till sin karaktär.  

 

Litterär kontext : Det textavsnitt som är relevant för denna undersökning är det XIX:e kapitlet i 

den andra boken i Tertullianus’ skrift mot Marcion. Denna andra bok har liksom den första det 

övergripande temat att fastställa Guds enhet. Dock är detta kapitels syfte, tillika de kapitel som 

närmast omger det, att klargöra förhållandet mellan lagen och människornas relation till Gud. 

 

Struktur och innehåll : Tertullianus använder sig av den retoriska frågan, huruvida något kunde 

vara ett bättre medel för att göra någon lycklig, än att ha sin glädje i Herren.44 Detta besvaras 

omedelbart med hjälp av att T. citerar Ps. 1:245, samma vers som redan frågan alluderade till. Detta 

kan förvisso vid första anblicken förefalla vara allt annat än ett svar på frågan. Dock blir det strax 

tydligt att det är en inledning till den utläggning med många ”goda råd”, de flesta i form av 

bibelcitat eller allusioner på bibelställen, som sedan följer. Efter att ha presenterat hur man bör 

handla, fortsätter T. med att fråga var detta skall ske.46 Alltså, i vilket sammanhang skall dessa goda 

                                                 
43 Siniscalco, P., ”Tertullian”, 818-820. 
44 Tertullianus, Aduersus Marcionem, caput XIX (ANF vol. III, 312.)  
45 ”utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt” 
46 Tertullianus, Aduersus Marcionem, caput XIX (ANF vol. III, 312.) (min kursivering). 
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gärningar, som T. med ord från Ps. 34 just har påbjudit, utföras? T. svar blir Ps. 133:1.47 Därefter 

frågar T. efter vilken gottgörelse Gud skall skänka den människa som lever på detta sätt.48 Vilket 

denne bevarar med fortsättningen av den psalm som inledde kapitlet, nämligen Ps. 1. På så sätt 

skapar T. ett slags inclusio i vilket han innesluter kärnan i sitt budskap, Ps. 133:1 och han använder 

nu den tredje versen i Ps. 1 för att visa på det löfte som finns där. Löftet för dem som ”har sin lust i 

Herrens lag och läser den dag och natt”49 och det är att: ”Han är som ett träd planterat nära vatten –

det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl.”50 Så fortsätter T. sin 

framläggning av diverse bibelcitat över temat hur man bör handla för att det ska gå en väl, men 

lämnar det som är intressant i detta sammanhang.  

 

Analys: T:s användning av Ps. 133:1 fungerar här såsom svar på frågan om vilket sammanhang 

man bör befinna sig i, om man önskar göra de goda gärningar som T. med Bibelns hjälp uppmanar 

till. Detta sammanhang är för T. det som det talas om i Ps. 133, nämligen brödragemenskapen. T. 

menar således att denna gemenskap blir en hjälp för utförandet av dessa goda gärningar. Denna 

gemenskap är enligt T. också det sammanhang, i vilket man ges möjligheten att uppleva de goda 

följder som Ps.1 utlovar ett rätt handlande. Vad säger T. om “bonum et iucundum”? Som tidigare 

påpekats är T. mycket sparsmakad var det gäller att ge några närmare förklaringar och det gäller inte 

minst vid användningen av den psaltarvers som här undersöks. Bortsett från då han citerar Ps. 

133:1, nämner T. varken något om “bonum” eller “iucundum”. Endast på ytterligare ett ställe i 

texten förekommer ordet “bonum” och det är i ett citat av Ps. 34:13-14. Denna citering ingår i den 

del av framställningen som ger undervisning om hur man skall handla, på vilken Ps. 133:1 sedan 

blir en fortsättning, eftersom den ger svar på i vilket sammanhang handlingarna skall utföras. Vad 

säger T. om “fratres” och “habitare in unum”? Liksom angående begreppen ovan, ger T. inte heller 

här någon närmare förklaring, men det som är tydligt är det som redan nämnts, att T. uppenbart 

förespråkar att bröder bor tillsammans, för att kunna utföra goda gärningar.    

 

4.1.2 Analys av Brev LXXIV från Firmilius till Cypr ianus 
 

Bakgrund:  Den text som här skall analyseras är ett brev från Firmilius av Caesarea, till Cyprianus 

av Karthago. Firmilius födelseår är inte fastställt, men han var biskop i Kappadokien i mer än trettio 

år, från ca år 230 fram till sin död, omkring år 268. Brevet härrör från den s.k. kättardopstriden och 
                                                 
47 Man kunde givetvis önska att T. här skulle ha givit någon lite tydligare anvisning för vad detta innebär, gällande 
tolkningen av denna vers. Dock måste understrykas att T. här, liksom på flera andra ställen, är ganska dunkel och att de 
slutsatser som ändå måste dras av vad denne vill ha sagt, blir aningen mer spekulativa än hos andra författare.  
48 Tertullianus, Aduersus Marcionem, caput XIX (ANF vol. III, 312). 
49 Ps. 1:2. 
50 Ps. 1:3. 
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är Firmilius svar till Cyprianus, vars brev dock dessvärre ej är bevarat. Ämnet är Firmilius’ vägran 

att böja sig för Stefanus beslut i frågan, trots att denne då var biskop av Rom. Stefanus valde av 

denna anledning att exkommunicera dessa båda biskopar, eftersom de tvärtemot hans beslut 

fortsatte hävda att de som blivit döpta av personer som betraktades som kättare, tveklöst skulle 

döpas om.51 

 

Genre: Detta är som redan nämnts en brevtext, dock med apologetiskt motiv, eftersom det är en 

kontraskrivelse gentemot ett brev författat av Stefanus angående giltigheten i dop förrättade av 

kättare.   

 

Litterär kontext:  Detta brev är en ganska lång skrivelse på ungefär åtta sidor, men det är i princip 

endast de två första sidorna som innehåller material som är relevant för denna undersökning. 

Inledningen fokuserar på den broderliga enheten och gemenskapen, men sedan övergår brevet till 

att behandla en mer ”allmän” kyrklig enhetstanke.  

 

Struktur och innehåll:  Några meningar in i brevet skriver Firmilius att ”vi” ger det största tack till 

Herren eftersom att det har skett att trots att vi är åtskilda till kroppen, är vi ändå förenade i ande.52 

Enhet och broderskap är från början ett viktigt tema och F. betygar detta då han säger att det 

sannerligen är så att Guds andliga hus är ett.53 Vidare skriver han att de som samlas i det huset är 

förenade med glädje.54 Några meningar senare citerar F. Ps. 133:1. Därefter konstaterar F. att 

enighet, frid och endräkt är de saker som skänker den största glädjen.  Först härefter börjar F. att 

beröra brevets huvudsyfte, Stefanus. Efter att ha talat lite om denne återkommer F. till enhetstemat 

och återknyter till brevets början, då han skriver att ”ni” som är åtskiljda från oss, oavsett hur långt 

det är geografiskt sett, se till att vara förenade med ”oss” i själ och ande.55 I den efterföljande 

meningen ger F. också ett förtydligande om varifrån detta kommer, nämligen att allt kommer från 

den gudomliga enheten.56 Innan F. lämnar denna första del av brevet, gör han i en mycket lång 

mening klart för hur han uppfattar enhetsbegreppet. Han skriver att trots att Herren som bor i oss 

alla, är en och densamma, att han förenar och samlar sitt folk med enhetens band, är detta utan nytta 

om det är så att de som är tillsammans och kroppsligt är på samma plats, ändå skiljer sig från 

varandra i ande och tanke, eftersom själar som skiljer sig från Guds enhet, inte kan vara förenade. 

Efter detta skriver F. om vikten av att hålla sig nära Gud, eftersom de som inte gör det kommer att 

                                                 
51 Brennecke, Hanns Christof, ”Firmilianos”, sp. 1297 samt Nautin, P., ”Firmilian of Caesarea in Cappadocia.”, 324. 
52 Firmilianus Caesareae Cappadociae, Epistola (ANF vol. V, 390) (min kursivering). 
53 Firmilianus Caesareae Cappadociae, Epistola (ANF vol. V, 390) (min kursivering). 
54 Firmilianus Caesareae Cappadociae, Epistola (ANF vol. V, 390) (min kursivering). 
55 Firmilianus Caesareae Cappadociae, Epistola (ANF vol. V, 390). 
56 Firmilianus Caesareae Cappadociae, Epistola (ANF vol. V, 390) (min kursivering). 
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förgås, dessutom påpekar han att Herren själv bad för enheten och så citerar han Joh. 17:2157. Nästa 

stycke inleder F. med att försäkra Cyprianus om att det råder en fullständig samstämmighet dem 

emellan och han betygar därför att det som Cyprianus skrivit mottogs som om de själva hade 

författat det.58 Så följer den resterande delen av brevet, som dock inte kommer att behandlas här, 

eftersom denna inte innehåller något väsentligt som behöver tas upp på detta ämne.  

 

Analys: F. lägger mycket vikt vid att tala om enheten såsom något andligt. Detta är tydligt redan i 

början av brevet, då han talar om dem som är åtskiljda rent fysiskt, men som ändå är förenade i 

ande. Det andliga Guds hus är ett, säger också F. och därefter citerar han Ps. 133:1. Att på detta sätt 

använda bibelordet, talar för att F. främst ser till den andliga dimensionen av brödernas 

sammanboende i versen. Enheten är en enhet som bygger på gemenskapen i den Helige Ande, men 

också på enighet i lärofrågor. Något som F. ger uttryck för då han skriver att själar som skiljt sig 

från Guds enhet inte kan vara förenade med varandra.59 Vad säger F. om ”bonum et iucundum”? F. 

skriver uttryckligen att det som skänker den största glädjen är det som, enligt psalmen också är gott 

och ljuvlig, nämligen den enighet, frid och endräkt, som bör råda bröder emellan. Därmed har också 

F. syn på ”fratres” kunnats förstås; han önskar att kristna bröder skall leva i endräkt, oavsett om de 

befinner sig på samma plats eller inte, den andliga dimensionen av enheten är det viktiga, liksom 

det angående ”habitare in unum”, för F. är det andliga sammanboendet det främsta. 

 

4.1.3 Analys av Basilius av Caesareas Munkregel 
 

Bakgrund: Författare till denna text är Basilius den store, född omkring år 330 och död den 1 

januari 379. Tillsammans med sin yngre bror Gregorius av Nyssa och deras nära vän Gregorius av 

Nazianzos, omnämns Basilius ofta som en av de tre ”Kappadokiska Fäderna” och Basilius har haft, 

och har, ett betydande inflytande över det monastiska livet i den östliga traditionen. Den text som vi 

här ska behandla, ingår i den skrift som vanligen betecknas, ”Den långa regeln” (för att skilja den 

från ”Den korta regeln”). När denna ”regeltext” (Basilius själv betecknade den inte som en sådan)60 

skrevs är svårt att datera, inte minst p.g.a. att Basilius troligen fortsatte att komplettera den löpande 

fram till sin död. ”Den långa regeln” består av ett antal ”frågor”, ställda av medlemmar ur olika 

kommuniteter, vilka Basilus besvarar och utlägger.61 

                                                 
57 ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall 
världen tro på att du har sänt mig.” 
58 Firmilianus Caesareae Cappadociae, Epistola (ANF vol. V, 390). 
59 Firmilianus Caesareae Cappadociae, Epistola (ANF vol. V, 390). 
60 „Basilius spricht von Regeln nur in einem Fall, dem der Regulae Morales.“ Frank, K. Suso (1981), 41. 
61 Gribomont, J., ”Basil of Caesarea in Cappadocia (Basil the Great)”, 114. 
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Genre: Denna text har genom sin uppbyggnad med ”fråga och svars”-modell, en undervisande 

karaktär. 

 

Litterär kontext: För denna undersökning är det ”fråga” VII som är av intresse och som här 

kommer att behandlas. Den ”fråga” som kommer närmast före denna behandlar vikten av att leva i 

tillbakadragenhet, eftersom ett sådant levnadssätt bidrar till att minska själens distraktioner. 

”Frågan” som närmast följer ”fråga” VII handlar om att man måste ge upp allting för att påbörja det 

fromma livet. Detta är alltså den kontext som omsluter den text som nu skall undersökas.  

 

Struktur och innehåll: Texten inleds med den s.k. ”frågan” som inte är en fråga i egentlig mening, 

utan snarare en överskift som talar om att det avsnitt som följer kommer att behandla ämnet varför 

det är nödvändigt att leva tillsammans med dem som strävar mot samma mål, alltså det att behaga 

Gud, och de svårigheter och faror som finns i att leva ensam.62 På detta tema börjar sedan B. att tala 

om de många fördelar han menar finns då flera personer bor tillsammans. För det första blir man 

automatiskt tvungen att inte bara ta hänsyn till sig själv och sina egna behov, utan också till de 

andras, vilka man bor tillsammans med. Dessutom har ju den som lever i ensamhet inte någon som 

kan göra densamme uppmärksam på de brister och fel som denne har, medan den som lever i 

gemenskap med andra, kan bli tillrättavisad. För det andra, konstaterar B., är de flesta av buden 

lättare hållna av personer som lever tillsammans, än av dem som lever ensamma. Utöver detta, 

påpekar B., blir också de gåvor som den enskilde har, delade med alla dem som denne lever 

tillsammans med, då det gemensamma livet väljs. Efter att ytterligare ha räknat upp tänkbara 

fördelar med ett liv i gemenskap, sammanfattar B. med att konstatera att kommunitetsliv erbjuder 

fler välsignelser än vad som lätt kan uppräknas.63 B. fortsätter att utlägga fördelarna med 

kommunitetslivet och hänvisar slutligen till Ps. 133:1. Han poängterar genom att retoriskt ställa 

frågan, hur det ska bli möjligt att fullgöra det goda som det är för bröder att bo tillsammans, om 

man lever i ensamhet. I samband med det ger B. också sin tolkning av denna vers, nämligen att det 

är en arena för kämpen som framhärdar på den goda vägen, med ständig disciplin och följande 

Herrens bud, när bröder bor tillsammans.64 Som avslutning citerar B. även Apg. 2:4465 och Apg. 

4:3266.  

                                                 
62 Basilius Caesareae, Regula St. Basilii, (eng. övers. i The Fathers of the Church, a new translation, vol. IX, Saint Basil, 
Ascetical works, 247.) 
63 Basilius Caesareae, Regula St. Basilii, (eng. övers. i The Fathers of the Church, a new translation, vol. IX, Saint Basil, 
Ascetical works, 250.) 
64 Basilius Caesareae, Regula St. Basilii, (eng. övers. i The Fathers of the Church, a new translation, vol. IX, Saint Basil, 
Ascetical works, 252.) 
65 ”De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt.” 
66  ”Alla de troende var ett hjärta och en själ.” 
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Analys: Redan i själva rubriken, d.v.s. i den s.k. ”frågan”, kan vi ana B:s tankar angående ett liv i 

gemenskap. Han är helt enkelt mycket positiv och detta inte ens i någon slags allmän bemärkelse. 

B. ser det som sin uppgift att få läsaren av denna text att inse det som han själv funnit, nämligen att 

ett liv i gemenskap med andra, för Gud, är det mest ”förtjänstfulla”. Således leder denna text, 

genom att peka på fördelarna med det gemensamma livet, fram till slutsatsen att det är just ”gott och 

ljuvligt för bröder att bo tillsammans”. Det är tydligt att B. använder denna text på ett mycket 

konkret sätt. Han avser det faktiska sammanboendet hos kristna bröder, vilka valt att leva ett 

gemensamt liv som har som mål att ära Gud.67 Det är alltså på detta sätt som B. använder och tolkar 

“fratres” och “habitare in unum”. Vad det gäller ”bonum et iucundum”, så anser B. att det är just 

detta faktiska sammanboende som är det goda och ljuvliga. Både att det är gott och ljuvligt i sig 

självt, men också är det gott och ljuvligt eftersom det underlättar följandet av Guds bud och därmed 

de rätta handlingarna. 

 

4.1.4 Analys av Hilarius’ kommentar till Ps. 133 
 

Bakgrund:  Författare till denna text är Hilarius Pictaviensis, kanske mer känd som Hilarius av 

Poitiers. Vanligen daterar man hans födelse, till någon gång i början av 300-talet, hans utväljelse till 

biskop till omkring 350 och hans död till år 367. När Hilarius skrev denna kommentar till ett antal 

av Psaltarens psalmer, Tractatus super psalmos, är inte känt, eventuellt kan det ha varit efter en 

period av exil (p.g.a. att han var motståndare till de pro-arianska grupper som fanns i staden Gaul) 

som verkar ha varat åren 356-360. Inte heller vet man om kommentaren ursprungligen var en 

fullständig utläggning av samtliga psalmer i Psaltaren, dock är det i alla fall troligt att det från 

början funnits fler än kommentarerna till de drygt 50 psalmer som nu finns bevarade.68 

 

Genre: Texten är en kommentartext, en utläggning av en bibeltext, som dock samtidigt är att 

betrakta som uppbyggelselitteratur, då författaren har en avslutning på sin text som snarast för 

tankarna till en predikotext. 

 

Litterär kontext: Det textavsnitt som är relevant för min undersökning är Hilarius’ kommentar till 

Ps. 133. I denna tar han under sju punkter upp psalmens olika delar. För denna undersökning är 

särskilt den andra och tredje delen av stor vikt, även de andra delarna innehåller dock viktiga 

uttalanden om och anspelningar på det som här undersöks: enheten.  

                                                 
67 Basilius Caesareae, Regula St. Basilii, (eng. övers. i The Fathers of the Church, a new translation, vol. IX, Saint Basil, 
Ascetical works, 252.) 
68 Simonetti, M., ”Hilary of Poitiers.”, 381-382.  
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Struktur och innehåll:  Hilarius inleder utläggningen med att antyda riktningen, han skriver att det 

är genom lärdom som läsaren ”förs uppåt mot höjderna”. Detta torde vara en anspelning på 

psalmens beteckning som ”uppstigningssång”, men bör också vara en uppmaning till läsaren, att ha 

detta som strävan och mål. Därefter fortsätter H. med en varning om att inte allt som endast 

innehåller det ena av de två elementen ”gott” och ”ljuvligt”, är eftersträvansvärt. Efter att också ha 

gett några exempel på sådana situationer, går han vidare till det som är kärnan, det som är både gott 

och ljuvligt. Det är följaktligen enligt H. det som också Psalmisten framhåller, nämligen: ”för 

bröder att bo tillsammans”. H. fortsätter dock genast med att understryka att det inte är ”mänskligt 

sammanboende” som Psalmisten talar om, inte heller rör det sig om ”gemenskapen i jordiska 

boningar”. Vilket H. förklarar med att man ofta ser bröder som lever under samma tak vara osams 

och att det till och med kan vara så att det är just detta sammanboende som skapar osämjan. Istället 

betyder det att bröder bor tillsammans att ”de samlas i kyrkans famn”, fortsätter H. sin 

undervisning. Vidare skriver han också att ”när de kallas för bröder är det för att de är samstämmiga 

i den kärlek som kommer av en enda vilja”. Så har vi kommit fram till det tredje stycket i H:s 

utläggning och det inleder han med att citera Apg. 4:3269, då han säger att det var detta som man 

framför allt prisade de troende för, att de hade en gemensam tro och var endräktiga i kärlek och 

uppfattning. Kort härefter citerar H. också Fil. 2:2-470 och understryker att det är efter detta man bör 

leva. Vidare skriver H.: ”Detta tillkommer alltså Guds folk, att vara bröder under en Fader och ett 

under en Ande, att endräktigt gå in under ett hus och att vara lemmar i en kropp under ett Huvud.” 

I den fjärde delen förklarar H. psalmens fortsättning och utlägger således bilden med smörjelsen 

som rinner ner i Arons skägg. I slutet av denna del återkommer H. till enhetsmotivet och skriver: 

”Liksom alltså denna smörjelse, som är välbehaglig inför Gud, fanns hos den förste prästen, Aron, 

och han smordes med den som en sinnebild av glädjens olja och utsöndrade en välbehaglig doft av 

tro och oskuld inför Gud; så samma sätt är det gott och ljuvligt för bröder att bo tillsammans.” H. 

avslutar det fjärde stycket med att sammanfatta enligt följande: ”Viljans endräkt jämförs alltså med 

de främsta och största av de sakrament som förmedlar det himmelska goda.” I den femte och sjätte 

delen fortsätter H. med utläggningen av psalmen och först i den sjunde och sista delen återkommer 

enhetsmotivet på ett tydligt sätt. Där skriver H. i avslutningen till sin utläggning av denna psalm: 

”Som det står: ”Ty där befallde Herren välsignelse, och liv i evighet” – i Sion alltså, eller i den 

sammanboende brödernas endräkt. Ty endast kyrkan utdelar välsignelser, och endräkten förvärvar 

                                                 
69 ”Alla de troende var ett hjärta och en själ.” 
70 ”Gör min glädje fullkomlig genom att visa enighet, lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från 
självhävdelse och fåfänga; var ödmjuka och sätt andra högre än er själva; tänk inte bara på ert eget bästa utan också på 
andras.” 
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evigt liv.” Han citerar också Joh. 13:3471 som en avslutande uppmaning.   

    

Analys: Redan från början av sin utläggning gör H. klart att det inte är en bokstavlig tolkning som 

är den främsta av denna psalm. Istället understryker H., skall detta att bröder bor tillsammans, 

förstås som att de ”samlas i kyrkans famn”. På detta sätt resonerar alltså H. om “fratres”: det är de 

kristna bröder som samlas i den troende gemenskap vilken är oberoende av tid och rum. H. betonar 

också vikten av att vara ”ett under en Ande” och att ”endräktigt gå in under ett hus”. Angående 

“bonum et iucundum”, så talar H. ganska ingående om detta eftersom han anser att det är viktigt att 

understryka att det finns saker som är goda, men ändå inte tillrådliga, liksom att det finns saker som 

är ljuvliga men som ändå inte är positiva. Dock finns det bara en sak som verkligen är både gott och 

ljuvligt, och det är att bröder bor tillsammans, alltså det sammanboende som redan nämnts ovan. 

Därmed har vi också förstått att när H. resonerar om “habitare in unum”, så är det utifrån denna syn 

på sammanboendet som andligt. När det gäller endräkten så pekar H. tydligt på att det är en viljans 

endräkt det handlar om och han citerar bl.a. Apg. 4:32 för att understryka detta. H. skriver också: 

”Viljans endräkt jämförs alltså med de främsta och största av de sakrament som förmedlar det 

himmelska goda.” Det är givetvis intressant att H. här väljer att jämföra denna endräkt med något 

som han betecknar ett sakrament. H. avslutar med att skriva att endräkten förvärvar evigt liv. 

Sammanfattningen av analysen blir således följande: H. menar att psalmen ej skall läsas bokstavligt, 

istället betonas en allegorisk läsning: ”huset” som bröderna bor tillsammans i är ”kyrkans famn”. 

Vidare finns också dimensionen av en anagogisk läsning av psalmen hos H. då denne avslutar sin 

framställning med att lyfta fram att den endräkt som psalmen talar om förvärvar ”evigt liv”.72   

 

4.1.5 Analys av Col. XVI cap. 3 ur Cassianus’ Collationes 
 
Bakgrund: Författare till denna text är Johannes Cassianus, född omkring år 360. Han blev munk 

någon gång under åren 378-80. Efter att ha levt några år tillsammans med sin gode vän Germanus 

bl.a. i Egyptens öken blev de av oroligheter tvungna att lämna Egypten. Cassianus begav sig då till 

Konstantinopel där han blev djupt influerad av Johannes Chrysostomus, vilken också diakonvigde 

honom. Collationes innehåller sammanlagt 24 stycken ”diskussioner” och dessa symboliserar de 24 

stycken äldste i Uppenbarelseboken. Ämnena är inte diskuterade i någon ”logisk ordning”, detta 

förringar dock inte verkets grundläggande sammanhållning, som torde vara ett uttryck för 

Casssianus egna erfarenheter av egyptisk monasticism.73 

 
                                                 
71 ”Älska varandra såsom jag har älskat er.” 
72 För dessa kategorier, se Simonetti (1994), 110-119. 
73 Bordonali, F., ”Cassian, John.”, 149. 
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Genre: Denna text är till sin karaktär en undervisande text, som fungerat som en vägvisare för det 

andliga livet inom den monastiska traditionen genom tiderna.  

 

Litterär kontext: Den text som här kommer att behandlas är det tredje kapitlet i Col. XVI. Denna 

Col. XVI har som övergripande tema, vänskap och kapitel tre föregås av ett kapitel om trolös 

vänskap. Kapitlet fyra handlar däremot om när det finns en meningsskiljaktighet mellan två bröder, 

vems vilja ska då gälla, den som menar sig göra Guds vilja?  

 

Struktur och innehåll: Kapitlets tema är varifrån den oupplösliga vänskapen kommer ifrån och C. 

inleder med att tala om denna vänskaps kärlek.74 Anledningen till att den är så hållbar beror bara på 

en enda sak, skriver C., nämligen att båda parter är lika vad det gäller den goda saken. Om så är 

fallet kan inget komma emellan, varken distans i tid eller rum, inte ens döden kan göra denna kärlek 

om intet, fortsätter C. Det är alltså denna sorts kärlek som växer bland de vänner som är lika i 

dygden, som strävar mot den goda saken. En retorisk motfråga ställs angående detta, varför finns 

det i så fall de med goda intentioner, men som trots dessa inte har en sådan kärlek sinsemellan? C. 

svar, blir att det i sådana fall handlar om att de inte med samma iver, höll fast vid den riktning de 

hade valt och kommit överrens om. 75 Därmed består inte heller kärleken och vänskapen, eftersom 

de inte längre har samma strävan. Alltså, konstaterar C. lite längre fram, måste den som önskar att 

förbli i en sådan obruten kärlek, efter att ha fördrivit sina laster, först och främst avsäga sig 

egenviljan. Så skall man efter detta och sedan man antagit den riktning som är den gemensamma, få 

uppleva det som psalmisten talar om i Ps. 133:1, fortsätter C. Genast då han skrivit detta, påpekar 

han dock att detta inte skall förstås i fråga om plats, utan andligt.76 Detta eftersom det som förenar 

bröder i en boning är inte främst att de befinner sig på samma plats, utan att de beter sig på samma 

sätt.77 För övrigt kan friden aldrig bevaras där det finns olika viljor, skriver C. som avslutning på sitt 

kapitel. 

 

Analys: C. betonar i hela kapitlet vikten av att inte se till sin egen vilja, utan sätta ”den andre” i 

främsta rummet. Den gemensamma strävan, mot det gemensamma målet är det andra ledmotivet 

hos C. i detta kapitel. Att C. värdesätter den mellan bröderna levda gemenskapen mycket högt, är 

utan tvekan. Trots detta är han noga med att betona, efter det att han citerat Ps. 133:1, att det 

viktigaste inte är detta faktiska sammanboende. Ps. 133:1 skall förstås andligt och det viktigaste är 

således att man genom personernas sätt att uppföra sig kan se att de hör samman, att de är ”bröder”. 

                                                 
74 Johannes Cassianus, Collationes, XVI, (Cassian, John, The Conferences (1997), 555.) 
75 Johannes Cassianus, Collationes, XVI, (Cassian, John, The Conferences (1997), 558.) (min kursivering). 
76 Johannes Cassianus, Collationes, XVI, (Cassian, John, The Conferences (1997), 559.) (min kursivering). 
77 Johannes Cassianus, Collationes, XVI, (Cassian, John, The Conferences (1997), 559.) 
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Detta är följaktligen på samma sätt som C. förstår “fratres”, bröder är dem som uppför sig på 

samma sätt, i detta fall alltså de som strävar mot det gemensamma målet att göra Guds vilja. Det är 

också detta som representerar “bonum et iucundum”, att alla har denna gemensamma strävan mot 

samma mål. Därför är det inte heller bokstavligt som man enligt C. skall förstå “habitare in unum”, 

då många på geografiskt skilda platser kan ha denna gemensamma strävan.  

 

4.1.6 Analys av Augustinus’ kommentar till Ps. 133 
 

Bakgrund:  Författare till denna text är Augustinus av Hippo. Denne levde år 354-430 och omvände 

sig i början av augusti år 386 och lät därefter döpa sig av Ambrosius. Senare blev han också präst 

och biskop och det var i och med hans biskopsblivande som hans litterära aktivitet ökade. Den text 

som här skall analyseras är hemmahörande i Augustinus’ verk Enarrationes in Psalmos. Detta verk 

är ett mycket omfattande kommentarverk med en kommentar, i form av en predikan, till varje 

psaltarpsalm. Tillika är Enarrationes in Psalmos den enda kompletta patristiska utläggning av 

psaltaren. När den skrevs är oklart, men troligen relativt sent, såsom en frukt av mer än fyrtio års 

predikande.78 

 

Genre: Texten är en kommentartext, en utläggning av en bibeltext, dock av uppbygglig karaktär då 

utläggningen sker i predikans form. 

 

Litterär kontext:  Det textavsnitt som är relevant för min undersökning är kommentaren till Ps. 133 

och det är tydligt att detta verkligen är en predikan som hållits i en mässa, då den är har en 

avslutning som anspelar på eukaristin som skall firas och därmed skapar en övergång till 

gudstjänstens nästa moment.   

 

Struktur och innehåll:  Augustinus inleder med att konstatera att det är en kort psalm vi här har att 

göra med, men han påpekar också att den både är välkänd och mycket citerad. Därefter citerar han 

Ps. 133:1 och kommenterar med att konstatera att det är en så angenäm vers, att även de som inte 

känner till Psaltaren i övrigt, gärna sjunger den versen.79 A. fortsätter sedan med att anknyta till hur 

apostlarna och de som följde i deras spår var de första att “bo tillsammans”. Han ställer också 

frågan vad som menas med orden ”tillsammans i endräkt” 80 och svarar med Apg. 4:3281. A. framför 

sedan sin mening att det är självklart att munkar bör kallas ”så” eftersom psalmen lyder: ”Vad det är 
                                                 
78 Trapè, A., ”Augustine of Hippo”, 97-99. 
79 Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos, (NPNF vol. VIII, 622). 
80 I många andra, dock ej Bibel 2000’s, översättningar finns ett ord motsvarande ”endräkt” med i Ps. 133:1. 
81 ”Alla de troende var ett hjärta och en själ.” 
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gott och ljuvligt att bröder är tillsammans!”82 Med utgångspunkt i grekiskans ”µόνος”, anser 

Augustinus detta, eftersom han gör en koppling till det grekiska ordet för munk, ”µόναχος”. 

Visserligen kan en man i en folkmassa kallas ”en”, skriver A. fortsättningsvis, men han säger också, 

att även om denne man kan kallas ”en” tillsammans med andra, kan man inte kalla honom för 

”µόνος”, eftersom detta betyder ”en ensam”.83 Ytterligare skriver A., att då dessa som lever 

tillsammans för att, som det står, verkligen bli ”en själ och ett hjärta”, först då kan de rätteligen 

kallas för Monos.84 Lite längre fram understryker A. också att det är på grund av Guds nåd som 

bröder bor tillsammans i endräkt.85 Vidare så frågar A. efter, om vilka man kan säga att de lever 

tillsammans i endräkt. Hans omedelbara svar blir att det är om vilka man kan säga att de har en själ 

och ett hjärta gentemot Gud.86 Detta beror på det faktum, skriver A., att det är Herren som har 

befallt välsignelsen bland de bröder som bor tillsammans. Då A. sagt detta, ger han som avslutning 

på denna predikan en uppmaning om att åhörarna inte skall höra orden ”Upplyft era hjärtan” med 

döva öron och framför allt att de dessutom skall ”hålla” sina hjärtan upplyfta också 

fortsättningsvis.87 

 

Analys: Redan i sin inledning antyder A. att detta är en psalm som sjungs av många, men kanske 

kan man också ana att A. anser att det för den sakens skull inte betyder att den har förståtts av 

samma antal. Därför gör A. också sitt bästa för att få sina läsare införstådda med vad han finner vara 

det essentiella i denna psalm. Detta torde vara att den enhet psalmen talar om, inte är enhet i största 

allmänhet, utan om den enhet som kommer av att varje själ vänder sitt hjärta gentemot Gud. Av 

denna anledning blir också Apg. 4:32 ett bibelställe som A. finner värt att citera mer än en gång. 

Vad är det som A. menar vara ”bonum et iucundum”? Att det är detta som vi just nämnt, som A. 

anser vara det goda och ljuvliga, att enheten genereras på dyl. sätt, torde vara ganska klart. Det är 

också bland dessa bröder, som på så vis bor tillsammans, som Herren har befallt välsignelsen, 

fortsätter A. Endast så kommenterar han ”habitare in unum” och därför är det inte heller möjligt att 

säga, att A. intar en särskild ståndpunkt angående om det är ett faktiskt eller snarare ett andligt 

sammanboende, som psalmen talar om. Vidare relaterar A. i sin utläggning de som omtalas i 

psalmen, alltså ”fratres”, till munkar eftersom dessa är de enda som med rätta kan kallas ”en 

ensam”.   I slutet av sin predikan gör A. en intressant koppling till firandet av eukaristin genom att 

använda sig av de ord som inleder prefationen: ”Sursum corda”, vilket blir ett ytterligare 

förtydligande av det som han redan tidigare sagt. Nämligen att det är genom att vända sitt hjärta 

                                                 
82 Ps. 133:1. 
83 Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos, (NPNF vol. VIII, 623.) 
84 Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos, (NPNF vol. VIII, 623.) 
85 Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos, (NPNF vol. VIII, 623.) (min kursivering). 
86 Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos, (NPNF vol. VIII, 623.) 
87 Augustinus Hipponensis, Enarrationes in Psalmos, (NPNF vol. VIII, 624.) 
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gentemot Gud, genom att lyfta upp sitt hjärta till Gud, som enheten skapas.  

 

4.2 Jämförelse och diskussion  
 
De sex stycken texter som här har presenterats och analyserats är sex stycken ganska olika texter, 

den viktiga gemensamma nämnaren är ju dock att de alla använder sig av Ps. 133:1 och i samband 

med detta talar om enhet och broderskap i olika former.  

 

Tertullianus: Hos T. är det ett konkret sammanhang, som läsningen av Ps. 133:1 ger vid handen, 

brödragemenskapen. Gemenskap är en livsgemenskap och hos T. finns också en belöning inbyggt i 

denna. Belöningen är ett löfte om att den som lever så, och framför allt den som praktiserar det som 

T. talar om, de goda gärningarna, skall också få uppleva de välsignelsens frukter som utlovas i Ps. 1. 

 

Firmilius : F. betonar gång på gång att enhet är något andligt, något som inte är beroende av att de 

som är förenade ens befinner sig på samma geografiska plats.88 Därmed ser F. också det 

sammanboende, som Ps. 133:1 talar om, som något som är förlagt till Andens värld.  

 

Basilius: B. menar att ett liv i gemenskap med andra, för Gud, är det mest ”förtjänstfulla”. Han 

pekar på de fördelar som finns med det gemensamma livet och behandlar Ps. 133:1 på ett konkret 

sätt. B. anser att det är det faktiska sammanboendet hos kristna bröder som avses. Dessa vilka valt 

att leva ett gemensamt liv som har sitt mål i att ära Gud.89 

 

Hilarius : H. understryker från början med emfas att det inte är en bokstavlig tolkning som är den 

främsta av Ps. 133:1. Istället skall detta att bröder bor tillsammans förstås som att de ”samlas i 

kyrkans famn”. H. betonar också vikten av att ”endräktigt gå in under ett hus” och i samband med 

endräkten, så framhålls också att det är en viljans endräkt det handlar om. ”Viljans endräkt jämförs 

alltså med de främsta och största av de sakrament som förmedlar det himmelska goda.” Det är 

givetvis intressant att H. här väljer att jämföra denna endräkt med något som han betecknar ett 

sakrament. Avslutningsvis ger också H. ett löfte om att endräkten kommer att förvärva evigt liv. 

 

Cassianus: För C. är den faktiska gemenskapen viktig och värdefull och C. betonar liksom H. att 

vikten ligger vid att inte se till sin egen vilja, utan sätta ”den andre” i främsta rummet. På samma 

sätt är den gemensamma strävan, mot det gemensamma målet mycket viktigt hos C. Samtidigt 
                                                 
88 Firmilianus Caesareae Cappadociae, Epistola (ANF vol. V, 390). 
89 Basilius Caesareae, Regula St. Basilii, (eng. övers. i The Fathers of the Church, a new translation, vol. IX, Saint Basil, 
Ascetical works.) 
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framhåller han att det i Ps. 133:1, liksom vad det gäller enhet i övrigt, är det viktigaste inte detta 

faktiska sammanboende. Istället skall Ps. 133:1 förstås andligt och det viktigaste är att man genom 

personernas sätt att uppföra sig, kan se att de hör samman, att de är ”bröder”. 

 

Augustinus: A. framhåller att den enhet som Ps. 133:1 talar om, inte är enhet i största allmänhet. 

Istället är det som det talas om i psalmen, menar A., den enhet som kommer av de enskilda själarnas 

Gudstillvändhet. Dessutom kopplar han som avslutning också denna enhet till firandet av eukaristin 

genom att använda sig av de ord som inleder prefationen: “Sursum corda”. 

 

Förslag till uppdelning av de olika författarnas användning av, och sätt att tolka, Ps. 133:1  

 

Konkret levd brödragemenskap  Andlig gemenskap 

Tertullianus Firmilius 

Basilius Hilarius 

Cassianus 
 

Cassianus 

 
Augustinus 

 
 

 

Det konklusioner vi kan göra är följande: 

 

Tertullianus, Basilius och Cassianus talar alla tre om en konkret levd brödragemenskap och kopplar 

detta till Ps. 133:1. De understryker fördelarna med en sådan gemenskap och verkar vilja få läsaren 

övertygad om detta, för att också denne skall börja sträva efter att göra de goda gärningar som är 

gemenskapens bakomliggande motiv.  

Firmilius och Hilarius å sin sida är mycket ivriga med att påpeka att denna psalmvers först och 

främst skall förstås andligt. Även Cassianus instämmer med detta och får därför finnas med i båda 

”grupperna”. En andlig läsning av Ps. 133:1, menar Hilarius vara det självklara, inte minst pga det 

faktum att man ofta kan se att det finns både osämja och fiendeskap, bland de bröder som lever 

tillsammans. Att andligt bo tillsammans är detsamma som att ”samlas i kyrkans famn” fortsätter 

Hilarius.  

Augustinus, i sin tur, gör inte någon av de ovan anförda positioneringarna. Istället betonar han att 

enheten kommer av varje enskild själs Gudstillvändhet. Augustinus är också den som i detta 

sammanhang drar paralleller till eukaristin, vilket ju väl överrensstämmer med hans tanke om att det 

är genom varje enskilds Gudstillvändhet som enheten skapas. Således kan man tänka att den andliga 

enheten genererar en konkret levd enhet.    
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Två av författarna talar också tydligt om en belöning, för strävan efter enheten. Denna belöning är 

hos Tertullianus de välsignelser som utlovas i Ps. 1 och hos Hilarius, det eviga livet. Mycket möjligt 

är ju att dessa två belöningar dessutom överlappar varandra, med tanke på formuleringar såsom: 

”det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen.”90. Det som dock är helt otvetydigt är att dessa 

båda författare menar att enheten kommer att få högst positiva och eftersträvansvärda konsekvenser. 

Detta oberoende av att den förstnämnda, Tertullianus, tillhör gruppen som mera betonar den levda 

brödragemenskapens enhet, medan den andra, Hilarius, lade mest fokus på en andlig och ej 

bokstavlig tolkning av Ps.133:1. Av detta torde vi kunna dra slutsatsen att enheten ses som något så 

eftersträvansvärt att en belöning borde ges och att detta gäller för båda ”grupperna”.    

 

 

5 Slutdiskussion 

 
Nu har vi alltså i de senaste tre kapitlen i denna uppsats fått tre olika infallsvinklar på temat enhet i 

den tidiga kyrkan och det har blivit dags att återvända till de frågor som vi genom denna 

undersökning hoppades kunna få svar på. 

  

Den två första frågorna var: 

 

⇒ På vilka olika sätt används Ps. 133:1 i dessa texter? 

⇒ Hur används Ps. 133:1 i relation till författarens tankar om enhet och broderskap? 

 

Båda dessa har besvarats i kapitel fyra och vi ska här nedan dra slutsatserna av de resultat som där 

framkommit: 

   Ps. 133:1 används i de sex stycken texter som har behandlats, framför allt för att förtydliga, 

legitimera och understryka det som författaren vill framföra. Vad dessa författare väljer att, med 

hjälp av denna psaltarvers, framföra, skiljer sig dock åt (som vi också har sett under punkt 4.2). 

Det spännande är att författarna använder texten på två sätt, som i en mening skulle kunna beskrivas 

vara varandras motpoler. Den ena ”gruppen” av författare, använder psaltarversen för att framhålla 

och uppmana till ett liv i gemenskap, såsom den monastiska gemenskapen gestaltas. Det rör sig 

alltså här om en faktisk och konkret levd gemenskap.91 Den andra ”gruppen” däremot, poängterar att 

psaltarversen skall förstås andligt. Även om detta i vissa fall också kan innebära en konkret levd 

gemenskap, handlar det hos dessa författare främst om att se den spirituella dimensionen och 
                                                 
90 Ur Ps. 1:3 (min kursivering).  
91 Se bl.a. Basilius Caesareae, Regula St. Basilii (eng. övers. i The Fathers of the Church, a new translation, vol. IX, 
Saint Basil, Ascetical works, 247-250). 
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därmed är enheten i första hand något som levs i den helige Ande.92 Två dimensioner och 

tolkningssätt är alltså tydligt urskiljbara hos dessa sex stycken utvalda författare, å ena sidan en 

konkret, fysisk, å andra sidan en andlig, spirituell. Att i samband med enheten också tala om 

eukaristin, kan vi se vara ett återkommande fenomen. Detta tas upp, både av Adolph, i hennes 

avhandling, av Ratzinger i Dictionnaire de Spiritualité och sist men inte minst, anknyter även 

Hilarius och Augustinus till detta. Hos Adolph ligger tonvikten på förståelsen av enheten som ett 

”sakrament”. Adolph presenterar Cyprianus tankar om detta och skriver att t.ex. biktens mål, är den 

kyrkliga eukaristiska gemenskapen.93 På detta tema kan vi vidare se att liksom bikten, ett 

sakrament, har till uppgift att tjäna ett annat sakrament, eukaristin, tjänar detta i sin tur till den 

yttersta enheten. Enheten med Kristus och så också, genom Kristus, enheten med alla kristna 

”bröder”.94 Alltså kan vi se att eukaristin fyller en viktig roll som enhetsskapare och markör i 

konkret praktisk betydelse, när de troende samlas för den gemensamma eukaristiska måltiden, men 

även enhetsskapande i andlig bemärkelse. I eukaristin kan vi därmed se att båda de aspekter, som 

författarna till de analyserade texterna tagit upp, förenas. Av det som ovan presenterats har det alltså 

blivit tydligt att författarna använder Ps. 133:1 i sina texter för att stärka de tankar om enhet och 

broderskap som dessa har, oavsett om de är den konkret levda eller den andliga sidan, de väljer att 

betona.  

 

Så har det blivit dags för den fråga som dessa andra fått ligga till grund för, nämligen:       

 

⇒ Är det troligt att den helige Benedikt ville skapa en association till Ps. 133:1, för att 

därigenom betona vikten av enhet och broderskap bland munkarna i kommuniteten? 

 

Med utgångspunkt i det som vi just har talat om, kan vi se att det inte föreligger något direkt hinder 

för att den helige Benedikt skulle kunna ha använt sig av denna psaltarvers för att betona enheten 

och broderskapet i kommuniteten. Dock bör vi ändå problematisera detta något och för att få en mer 

mångfacetterad bild ska vi ta lite hjälp av Cassianus. Att den helige Benedikt på många sätt 

inspirerats och influerats av Cassianus, kan vi utan tvekan veta, inte minst p.g.a. att den helige 

Benedikt i sin Regel vid ett flertal tillfällen själv använder material från dennes texter.95 RB 42:3, 

som är en av de tre verserna i Regel som den tidigare anföra teorin utgick ifrån, lyder: “si tempus 

fuerit prandii, mox surrexerint a cena, sedeant omnes in unum et legat unus Collationes vel Vitas 

                                                 
92 Se t.ex. Firmilius i ANF vol. V, 390. 
93 Adolph (1993), 134 
94 Ratzinger, "Fraternité", sp. 1160. 
95 T.ex RB 1:3-5 se Cassianus, De institutis coenobiorum 5:36 
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Patrum aut certe aliud quod aedificet audientes,”96 De Collationes som den helige Benedikt här 

uppmanar till läsning ur är med största sannolikhet inget annat än Cassianus egen skrift.97 

Visserligen betyder aldrig en fascination för någon, såsom i detta fall den helige Benedikts 

uppskattning av Cassianus, att man inte på vissa punkter väljer att ha en annan uppfattning än den 

som man ser upp till. Dock måste vi fråga oss, om det är troligt att den helige Benedikt i samma 

vers som han också uppmanar sina munkar till läsning (och därmed implicit anammande av 

tankegångar) av Cassianus, skulle lägga ett dolt budskap om enhet med hjälp av en psaltarvers (Ps. 

133:1) som Cassianus själv tolkar på rakt motsatt sätt?98 Angående den ordlikhet som teorin utgick 

ifrån så går det knappast att bygga en sådan på ett ord som är så pass allmänt som “unum”. Därmed 

finns det ju inget hinder för att det lika gärna skulle kunna vara ett annat bibelställe med 

enhetsmotiv, som den helige Benedikt hade i åtanke om man ändå vill tänka sig att han hade för 

avsikt att skapa en association till konkret enhet och levt broderskap i kommuniteten. Då skulle man 

alltså lika gärna, eller kanske t.o.m. hellre, kunna föreslå att det är t.ex. Joh. 17:21 som den helige 

Benedikt syftar på. (I denna undersökning har vi ju kunnat se att bl.a. Firmilius använder sig av 

detta ställe för att betona enheten.99)  

Därför måste vi konstatera att det är omöjligt att med säkerhet uttala sig om huruvida den helige 

Benedikt faktiskt ville skapa en association till tankar om enhet i kommuniteten då han skrev RB 

42. Dock kan vi utan tvekan, inte minst med tanke på det som har visats vid genomgången av RB 

72, säga att den helige Benedikt satte enheten mycket högt för sina munkar. Liksom vi kan förstå att 

hans önskan för dem var densamma som Jesu önskan för alla de sina, enheten.100 Därmed önskar 

också den helige Benedikt att de honom anförtrodda, genom Kristus, skall få del av enhetens 

verkan: Det eviga livet.101  

 

 

 

“Christo omnino nihil praeponant, qui nos pariter ad vitam aeternam perducat.” 102 

 

 

 

 

                                                 
96 RB 42:3 (min kursivering) 
97 Se not till denna vers i Den helige Benedictus regel (1991). 
98 Cassianus menar att Ps. 133:1 skall förstås andligt. Se The Conferences (1997), 559. 
99 Se Firmilianus Caesareae Cappadociae, Epistola (ANF vol. V, 390). 
100 jfr Joh. 17:21 
101 RB 72:12 
102 RB 72:11-12 
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