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Abstract 

The Relationship of the Antique Gnosticism to the Platonic Tradition 

A Study of Nag Hammadi Codex VI, 5, from Platos Respublica  

588b-589b 

 
Kodex, VI, 5, från Nag Hammadi biblioteket är en version av Platons Respublica, 588b-589b. 

Denna text har i föreliggande studie jämförts med Platons grekiska text i översättning, för att  

se vad som skiljer NHC, VI, 5 från den grekiska Platontexten. Resultatet av denna textanalys 

visar på flera avvikelser gentemot Platons grekiska text. Det har framkommit att NHC,VI,5 är 

en gnosticerad textversion, där setianska doktriner har implementerats genom ändringar och 

interpolationer i Platontexten. 

   Hur skiljer sig gnostikernas sätt att tolka och använda Platons läror samt texter 

gentemot nyplatonikerna? 

    Nyplatonikern Plotinos (205-270 e.Kr.) styrdes av platonska tolkningsprinciper vilka 

kontrasterar skarpt mot den antikosmiska läran som framträder enligt setiansk modell i den 

modifierade texten. Plotinos ansåg att allt ytterst emanerat från det ‖högsta Goda‖, och 

därmed utgör en enhet, vilket utesluter möjligheten till ett avskilt ont materiellt kosmos och en 

ond, arrogant skapargud. 

    De aktuella gnostikernas gnosticering av föreliggande Platontext visar på hur man kan vara 

starkt influerad av olika tankeströmningar, samtidigt som man själv utgör en del av en annan 

tradition. NHC, VI, 5 visar oss hur man kan omtolka och använda yttre influenser till att 

förstärka den egna religionstraditionen, trots att man i hög grad använder texter och 

filosofiska termer från de främmande influenserna. 

 

Sökord: Gnosticism, nyplatonism, (NHC, VI, 5,), Respublica 588b-589b, Platon, 

setiansk gnosticism, Plotinos. 
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Kapitel 1 

Inledande bakgrund 
Den antika gnosticismen har förkristna rötter i bland annat judendomen, men har därtill även 

stark anknytning till den platonska traditionen.
1
 Den hellenistiska, intertestamentala, 

judendomens skrifter är i flera fall starkt påverkade av den grekiska filosofin och då främst av 

den platonska traditionen som var mycket levande under det första århundradet f.Kr. Detta 

kan bl.a. ses i den gammaltestamentliga apokryfen Vishetens bok (Salomos vishet).
2
 Men ett 

allt starkare medelplatonskt inflytande kan dock ses i den judiske alexandrinska filosofen 

Filons skrifter (ca. 20 f.Kr-ca. 50 e.Kr.), då denne på ett djupare sätt förde samman den 

judiska religionens skrifter med den grekiska filosofin.
3
 Den gnostiska religionen som 

utvecklades i olika varianter bär på olika sätt ofta spår av judisk och/eller den platonska 

traditionen.
4
 

    En tidig form av gnosticism som påverkats starkt av kristendomen (en form av gnostisk 

kristendom) samt den platonska traditionen är valentinianismen, vilken grundades av den 

egyptiske Valentinus, som efter att ha utbildats i Alexandria kom att verka i Rom 138-165 

e.Kr.
5
 Redan kyrkofadern Tertullianus (ca.160-240 e.Kr.) från Karthago vittnade om att 

Valentinus var av ‖Platons skola‖.
6
 Denne kristne apologet angrep valentinianismen i sina 

skrifter mellan 207-211 e.Kr.
7
  

    Innan skriftfynden i Nag Hammadi 1945 var forskningen i stora delar hänvisad till 

kyrkofäderna och de tidiga kristna teologernas vittnesbörd och vederläggningar av de olika 

                                                 

 
1
 Pearson, 2006, 201: ‖Van den Broek also shows that the Gnostic speculations involved grew out of a Jewish 

milieu that was strongly influenced by Platonism‖. Angående olika forskares uttalade syn på gnosticismens 

kopplingar till den platonska traditionen; se vidare ‖forskningsöversikten‖ nedan. 
2
 Eriksson, 1999, 183: ‖Författaren till Salomos vishet vill med sin bok förena judisk tro och tanke med grekisk 

filosofi.‖  
3
 Smallwood, & T. Rajak, 798-799, skriver om Philo att han verkade inom den grekiskfilosofiska traditionen, 

men var samtidigt hemma med den grekiska bibeln (Septuaginta), på vilken hans kommentarer vilade. Hans 

ontologi var märkbart platonsk och hans etik stod närma stoicismen. Han ansåg att sann moral var kopplad till 

efterföljd av Gud.  
4
 Pearson, 2006, 149: ‖It can hardly be doubted that the ingredients of the Gnostic religion in its origin and early 

history included a substantial dose of popular Platonism.‖ 
5
 Pearson, 2006, 200: ‖…therefore, was at home among Christian Gnostics in Alexandria. The other possibility 

is that Valentinus took it over from a non-Christian group of Jewish Gnostics in Alexandria, and added Christian 

elements of  his own.‖ 
6
 Tert. De praescr. Haeret. VII. 

7
 Tertullianus (ca. 160-240 e.Kr.) från Karthago den kristne polemikern, apologeten och teologen levde och 

verkade samtida med Ammonius Sakkas (175-242 e.Kr.) och Plotinos (ca. 205-270 e.Kr.) därtill Origenes från 

Alexandria (184/185-254/255 e.Kr.), Clemens av Alexandria (ca.150-ca. 216 e.Kr.). Tertullianus var dock endast 

fem år gammal då Valentinus
7
 avslutade sin gärning i Rom men han var däremot väl bekant med efterföljarnas 

läror, valentinianismen, vilken han angrep i skrift mellan 207-211 e.Kr. Angående Tertullianus skriftkronologi se 

vidare: Frend, W. H. C. & Edwards, M. J., 2003, 1487-1488. 
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gnostiska inriktningarna. Men idag kan vi bl.a. genom det s.k. Nag Hammadi biblioteket ta 

del av gnostikernas egna skrifter i betydligt större utsträckning än tidigare. 

    Den antika gnosticismens beroende och förhållande till den platonska traditionen kan 

studeras på ett flertal sätt, men detta uppsatsarbete skall dock koncentreras kring en av Nag 

Hammadi bibliotekets skrifter, NHC VI, 5.
8
 

 

Frågeställning 
Nyplatonismens grundare Plotinos från Alexandria (ca. 205-270 e.Kr) som var verksam i 

Rom från 245 e.Kr. gick i sina föredrag till motattack mot sin tids gnostiska läror. Om dennes 

och hans lärjungars vederläggningar samt tal mot gnosticismen, kan vi läsa i hans lärjunge 

Porfyrios skrift Vita Plotini, men framförallt i den av Porfyrios sammanställda Plotinska 

boken Mot gnostikerna eller De som påstår att skaparen av kosmos och kosmos själv vara 

ont.
9
 Då nyplatonismens upphovsman Plotinos ansåg sig företräda en rätt platonsk tolkning av 

Platon är det av intresse att i föreliggande uppsatsarbete ställa frågan: 

Hur skiljer sig gnostikernas sätt att tolka och använda Platons läror samt texter 

gentemot nyplatonikerna? 

 

Material 
Det huvudsakliga källtextmaterialet som skall användas till detta arbete är ett manuskript som 

ingår i Nag Hammadi biblioteket, kodex VI. 5. vilket är en koptisk översättning av en grekisk 

förlaga av Platons Respublica (eng. Republic, sv. Staten) 588b-589b. Denna version är därtill 

förmodat en gnosticerad tolkning av Platons text vilket gör materialet användbart för denna 

studies syfte och frågeställning. Nag Hammadi kodex VI. 5. skall studeras utifrån den 

koptisk-engelska översättningen i det kompletta verket: The Coptic Gnostic Library. 
10

  

    Till detta kommer annat erforderligt källtextmaterial att användas främst: Platons Staten, 

588b-589b, i svensk översättning
11

, men därtill även Loeb Classical Librarys grekisk-engelska 

                                                 

 
8
 NHC VI,5. Utdrag från Platons Respublika (svenska Staten) 588A-588B. Nag Hammadi versionen är en, 

sahidisk koptisk översättning av Platontexten, därtill i modifierad form. 
9
 Plot. Enn. 9. 

10
 Robinson, 2000, (general editor, James, M. Robinson), vol. 1-5, Brill, Leiden, 2000, (paperback). 

11
 Platon, Staten, i svensk översättning av J. Stolpe, Atlantis, Stockholm, 2003. 



Niklas Ahlin 690519-5951 

 

 

 

7 

version
12

. Porfyrios/Plotinos skrifter Vita Plotini samt Enneades II. 9.
13

 kommer därtill att 

användas i ett jämförande perspektiv. 

 

Metod och avgränsning 
Den metod som skall användas är textanalys i ett jämförande perspektiv, en komparativ 

metod. Studiens frågeställning skall alltså begränsas till en analytisk jämförelse mellan 

huvuddokumentet, Nag Hammadi kodex VI. 5 och Platons Respublica (eng. Republic, sv. 

Staten) 588b-589b. Denna jämförande textanalys förväntas principiellt kunna belysa och 

bättre förklara nyplatonikerna kring Plotinos kritik, mot gnostikernas tolkningar av Platon.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är en bättre och mera preciserad förståelse av skillnaden mellan 

gnostikernas och nyplatonikernas sätt att tolka och använda sig av den platonska traditionen 

under antiken. Detta är av stor vikt i ett förlängt perspektiv då skillnaderna samt likheterna 

mellan gnosticismen och platonismen kan kasta ljus över gnosticismens beroende och bruk av 

den platonska traditionen och dess texter.  

 

Forskningsöversikt 
Studiet av de gnostiska rörelsernas läror och skrifter började redan under antiken. Både de 

samtida och efterföljande generationernas kyrkofäder samt teologer vinnlade sig om en mer 

eller mindre noggrann analys av dessa ‖heresier‖.
14

 Utöver den framväxande kristna kyrkans 

män, apologeter och polemiker lade den nyplatonska gruppen kring Plotinos i Rom ner 

mycket tid och kraft för att skärskåda samt därefter söka vederlägga dessa gnostikoi.
15

 Både 

kyrkofäderna, Plotinos samt Porfyrios skrifter vittnar således, utifrån olika utgångspunkter, 

om gnostikernas beroende och förhållningssätt till den platonska traditionen.  

                                                 

 
12

 Plato, Republic, engelsk översättning av P. Shorey, Loeb classical library, Harvard University Press, Harvard, 

1930. 
13

 Plot. Enn. 1-9, vol 1-2, English translation of A. H. Armstrong Loeb classical library, Harvard University 

press, London, 1966. 
14

 Se exempelvis Tert. De anim. 23. samt Iren.  Adv. Haer.. 2. 14. 
15

 Porph.  Plot. 16. 
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    Går vi fram till modern tid (1900-tal fram till idag) så har forskarna inom detta område 

ännu inte uppnått konsensus rörande den gnostiska religionens ursprung samt förhållande till 

andra religiösa och filosofiska strömningar i ett initialt, formativt, skede under antiken.
16

  

    Wilhelm Bousset och Richard Reitzenstein betonade under 1920-talet betydelsen av den 

iranska dualistiska religionen för gnosticismens uppkomst och utveckling. Detta blev således 

ett populärt sätt att förklara den starka dualismen i den gnostiska religionen.
17

  Hans Jonas 

vilken kan sägas ha inlett en ny era inom den moderna forskningen av gnosticismen, utgav 

bl.a. The Gnostic Religion (1958), denne var dock mera vag och generell i sin förklaring till 

uppkomsten av gnosticismens dualistiska drag.
18

 Han kunde generellt tala om ‖The spirit of 

late antiquity‖ och ‖a gnostic age‖.
19

 

    Frågan om de olika gnostiska lärornas förhållande till den under antiken mycket livaktiga 

platonska traditionen, hör till den senare tidens vetenskapliga diskurs. Men redan så tidigt som 

1947 beskrev Simone Pétrement gnosticismen som ‖un platonisme romantique‖.
20

 Professor 

Arthur Darby Nock däremot beskrev gnosticismen som ‖Platonism run wild‖
21

 och John 

Dillon, den platonska traditionens store kännare, skriver i sitt tongivande referensverk om 

medelplatonismen följande om platonismens förhållande till bl.a. gnosticismen: 

 

          Perhaps a third possibility should not be excluded, that both the Oracles and Numenius are influenced by  

          the same currents of thought, Pythagorean, Gnostic and Hermetic, which constitute what one may term the  

          ―underworld‖ of Platonism in this period.
22

 

     

Professorn i grekiska vid Universitetet i Liverpool A. H. Armstrong, som bl.a. har översatt 

Porfyrios Vita Plotini samt Plotinos Enneaderna i Loeb Classical Library serien. I en not till 

Plotinos Against the Gnostics skriver Armstrong bl.a.:  

 

           The Gnostics themselves, especially Valentinus derived some of their ideas from Platonism and  

           Neopythagorism, which makes it easier to understand the reciprocal influence they exercised on some  

           Platonists and Neopythagoreans.
23

  

                                                 

 
16

 Allt fler forskare ansluter sig dock till teorin om att gnosticismen initialt har en judisk bakgrund, där judiska 

spekulationer kring framförallt Genesis utgör grunden för det som kom att bli klassisk gnosticism (setiansk 

gnosticism), se bl.a. Pearson, Turner and Layton m.fl. 
17

 Smith II, 2004, 25.   
18

 Rudolph, 1987, 33. Samt; Armstrong, 1978, 101.   
19

 Rudolph, 1987, 34. 
20

 Pétrement, 1947, 129. 
21

 Nock, 1972, 267.    
22

 Dillon, 1977, 364. 
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Men Armstrong såg däremot med mera reserverade ögon på tanken; om den grekiska 

filosofins direkta påverkan av gnosticismen i ett vidare perspektiv. Han skriver i ett annat 

sammanhang om den grekiska filosofins eventuella influens på gnosticismen: 

 

           I think, then, in general, that any influence which may have been exerted by any kind of Greek philosophy  

           on Gnosticism was not genuine but extraneous and, for the most part superficial.
 24

  

 

 Mot denna inställning värjer sig dock Birger Pearson vilken skriver: 

   

          ...the influence of Greek philosophy, especially ‖Middle Platonism‖ in its more popular forms, is far  

            more profound than heretofore thought…It should also be stressed that the contact between Gnostics and  

            Platonists was not by any means a one-way street. One must allow for the influence of Gnosticism upon   

            late Platonism.
25

 

 

Under senare år har mera ingående diskussioner förts mellan forskare med inriktning mot den 

platonska traditionen och forskare med den antika gnosticismen som sitt huvudfält. John D. 

Turner tog ansvaret för att organisera ett seminarieforum där man speciellt behandlade 

relationen mellan gnosticismen och den senare platonismen mellan 1993-1998. John Turner 

och Ruth Majercik har därefter sammanställt ett antal artiklar av olika forskare i Gnosticism 

and later Platonism. Themes, figures, and texts.
26

 Men det hittills största, mest omfattande 

och systematiska verket kring temat gnosticism och den platonska traditionen är John D. 

Turners egen monografi Sethian Gnosticism and the Platonic tradition.
27

 I detta omfattande 

verk på ca. 800 sidor redogör Turner för sin forskning kring den setianska gnosticismens 

förhållande till platonismen. Han beskriver själv denna bok som en introduktion till olika 

vägar, vilka visar på relationen mellan gnosticismen och platonismen.
28

Detta indikerar ämnets 

omfattning och vidare potential till fortsatt forskning.  

    När vi härefter specifikt kommer till föreliggande studies huvudtext, Nag Hammadi- 

versionen av Platons Respublica 588b-589b (VI,5), så kan vi konstatera att det tillgängliga 

forskningsmaterialet blir betydligt tunnare. Howard M. Jackson skriver att när den första 

                                                                                                                                                         

 
23

 Plot. Enn. 9.2,(not 1.), Armstrong, 1966, 227. 
24

 Armstrong, 1978, 101.   
25

 Pearson, 1984, 72. 
26

 Turner & Mejercik, 2000, vii. 
27

 Turner, 2001. 
28

 Turner, 2001, XVIII. 
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utgåvan av detta Nag Hammadi-dokument utkom (1971) så hade man ännu inte lyckats att 

identifiera texten och sammankopplat den med Platons egen text, på grund av att den avvek så 

mycket från den senare. Det var först Hans-Martin Schenke som 1974 upptäckte och 

redogjorde för att denna traktat vilade på Platons text i Respublica. Avvikelsen mellan den 

koptiska översättningen och Platons grekiska text har förklarats dels av att översättningen är 

klumpigt gjord, men också genom att det kan röra sig om en gnosticerad form av Platons text, 

antingen före eller efter den översatts till koptiska.
29

 

    James Brashler skriver om översättningen att: ‖Platos word have been distorted and 

misunderstood so badly that they are hardly recognizable‖.
30

 Det har dock framlagts bevis för 

att texten grundar sig på en citatsamling som cirkulerade under senantiken då ett till synes likt 

utdrag kan ses hos Eusebios Praeparatio Evangelica 12. 46. 2-6.
 
Hans-Martin Schenke 

hänvisar därutöver till nyplatonska allusioner till denna text hos Plotinos och Proclus.
 31

Vidare 

pekar Schenke på de återspeglingar, från NHC VI, 5 som återfinns hos Tomasevangeliet 

(NHC II,2), logion 7, samt därtill Filips evangelium (NHC II,3), 40a.b.
 32

 Tomasevangeliets 

återspegling får vi all anledning att analysera senare i föreliggande studium. 

    Det har diskuterats vilken författare eller gruppering som ligger bakom denna möjligt 

‖gnosticerade‖ Platontext, NHC,VI, 5. James Brashler anger det vara vanskligt att bestämma 

traktatens faktiska karaktär: 

 

         To characterize this tractate as Gnostic or Hermetic is hazardous. Although it´s basic tenor is compatible    

           with Gnostic or Hermetic views, it does not betray a marked Gnostic tendency…
33

 

 

Det kan ha varit hermetister, med tanke på att de påföljande traktaterna i kodex VI är 

hermetiska skrifter (VI, 6,7,8). Men Jackson skriver därtill om denna Nag Hammaditext:  

 

          …together with the directive to him to cast down and trample the images, suggests a specifically Gnostic 

            setting, perhaps even more explicitly a Manichaean one.
34  

 

                                                 

 
29

 Jackson, 1990, 318.  
30

 Brashler, 2000, 325. 
31

 Brashler, 2000, 326. 
32

 Schenke, 2003, 496. 
33

 Brashler, 2000, 326. 
34

 Jackson, 1990, 318.   
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Marvin Mayer menar att kodex VI, 5 versionen dess bildspråk borde varit mycket tilltalande 

bland människor med asketiska eller gnostiserande tendenser. Därför skulle kanske denna text 

med fördel läsas tillsammans med The Secret Book of John:
35

  

 

with its understanding of creation in the image of the divine, life in the cosmos of the lionlike demiurge, and 

salvation for humanity, above and below, through insight and knowledge.
36

 

 

John D. Turner skriver däremot om NHC, VI, 5 att: ‖…such as an excerpt from Platos 

Republic X 588A-589B or the Teachings of Silvanus, can hardly be categorized as ‖Gnostic‖ 

at all…‖
37

 

    James Brashler avslutar med att tala om den dåliga kvalitén på den koptiska översättningen 

av Platons text, vilket visar att den är en produkt av en intellektuellt osofistikerad person som 

har förlorat kontakten med en levande filosofisk tradition.
38

 Med detta påstående kommer vi 

in på problematiken hur dessa ‖gnostiker‖ brukade, förhöll sig till, samt tolkade Platons 

texter.  

    Då det förhållandevis skrivits så lite om Nag Hammadiversionen av Platons Respublica 

588A-588B så finner jag det befogat att genomföra en studie av den samma. Då flera forskare 

de senare årtiondena har arbetat med undersökningen av gnosticismens förhållande till 

platonismen i ett större perspektiv så anser jag det dock särskilt intressant att studera just 

denna Nag Hammaditext, som till sin ursprungligaversion är en äkta Platontext. Detta för att 

se om skillnaden mellan NHC, VI, 5 och den grekiska Platontexten i översättning kan ge oss 

några ledtrådar till hur skaparna och användarna av kodex VI, 5 skilt sig i tanke, bruk samt 

förhållningssätt gentemot en mera ‖ortodox‖ platonism, då med fokus på nyplatonikern 

Plotinos lära.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
35

 NHC II,1; III, 1; IV,1; BG 8502, 2, förordet till The Secret book of John av John D. Turner, Turner, 2007, 103. 
36

 Mayer, 2007, 405. 
37

 Turner, 2001, 3. 
38

 Brashler, 2000, 326. 
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Kapitel 2 

De antika källskrifterna 

Nag Hammadiskrifterna, fyndplats, tillkomst och möjliga 
användare 
I december 1945 upptäcktes Nag Hammadikodexarna i en stor förseglad kruka nära den stora 

klippan Jabal al-Tarif vid sidan av Nilfloden, några kilometer från Nag Hammadi. Den 

närmaste bebyggelsen kring  Jabal al-Tarif är annars Hambra Dum, al-Busa, al-Dabba 

(platsen för munkklostret Deir al Malak), al-Qasr (platsen för Pachomius kloster vid 

Chenoboskion) samt Faw Qibli (platsen för Pachomius-klostret vid Pbow).
39

 Det faktum att 

Nag Hammadiskrifterna fanns gömda i detta område där den monastiska, pachomitisk- 

cenobitiska rörelsen varit livaktig kring 350-talet e.Kr,
40

 skapar både frågor och möjliga svar 

kring vem som gömt undan de tretton kodexarna som utgör det vi idag kallar Nag Hammadi- 

skrifterna.  

    När vi talar om Nag Hammadiskrifterna och spekulerar kring frågan om vilket/vilka 

sammanhang dessa kodex kommit ifrån innan de lades i den förseglade krukan så bör man 

beakta ett antal olika saker. För det första är två typer av datering av texterna nödvändiga, dels 

dateringen av när kodexfyndens handskrifter har kopieras och bundits samman, vilket i Nag 

Hammaditexternas fall är daterat till strax före 350 e.Kr.
41

 därtill kommer dateringen av när 

de specifika texterna ursprungligen kan ha författats. Samtliga skrifter är dock översatta till 

koptiska från att ursprungligen ha skrivits på grekiska.
42

 Vad gäller  tid, plats och författare till 

skrifterna måste varje skrift och skriftgrupp bedömas var för sig, då traderingskedjan för 

respektive text har sin egen historia. Därtill kommer den komplexa historiken kring de olika 

texternas inbördes förhållande, samt alla frågor kring de olika texternas samband med andra 

texter utanför Nag Hammadibibliotekets skriftsamling. Därmed måste vi beakta möjligheten 

att de olika texternas ursprungskontexter kan ha skilt sig nämnvärt från den senare kontexten i 

vilken Nag Hammadikodexarna har kopierats, bundits samman och slutligen gömts i en 

kruka.  

                                                 

 
39

 Mayer & Pagels, 2007, 6. 
40

Pachomios (292-346 e.Kr.) var en koptisk munk från Thebais grundade de sk. cenobitiska 

sammanslutningarna, (cenobit kommer av grek. koinobion, gemensamt liv) detta i skillnad till anakoreternas 

levnad vilka levde ensamma, utan organisatoriska band, Linnér, 11. 
41

 Layton, 1987, xxxvi. 
42

 Mayer & Pagels, 2007, 1. 
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    Marvin Mayer och Elaine Pagels skriver om möjligheten att det kan ha varit kristna munkar 

som har huserat Nag Hammadiskrifterna i sina bibliotek men sedan har gömt undan dessa vid 

en tid då ärkebiskopen Athanasius i Alexandria, sänt ut sitt påskbrev utöver Egypten under 

våren 367 e.Kr.
43

 I detta brev berättas vilka böcker som anses vara kanoniska, vilket 

motsvarar nuvarande protestantiska bibelkanon,
44

 samt ett antal tillåtna böcker som inte 

ansågs vara skadliga för de kristna utan kunde läsa, även om de inte tillhörde ‖kanon‖.
45

 

I detta Påskbrev, som översattes till en koptisk version, står att läsa om de heretiska böcker 

som skulle rensas ut: 

 
          I fear lest, as Paul wrote to the Corinthians, some few of the simple should be beguiled from their  

          simplicity and purity, by the subtlety of certain men, and should henceforth read other books—those  

          called apocryphal—led astray by the similarity of their names with the true books….But they are an  

          invention of heretics, who write them when they choose, bestowing upon them their approbation, and  

          assigning to them a date, that so, using them as ancient writings, they may find occasion to lead astray  

          the simple.
46

 

 

 

Biskop Athanasius skriver här om de ickekanoniska, apokryfiska böckerna,
 47

 som är skrivna 

under falskt namn (pseudepigrafer), dessa ses som innovationer vilka ‖heretikerna‖ skriver 

när de vill, men vilka de använder som om de vore forntida skrifter.  

    Epifanius skriver (375 e.Kr) om arkontikerna (en slags setianska gnostiker), att dessa 

skapar och samlar ‖apocryphal books‖, vilket ger oss ett uttalat exempel på att en 

utomstående betraktare kallar de setianska gnostikernas skrifter för apokryfiska.
48

 

 

 

                                                 

 
43

 Mayer & Pagels, 2007, 6-7. 
44

 Det vill säga; GTs 39 böcker (motsvarar judiska Tanaks 22 böcker) samt NTs 27 böcker. 
45 Athanasius, Festal letter 39, 4-7: ‖ But for greater exactness I add this also, writing of necessity; that there are 

other books besides these not indeed included in the Canon, but appointed by the Fathers to be read by those who 

newly join us, and who wish for instruction in the word of godliness. The Wisdom of Solomon, and the Wisdom 

of Sirach, and Esther, and Judith, and Tobit, and that which is called the Teaching of the Apostles, and the 

Shepherd. But the former, my brethren, are included in the Canon, the latter being [merely] read.‖ English 

translation of  Schaff, Philip: The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. IV. Oak Harbor : Logos 

Research Systems, 1997, 551. 
46

 Athanasius, Festal letter 39, English translation of  Schaff, Philip: The Nicene and Post-Nicene Fathers 

Second Series Vol. IV. Oak Harbor : Logos Research Systems, 1997, 551. 
47

 Apokryf  av grek. Apokryphos, fördold, hemlig. 
48

 Epiph. Adv. Haereses. (EpA). 40. 2.1, English translation of Bentley Layton, 1987, 195. 
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Anakoreter och cenobiter i Egyptens öken, teologisk 
framtoning 
Frågan om vad det var för slags person/personer som kan ha lagt undan de tretton kodexarna 

som innehöll de ‖icke ortodoxa‖ skrifterna är inte helt enkel att besvara. Det har bland 

forskarna diskuterats i vilken grad de olika ökenfäderna, anakoreter samt cenobiter har haft 

en, med Athanasius mått mätt, renlärig (ortodox) kristen lära. Här måste man dock beakta den 

stora skillnaden mellan situationen i Egypten vid tiden kring andra århundradet e.Kr. och 

tiden då Nag Hammadikodexarna gömdes undan kring andra delen av 300-talet e.Kr. Tomas 

Hägg och Samuel Rubenson skriver i inledningen till sin översättning av Athanasius från 

Alexandrias (ca. 295-373 e.Kr.) biografi om ökenfadern Antonios (251-356 e.Kr.), Antonius 

liv, om den stora skillnaden mellan den teologiska värld Antonius levde i och den tid då 

Athanasius skrev sin biografi om Antonius (356 e.Kr.).
49

 De skriver vidare: 

 

          Överallt i biblioteksförteckningar och notiser om egyptiska teologer i början av 300-talet möter vi  

            Origenes namn. Överallt möter vi ett intresse för asketiska skrifter och en obekymrad inställning till  

            dessas dogmatiska renhet. Inte förrän den arianska striden gått in i sitt avgörande skede, ja kanske inte  

            förrän den ortodoxa teologin bekräftats, börjar böcker rensas ut och misstänksamheten mot Origenes  

            inflytande sprida sig. Men då är Antonios redan död och begraven.
50

 

 

Bilden av ökenfadern Antonius i Athanasius biografi är tveklöst mer färgad av Athanasius 

egna teologi än den talar om Antonius läromässiga framtoning. Athanasius stred under sitt liv 

för den kristna trons ortodoxa renhet, vilket ledde till att han använde Antonius för att skapa 

en ny renlärig bild av dennes liv och lära. Eftersom Antonius under sin tid ansågs vara den 

största auktoriteten bland dem som drogs till det monastiska livet, var det av stor vikt att 

försöka styra in den monastiska rörelsen i mera ortodoxa banor. Annars hade risken varit 

överhängande att Antonius liv blivit en fortsatt inspirationskälla, vilken vi genom 

Antoniusbreven vet var influerad av Origenes teologi, för den växande monastiska rörelsen i 

den egyptiska öknen även under den pachomitiskcenobitiska
 
eran och framåt (Pachomios d. 

346 e.kr.)
51

.  

    Den pachomitiska munkrörelsen utmålas i Vita pachomii som ortodoxins högborg, vilket 

föranlett Säve-Söderbergh att tala för möjligheten att Nag Hammadi kodexarna skulle utgjort 

ett hireseologiskt bibliotek, vilka de pachomitiska munkarna skulle ha använt i kampen mot 

                                                 

 
49

 Hägg & Rubensson, 2003, 34. 
50

 Hägg & Rubensson, 2003, 33. 
51

 Hägg & Rubensson, 2003, 29-30. 
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heretikerna på liknande sätt som t.ex. Irenaeus.
52

 Mot detta talar dock det faktum att man har 

‖gömt undan‖ dessa skrifter i en förseglad kruka, vilket påminner om Qumranfynden 1947, 

vilka på liknande sätt gömts undan i lerkrukor. Inget tyder på att man försökt förstöra dessa 

böcker.  

    Fredrik Wisse påvisar även att Palladius (363-431 e.Kr.) blev förvisad till övre Egypten 

pga. sin origenistiska lära, men att denne ändå togs emot väl av de pochomiska munkarna i 

Thebais vid den högra Nilstranden. Wisse driver dock detta mycket långt och menar att dessa 

munkar inte alls vurmade för den kristna ortodoxin, utan först och främst för en asketisk 

ortopraxi. Därmed blir frågan om ortodoxi och heresi i dessa kretsar först viktig i och med 

kontakten med den Alexandrinska kyrkans hierarki.
53

 Fredrik Wisses resonemang kan i vissa 

delar verka väl kategoriskt och onyanserat, även om han framför värdefulla exempel på den 

pochomitiska munkrörelsens öppenhet för kristendomstolkningar som inte var officiellt 

accepterade i den kristna kyrkan i Alexandria vid denna tid.    

     Att de asketiska munkarna i den egyptiska öknen hade olika teologiska framtoningar 

vittnar även Palladios om i Historia Lausiaca där han bland många andra skriver om en viss 

diakon Euagrios, ursprungligen från Pontos i Mindre Asien. Palladius, som själv var 

Origenist, skriver följande om denne man: 

 

          …Under det stora kyrkomötet i Konstantinopel överantvardade han honom till salig biskop Nektarios,  

            emedan han var ytterst skicklig i att argumentera mot alla irrläror. Och i den stora staden blomstrade han  

            och talade med ungdomlig kraft mot alla irrläror. 
54

 

 

Euagrios lämnade senare stadslivet och for till Nitria i Egypten och det tredje året drog han 

sig ut i öknen och levde sedan i fjorton år i Kellia. Där han levde ett strängt asketiskt liv. Här 

ser vi alltså ett konkret exempel på en munk som följaktligen inte kunde acceptera sådana 

gnostiska skrifter som Nag Hammadibiblioteket till största delen består av, men som däremot 

var av Origenes typ. 

    Fredrik Wisse menar att endast en minoritet att Nag Hammadiskrifterna kunde kallas för 

direkt ‖heretiska‖, under denna tid. Vissa kunde ses som suspekta, men inte heretiska, andra 

var hedniska vilket inte intresserade kyrkans heresiologer. Dessutom innehåller NHC inga 

skrifter från de ‖stora heresierna‖ från fjärde århundradet som; arianismen, manikeismen, 

                                                 

 
52

 Wisse, 1978, 437. 
53

 Wisse, 1978, 437. 
54

 Palladios, Historia Lausiaca, i svensk översättning av Sture Linner, Artos, Skellefteå, 1998,116. 
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meletianismen,
55

 eller origenismen. Detta är dock ett mycket märkligt resonemang, eftersom 

detta skulle innebära att man ibland de ‖ortodoxa kristna‖ skulle ansett Origenes lära vara mer 

kättersk än de många antikosmiska och antidemiurgala skrifterna (applicerat på GTs Gud) 

som finns bland Nag Hammadiskrifterna.
56

 Detta motsägs dock av Athanasius Påskbrev 39, 

Palladios berättelse om Evagrios och därtill mycket annat i de antika källorna.  

 

Anakoreterna och de cenobitiska munkarnas 
kopieringsverksamhet 
Den av Palladius tidigare nämnda diakonen Euagrios, vilken så frenetiskt försökt vederlägga 

‖heretikerna‖, hade lämnat stadslivet och dragit ut i öknen: 

 

          Han bad hundra böner och skrev under året endast vad som behövdes för att betala maten. Han var  

            skicklig i att skriva oxorhynciska bokstäver.
57

 

 

Den livliga kopieringsverksamheten fanns i hög grad bland de pachomitiska munkarna.
58

Men 

även vissa anakoreter levde av att kopiera skrifter. Det fanns därmed kopieringsverksamhet 

både bland mera ‖ortodoxt‖ inriktade munkar i den egyptiska öknen, ofta av origenistisk typ, 

men därtill fanns också asketer med en än mera ‖oortodox‖ framtoning, om detta kan vi bl.a. 

läsa i Epistula Ammonis. 

     Ammon var född i en hednisk familj men blev kristen vid sjutton års ålder. Denne unge 

man lyssnade till biskop Athanasius i den alexandrinska kyrkan, där denne talade om de 

asketiska munkarnas livsstil, vilket ledde till att Ammon bestämde sig för att själv bli munk.  

Han mötte därefter en munk i Alexandria som annars levde i Thebais, vilken han anförtrodde 

sig åt och ville följa med ut i öknen. Men då han berättade om sin plan för en präst så lade 

prästen märke till att munken från Thebais var en ‖heretiker‖ (utan att nämna vad för slags 

lära denne egentligen hade).
59

 

    Variationerna bland ‖öknens män‖ var förmodligen i praktiken många. Vi kan således 

räkna med att vissa munkar i Egypten omfattade en av Athanasius accepterad teologi, medans 

                                                 

 
55

 Meletianismen har fått sitt namn genom biskop Meletius av Lycopolis, vilken var rigorös gällande 

behandlingen av de kristna som fallit undan pga. trycket under förföljelserna mot de kristna, under Diokletianus 

(abdikerade 305 e.Kr.) samt därefter påföljande förföljelser fram till 313 e.Kr. då det milanesiska toleransediktet 

befästes. Lewis, 2007, 414-415.  
56

 Wisse, 1978, 436. 
57

 Palladios, Historia Lausiaca, i svensk översättning av Sture Linnér, Artos, Skellefteå, 1998, 118. 
58

 Wisse, 1978, 435-436. 
59

 Epistula Ammonis, 2, translated to English by J., Goehring, 1986, 160. 
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andra däremot gärna använde och kopierade hermetiska samt utpräglat gnostiska skrifter, 

sådana som vi återfinner i Nag Hammadikodexarna. 

    Epifanius (315-403 e.Kr.) från Salamis skriver intressant nog om en viss ökeneremit vid 

namn Petrus, vilken levde i en grotta som munk. Denne munk hade i sin ungdom varit 

delaktig i många olika filosofskolor, men sedan han som kristen präst börjat följa gnostikernas 

skola blev han avsatt och förvisad från den kristna kyrkan. Han levde samt verkade därför 

som munk, han gav av sina tillgångar till de fattiga och vägledde många människor till ett 

asketiskt liv i försakelse. Även om han i yttre mening såg ut och verkade som andra eremiter 

så skilde han sig teologiskt från dessa, då han var arkontiker dvs. en gnostiker av setiansk 

typ.
60

 Epifanius berättar att denne förde över sina gnostiska läror till en viss Eutaktos vilken 

sedan förde dessa arkontiska tankar vidare till Armenien.
61

 Detta ger oss ett explicit exempel 

från Palestina som visar oss att det förekom eremitmunkar med gnostiska tankemönster 

därmed kan vi räkna med att liknande företeelser även fanns i Egyptens öken.    

    En intressant sak att notera i detta sammanhang är NHC kodex VI, 7a (Scribal note) vilket 

är skrivarens (kopistens) notering, eller meddelande, angående kopieringen av föreliggande 

avhandlingar (dvs. hermetiska, (och gnostiska?) skrifter), vilka kopisten mottagit många av.
62

 

Det är i detta fall möjligen frågan om ett meddelande till en beställare av kopiorna,
63

 eller 

mera troligt ett meddelande till en kopistkollega, möjligen en munk, med vilken denna 

skrivare (också han en munk?) samarbetade på något sätt. Denna tolkning av texten blir mera 

tydlig i Marvin Mayers översättning: ‖…for that persons discourses that have come to my 

hands are many.‖
64

 Det talas enligt denna översättning om en viss persons skrifter, förmodat 

en beställare/brukare av dessa skrifter, eller rent av någon som därtill själv skapade gnostiska 

eller hermetiska skrifter?  

    Vissa av asketerna hade tidigare utbildads och bar på ett visst mått av lärdom, därmed 

kunde en del av dem även översätta texter från grekiska till koptiska. Tolkar omnämns också i 

                                                 

 
60

 Pearson, 2006, 54. Birger Pearson hänvisar här till M. Tardieus undersökning vilken visar på att de tre 

beskrivna grupperingarna hos Epifanius är manifestationer av samma gnostiska grundideologi; setianer,  

arkontiker samt gnostiker, (Epiph. Adv. Haeres.  39.1.1, 40.1.1, 25.2.1), English translation by Bentley Layton, 

1987, 187, 194, 202. 
61

Epiph. Adv. Haeres. (EpA.) 40. 1.4, English translation of Bentley Layton, 1987, 194. Berättelsen om denna 

gnostiska munk skrevs ner  375 e.Kr, men händelsen i sig utspelade sig dock senast  361 e.Kr., (Layton, 1987, 

191, 194)  alltså max 6 år innan Athanasios påskbrev 367 e.Kr.  
62

 NHC kodex VI, 7a, NHC, vol. 3, Brill, Leiden, 2000, 393. 
63

 Parrot, 2000, 390.  
64

 The Nag Hammadi Scriptures, (ed. by M. Mayer), The international edition, Harper One, NewYork 2007, 423. 
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den monastiska litteraturen (grek-kopt. samt kopt-grek.).
65

 Vi kan därför konstatera att det 

pågick både, kopistverksamhet och översättningsarbeten i den egyptiska öknen.  

    De olika litterära exemplen bland anakoreter och cenobiter lär oss att gränsen mellan staden 

och den avskilda öknen inte var så totalt markant som man först kan få intryck av. Öknen 

befolkades av intellektuella män, filosofer och olika typer av kristna. Därtill kommer alla de 

besökare som enligt det rikhaltiga materialet i t.ex. Palladius Historia Lausiaca sökte sig ut i 

öknen från städerna, främst från Alexandria, för att lyssna till ökenfädernas ord och se deras 

dygdiga liv. Detta är en viktig aspekt då vi skall undersöka de kontexter i vilka NHC har 

uppkommit, använts och kopierats. Flödet av människor och texter var således omfattande.
66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
65

 Athanasios, Vita Antonii, 74. 
66

 Vad gäller den monastiska traditionens historia, en asketisk livsföring och ett liv avskilt från stadslivet så är 

det viktigt att påpeka att detta i sig inte var några nya företeelser som uppkom endast genom de tidiga kristna. 

Den lärde juden Josefus levde mellan 16-19 års ålder som lärjunge till en asketisk man som hette Bannus, vilken 

levde i vildmarken, drack vatten och endast åt det som växte naturligt, allt för ‖renhetens sak‖. Detta utspelade 

sig mellan 53/54-56/57 e.Kr. vilket visar på att intellektuella män som levde ett intensivt religiöst och i vissa fall 

politiskt liv, i de större städerna inom Romarriket, under vissa begränsade tider drog sig undan stadslivet för att 

helt ägna sig åt religionen. Detta skedde oftast i ett initialt skede i livet, men i andra fall ville man senare i livet 

dra sig undan till ett ‖filosofiskt liv‖ vilket för vissa kunde innebära en ökentillvaro (Joseph. Vita. 12-13) . 

    Det är även viktigt att notera att seden att leva ett filosofiskt liv under ordnade förhållanden inom en grupp 

finns beskrivet hos juden Filon från Alexandria, de sk. Therapeutriderna, vilka Filon beskriver i De Vita 

Contemplativa (Filon död. Ca. 50 e.Kr.). Detta sammantaget visar på att traditionen med ett starkt kontemplativt, 

filosofiskt liv fanns som ett levande arv långt innan de olika kristna munkarna sökte sig ut i ökentillvarons 

enskildhet. I detta sammanhang skall heller inte glömmas att kommuniteten vid Khirbet Qumran, sydöst om 

Jerusalem nära Döda havet, troligen hade sitt ursprung i tvåhundratalet f.Kr. (bestod till 68 e.Kr.), angående de 

sk. Esséerna se vidare; Patzia, 1995,31-32. 
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Kapitel 3 

Alexandria i Egypten, den historiska och teologiska 
kontexten; olika typer av kristendom  
Alexandria var under det första århundradet e.Kr.(tidigromersk tid) ett viktigt ekonomiskt och 

kulturellt center. Under hellenistisk tid hade staden blivit lärdomens och litteraturens högborg 

då de ptolemeiska härskarna starkt premierat och byggde upp den vetenskapliga verksamheten 

i museion samt det omtalade alexandrinska biblioteket.  

    När vi således kommer in i det andra århundradet inhyser staden en mängd olika filosofiska 

lärare, det intellektuella livet pulserar i de lärdas kretsar. Det platonska arvet, i form av 

‖medelplatonismen‖ var vid denna tid levande och genomsyrade många hedniska filosofer 

och därtill vissa kristna lärare.  

    Valentinus utbildade sig i Alexandria, där kunde Valentinos ta del av hela den hellenistiska 

filosofins mångfald och många inriktningar. Där fanns även Filons skrifter tillgängliga, med 

dess judiskgrekiska filosofi.
67

 Alexandria hade innan det judiska upproret 115-117 e.kr. varit 

ett judiskt center. Under Filons tid (d. ca. 50 e.Kr) var det ca. 30-40% judar i Alexandria (ca. 

180 000).
68

 Det är därför möjligt att Valentinus kom i kontakt med setiansk gnosticism under 

sin tid i Alexandria. Detta då den setianska gnosticismen förmodligen har utvecklats i en 

judiskplatonsk miljö i innan Valentinus föddes.
69

 

    Vissa forskare har menat att den egyptiska kristendomen i ett tidigare skede varit 

uteslutande ‖ickeortodoxt‖, 
70

 detta motsägs dock bl.a. av att Irenaeus inkluderar Egypten då 

han talar om den allmänna kyrkans tro med orden ‖one heart and one soul‖ i Adversus 

Haeresis 1.10.2.
71

  

    Det tidigaste omnämnandet vi har om en kristen jude från Alexandria är Apollos, en i de 

hebreiska skrifterna kunnig man, som enligt Apostlagärningarna 18:24 kommit till Efesos, 

                                                 

 
67

 Layton, 1987, 217.    
68

 Feldman, 1993,108, 489 (not 5). Filon anger i In Flaccum 8. 55 att två av fem kvarter var judiska, Alexandria 

hade vid denna tid totalt ca. 5-600 000 invånare. Hela Egypten hade totalt ca. 1 miljon judar, Filon. In Flaccum, 

6. 43. 
69

 Pearson, 2006, 182. 
70

 Pearson, 2006, 196-197. Pearson refererar bl.a. till Walter Bauers teori om en i begynnelsen uteslutande  

‖heretisk‖ (gnostisk) kristendom i Egypten. 
71

 Pearson, 2006, 210, se även citat Irenaeus  Adv. Haer. 1.10.2. ‖For the Churches which have been planted in 

Germany do not believe or hand down anything different, nor do those in Spain, nor those in Gaul, nor those in 

the East, nor those in Egypt, nor those in Libya, nor those which have been established in the central regions of 

the world. But as the sun, that creature of God, is one and the same throughout the whole world.‖ English 

translation of Roberts, Alexander ; Donaldson, James ; Coxe, A. Cleveland: The Ante-Nicene Fathers Vol. I : 

Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325. Oak Harbor : Logos Research Systems, 1997, 

331.  



Niklas Ahlin 690519-5951 

 

 

 

20 

där denne undervisade noggrant om Jesus som Messias. Då han endast kände till 

Johannesdopet fick Paulus medarbetare Priscilla och Aquila ge honom noggrannare 

upplysningar om tron, de rekommenderade honom därefter inför de kristna i Achaia. Det 

tydligaste beviset på att Apollos inte förkunnade en gentemot Paulus avvikande 

kristendomstolkning därefter, ser vi genom att Paulus omnämner Apollos i positiva ordalag 

och därtill ser honom som sin medförkunnare av evangeliet.
72

  

    Eusebios som skrev om den tidiga kyrkohistorien i Hist. Eccl. (312-325 e.Kr.),
73

 omnämner 

den gnostiske läraren Basilides i Alexandria och skriver i detta sammanhang att en viss 

Agrippa Castors skriftliga vederläggningar av Basilides fanns bevarade under Eusebios egen 

tid samt att: ‖Flera kyrkolärare stred vid den tiden (dvs. Basilides tid
74

) för sanningen och 

kämpade vältaligt för den apostoliska kyrkans lära‖.
75

 Detta tillsammans med flera andra 

antika källor vittnar därför om att det funnits både ickegnostiska och gnostiska kristna i 

Egypten i början av det andra århundradet. 

 

Clemens av Alexandria och den grekiska filosofin  
Clemens av Alexandria (ca. 150-211/216 e.Kr.) och dennes skrifter utgör det första mera 

väldokumenterade exemplet på en medelplatonskt färgad filosofi som kombinerats med den 

kristna tron. 

    Clemens föddes i Athen och kom från ett hednisk hem, han utbildade sig och lyssnade till 

olika lärare, men flyttade senare till Alexandria där han träffade den kristna filosofen 

Pantainos
76

(ca. 185 e.Kr.). Clemens såg Pantainos som sin allra bästa lärare i den kristna tron. 

Clemens fick senare överta föreståndarskapet för katekesskolan efter sin lärare Pantainos, han 

fick dock fly från Alexandria till Kappadokien år 202 e.Kr.
 77

 pga. förföljelsen under Septimus 

Severus mot de kristna.
78
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 Apg. 18:24-28, 1 Kor. 1:12, 3:4-22, 16:12. 
73

 Eusebios kyrkohistoria skrevs i etapper från 312 e.Kr. men utgavs sedan i en fjärde utgåva efter Lucinos fall 

325 e.Kr. se vidare Andrén, 1999, 17-18 (inledning). 
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 Basilides var verksam i Alexandria ca. 132-135, men även tidigare, Layton, 417. 
75

 Eusebios, Hist. Eccl. IV. 7.4-6, svensk översättning av Olof Andrén, Skellefteå, 1999, 122. 
76

 Eusebios skriver i Hist. Eccl. V.10. om Pantainos stoiska bakgrund och hans iver för evangeliets spridning. 

Han blev föreståndare för katekesskolan i Alexandria.  
77

 Eusebios, Hist. Eccl. V. 11., Hyldahl, 2006, 209, Clemens, Strom. 1:1: ‖ When I came upon the last (he was 

the first in power), having tracked him out concealed in Egypt, I found rest. He, the true, the Sicilian bee, 

gathering the spoil of the flowers of the prophetic and apostolic meadow…‖ English translation of Roberts, 

Alexander ; Donaldson, James ; Coxe, A. Cleveland: The Ante-Nicene Fathers Vol. II : Translations of the 

Writings of the Fathers Down to A.D. 325. Oak Harbor : Logos Research Systems, 1997, 301. 
78

 Eusebios, Hist. Eccl.VI.1. 
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     Clemens höll fast vid den grekiska kulturen och litteraturen även då han blivit kristen, då 

detta var ett arv som han såg vara värt att bevara. Han ansåg i likhet med många andra kristna 

apologeter att Mose och de judiska skrifterna, vilka var äldre än den grekiska litteraturen, 

hade fungerat som inspirationskällor för både Homeros och Platon. Den grekiska filosofin och 

det hellenistiska arvet innehöll därför brottsstycken av den större gudomliga sanningen. Den 

grekiska filosofin fungerade därmed som en förberedelse för grekerna inför det fullkomliga 

evangeliet och sanningen som kom genom Jesus Kristus.
79

     

    Clemens av Alexandria skrev sin trilogi; Propreptikos (förmaning till hedningarna), 

Paedagogos (pedagogen), samt Stromateis (lapptäcket), mellan åren 195-202 e.Kr. Dessa 

böckers budskap riktar sig mot de ‖gnostiska heresierna‖ på flertalet ställen. Jesper Hyldahl 

har visat på att det på goda grunder finns skäl till att se Clemens böcker som apologetiska.
80

  

 

Clemens mot gnostikerna 
Stromateis är till stor del vänt emot dessa ‖heretiker‖. Clemens ansåg att gnostikerna hade 

förlorat den kristna tron som styrande princip och låtit filosofisk spekulation omdefiniera 

deras kristna lära. Heretikerna kunde därför inte längre kallas kristna, då de hade åsidosatt 

Guds uppenbarelse till förmån för mänskliga påfund, de missbrukade således skriften. 

Clemens ansåg vidare att dessa endast utvalt tvetydiga utsagor i skriften för att kunna bringa 

dem i överensstämmelse med deras egna meningar. Men det var inte bara bibelskrifterna de 

ansågs ha missbrukat utan även det grekiskfilosofiska arvet. Heretikerna representerade en 

feltolkning av den antika litteraturen, exempelvis Markion beskylls för att ha missförstått 

Platon. På detta vis hade heretikerna distanserat sig från både filosofin och den kristna 

kyrkans lära.
81

 Clemens angriper därför gnostikerna som förtalar den mänskliga kroppen 

genom att citera Platon: 

 

           But since these falsely named
82

 calumniate the body, let them learn what the harmonious mechanism of     

           the body contributes to the understanding which leads to goodness of nature. Wherefore in the third book     

           of the Republic, Plato, whom they appeal to loudly as an authority that disparages generation, says, ―that  

           for the sake of harmony of soul, care must be taken for the body,‖ by which, he who announces the  

           proclamation of the truth, finds it possible to live, and to live well.
83  
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 Hyldahl, 2006, 216-218. 
80

 Hyldahl, 2006, 207-232. 
81

 Hyldahl, 2006, 229-230.; Clemens, Strom. VII.16.97.3-4; Clemens, Strom. VII.16.99.5; Clemens, Strom. 

VII.1.96. 2-3; Clemens, Strom. III.3. 21, 2. 
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Skaparen av universum är god, därmed kan universum och denna jord inte ses som dålig eller 

ond, utan den är till för människans behov så länge hon lever och behöver göra bruk av den. 

Clemens skriver följande:  

 

          And the command ―to covet nothing,‖ not as if the things to be desired did not belong to us, does not teach  

          us not to entertain desire, as those suppose who teach that the Creator is different from the first God, not as  

          if creation was loathsome and bad (for such opinions are impious). But we say that the things of the world  

          are not our own, not as if they were monstrous, not as if they did not belong to God, the Lord of the  

          universe, but because we do not continue among them forever; being, in respect of possession, not ours,  

          and passing from one to another in succession; but belonging to us, for whom they were made in respect of  

          use, so long as it is necessary to continue with them.
84

 

 

Vi ser härmed att Clemens som i många stycken, ingått en långtgående allians med den 

grekiska filosofin (främst Platon) och den övriga hellenistiska kulturen, ändå betonar 

skillnaden mellan dem som anser att den materiella skapelsen är kommen av en ond 

skapargud, och den övriga kristna kyrkan. Detta lär oss att en kristen platoniker i Alexandria 

kring 200 e.Kr. kunde tolka och bruka Platon i opposition till dem som hade en gnostisk 

tolkning av den platonska traditionen.
85

 

 

Origenes från Alexandria, hans liv  
Nästa stora namn bland de Alexandrinska teologerna under 200-talet är Origenes (184/185-

254/255 e.Kr.)
86

, också han var präglad av den grekiska filosofin, främst Platon, 

medelplatonismen, nyplatonikern Ammonius Sakkas läror, samt pythagoreiska och stoiska 

skrifter.
87
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 Clemens, Strom. IV, 4, English translation of Roberts, Alexander ; Donaldson, James ; Coxe, A. Cleveland: 

The Ante-Nicene Fathers Vol. II : Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325. Oak Harbor : 

Logos Research Systems, 1997, 412. 
84

 Clemens, Strom. IV, 13, English translation by Roberts, Alexander ; Donaldson, James ; Coxe, A. Cleveland: 

The Ante-Nicene Fathers Vol. II : Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325. Oak Harbor : 

Logos Research Systems, 1997, 426. 
85

 Clemens skilde på det han kallade ‖true Gnostic‖ och ‖false Gnostic‖, se exempelvis; … ―true Gnostic‖… so 

he who listens to the Lord, and follows the prophecy given by Him, will be formed perfectly in the likeness of 

the teacher—made a god going about in flesh. (allusion  2 Pet. 1:4) …And He leads us in the inspired Scriptures. 

Clemens, Strom. VII. 16. English translation of Roberts, Alexander ; Donaldson, James ; Coxe, A. Cleveland: 

The Ante-Nicene Fathers Vol. II : Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325. Oak Harbor : 

Logos Research Systems, 1997, 553. 
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 Chadwik & Edwards, 2003, 1076. 
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 Eusebios, Hist. Eccl.VI.19. 
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    Under den pågående förföljelsen av de kristna i Alexandria,
88

 blev Origenes far Leonides 

halshuggen pga. av sin kristna bekännelse (201/202 e.K.r).
89

 Origenes iver för det kristna 

evangeliet var så stark att hans mor fick hejda honom så att han inte självmant skulle kasta sig 

in i martyriet då hans far hade blivit fängslad.  

    Hans far hade uppmanat Origenes som ung att studera bibelskrifterna framför den grekiska 

vetenskapen, men samtidigt guidat sin son i det grekiska studiet vilket lett till stor 

förtrogenhet med litteraturen. Den grekiska lärdom han hade tillägnat sig brukade han efter 

faderns död genom att försörja sig på sin undervisning.
90

  

    Origenes förenade dock det platonska arvet med sin kristna tro, han hade bland annat 

lyssnat till nyplatonikern Ammonias Sakkas, (175-242 e.Kr.) som undervisade i Alexandria 

och var Plotinos lärofader, vilket Porfyrios (Plotinos elev)
 91

 senare vittnade om.
92

 

    Då det saknades kristna lärare i Alexandria pga. av att de mördats eller flytt undan 

förföljelserna var Origenes ivrig att undervisa och stödja dem som kom till tro. Han blev som 

artonåring tillsatt som föreståndare för katekesskolan av biskop Demetrios och blev därmed 

efterträdare till Clemens.
93

 Origenes var en ivrig bibelforskare, kunde Hebreiska i viss 

omfattning,
94

 och skrev den sk. Hexapla (sexfaldig).  Hexapla var en slags textkritisk utgåva 

av GT, på så sätt att den förutom den vedertagna grekiska översättningen Septuaginta innehöll 

tre andra grekiska versioner,
95

 samt den hebreiska texten med både hebreiska och grekiska 

bokstäver. Allt detta var samlat i sex parallella kolumner.
96

  

    Origenes blev senare förvisad från Alexandria av den dåvarande biskopen Demetrius, detta 

ignorerades dock i Palestina så att Origenes kunde bosätta sig i Caesarea 231 e.Kr. Origenes 

dog efter ett oerhört produktivt liv 254/255 e.Kr., efter att ha blivit fängslad och torterad 

under kejsare Decius förföljelser mot de kristna (249-251 e.Kr.).
97

  

    Samuel Rubenson har skrivit en artikel om den påföljande: Kampen om Origenes, där han 

ger en översikt av händelseförloppet som bl.a. utspelar sig mellan 393-404 e.Kr. då man inom 

kyrkans hägn stred om huruvida man skulle se på Origenes arv och skrifter. Striden innehöll 
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 Förföljelsen under Septimus Severus (193-211 e.Kr.). 
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 Eusebios, Hist. Eccl.VI.1. 
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 Eusebios, Hist. Eccl.VI.2. 
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 Nyplatonikern Plotinos ca. 205-270 e.Kr, dennes elev Porfyrios levde ca. 239- ca.305 e.Kr.. 
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 Eusebios, Hist. Eccl.VI.19. 
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 Eusebios, Hist. Eccl.VI.3. 
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 ‖Hur mycket hebreiska han kunde är oklart‖, (SPB) Svenskt patristiskt bibliotek, band IV, (red. denna vol. 

Sten Hildal), Skellefteå, 2003, 21. 
95

 Aquilas verson, jämte Symmachos och Theodotions texter, se vidare: Eusebios, Hist. Eccl.VI. 16. 
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 ‖Hexapla‖, 2008. 
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 Chadwick, & Edwards, 2003, 1076-1077. 
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många element, men vad gäller Origenes lära så var det framför allt; själarnas preexistens, det 

prekosmiska fallet, den apofatiska teologin samt läran om apokatastasis dvs. det slutgiltiga 

totala återupprättandet, inkluderat tom. djävulen, som kom att kritiseras efter Origenes död.
98

 

 

Platonikern Origenes; mot gnostikerna  
Genom Eusebios kyrkohistoria kan vi läsa om hur Origenes fick ta emot både filosofer och 

‖heretiker‖ som hört ryktet om Origenes skicklighet, vilket drev Origenes att än mer vilja lära 

känna ‖heretikernas läror‖, detta för att i likhet med sina företrädare vara väl rustad att kunna 

bemöta och vara till nytta för dem som sökte sig till honom.
99

 Eusebios talar även om en 

valentinian som hette Ambrosius vilken lyssnade till Origenes undervisning och därmed lät 

omvända sig till ‖kyrkans rätta lära‖. Eusebios fortsätter: ‖ Talrika heretiker och många 

berömda filosofer lyssnade ivrigt på honom.
100

  

    Origenes medelplatonska och utpräglade allegoriska kristendomstolkning i Principiis har 

kritiserats genom kyrkans historia, men vi kan dock se hur Origenes gick till starkt angrepp 

mot vad han ansåg vara ‖heresier‖ i Principiis fjärde bok:  

 

          Heretikerna har visserligen inte tvivlat på skrifternas gudomliga härkomst, men de tror att den kommer  

            från skaparguden (demiurgen), som judarna dyrkar, och eftersom skaparguden är ofullkomlig och inte  

            god tror de att Frälsaren har kommit och förkunnat en mera fullkomlig Gud, som enligt dem inte är  

            skaparguden (demiurgen). Om denna har de i övrigt olika meningar. När de en gång avsagt sig  

            skaparguden, som är den oskapade, ende Guden, har de hängett sig åt sina inbillningar och tänkt ut  

            mystiska händelser, i vilka det synliga har blivit till och en del annat som är osynligt men som deras  

            själar har gjort sig en bild av. De enfaldigare bland dem som är stolta över att tillhöra kyrkan, anser  

            däremot att det inte finns någon högre än skaparguden, och det är en sund inställning. Men också de gör  

            sig föreställningar om honom som man inte finner ens bland de mest råa och orättfärdiga människor.
101

  

 

Vi ser här att Origenes i likhet med Clemens kritiserar de kristendomstolkningar som åtskiljer 

frälsarguden och skapelsens Gud, samt därtill anser skapelsens Gud vara ond. Men samtidigt 

kritiserar Origenes dem i inom den kristna kyrkan vilka skapat sig en groteskt antropomorf 

gudsbild, vilken han anser vara värre än de hedniska föreställningarna om gudomen. 
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    Vi kan därtill se på Origenes apologi Contra Celsum vilken är ett försvar och en 

vederläggning av medelplatonikern Celsus polemiska skrift mot den kristna tron: On the true 

Doctrin, vilken skrevs kring 178 e.Kr.
102

 Celsos påpekar bl.a. att de kristna är uppsplittrade 

igenom olika läromeningar, men då svarar Origenes med att det finns många olika ‖skolor‖ 

inom den grekiska filosofin, men att man för den skull inte generellt ser filosofin som 

förkastlig. Origenes går sedan till angrepp mot valentinianerna och de som kallar sig 

gnostiker, vilka han menar ha föranlett Celsos kritik om splittringar i den kristna läran: 

 

           …the followers of Valentinus,—yet what does this avail against us, who belong to the Church, and who  

           make it an accusation against such as hold that certain natures are saved, and that others perish in  

           consequence of their natural constitution? And let it be admitted further, that there are some who give  

           themselves out as Gnostics, in the same way as those Epicureans who call themselves philosophers: yet  

           neither will they who annihilate the doctrine of providence be deemed true philosophers, nor those true  

           Christians who introduce monstrous inventions, which are disapproved of by those who are the disciples  

           of Jesus.
103

  

 

Benämningen ‖Gnostics‖ är i ovan stående fall, i sig, ett positivt begrepp men de som kallar 

sig ‖gnostics‖ här gör detta med samma orätt som epikuréerna kallar sig för filosofer.
104

 

Epikuréerna förintar läran om försynen och är därmed inga sanna filosofer. På liknande sätt 

kan inte valentinianerna, och de som falskeligen kallar sig gnostiker kallas sanna kristna, då 

de ansågs ha introducerat monstruösa innovationer till den kristna tron. Dessa ‖innovationer‖ 

förkastas enligt Origenes av dem som är lärjungar till Jesus. Vi ser härmed ett exempel på en 

kristen platoniker i Alexandria vilken var samtida med Plotinos, och själv hade lyssnat till  

Ammonius Sakkas,
105

 men därtill var kritisk mot gnostikernas sätt att tolka och använda sig 

av Platons texter.  
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Kapitel 4 

Plotinos nyplatonism  
Plotinos (ca. 205-270 e.Kr.) räknas som ‖nyplatonismens‖ skapare, men här skall tilläggas att 

begreppet ‖nyplatonism‖ inte användes av Plotinos eller andra under antik tid, Plotinos själv 

ansåg sig endast vara en sann uttolkare av Platons läror.
106

 Begreppet nyplatonism är således 

ett modernt forskarbegrepp men vissa forskare har dock under senmodern tid velat 

problematisera ‖innovationsbegreppet ‖nyplatonism. Philip Merlan som var verksam kring 

1960-talet ifrågasätta den gängse forskningstraditionen och närmade sig en mera nyanserad 

bild av nyplatonismen, han såg istället dess rötter i den gamla platonska Akademin.
107

 

    Maria Luisa Gatti diskuterar och redogör i en artikel för olika forskares syn på Plotinos som 

innovatör eller traditionell uttolkare av Platons läror.
108

 Det kan kort konstateras att 

beskrivningen av Plotinos i detta avseende har en viss spännvidd i forskarvärlden, men i 

allmänhet beskrivs Plotinos som tradör av Platon (platonismen) samtidigt som hans speciella 

hermeneutiska framtoning betonas.  

    Plotinos lära är mera andligt inriktad än sammantaget hos Platon själv, hans fokus på den 

högsta transcendentala verkligheten ‖Det Ena‖, det högsta Goda är total.
109

 Det handlar här 

om människans absoluta mål, att återförenas med det gudomliga,
110

 askes och 

världsfrånvändhet blir därmed den praktiska konsekvensen i större utsträckning än hos Platon. 

En annan viktig del är Plotinos starka betoning på alltings enhet, samtidigt som den högsta 

transcendensen ‖Det Ena‖ i sig står över allt, är oberoende av allt. Där efter kommer det 

intelligibla, nous, den andra hypostasen, i vilken det sanna varat finns, den rena tanken, som 

har emanerat ur ‖Det Ena‖. Ur den tredje hypostasen själen, har den fysiska världen kommit 

och formats, denna nivån har i sin tur emanerat ur det intelligibla, nous. Allt hänger därmed 
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ytterst samman, allt är ytterst ett. Denna paradoxala beskrivning av ‖Det Enas‖ oberoende, 

som ‖Över Vara‖ kombinerat med alltings enhet genom hypostasernas emanation bildar ett 

slags monistiskt system, eftersom allt ytterst kommer ur ‖Över Varat‖, ‖Det Ena‖.
111

  

 

Plotinos soteriologi 
Plotinos soteriologi handlar ytterst om att vända sitt sinne, sitt inre själsliga öga inåt och uppåt 

mot ‖det intelligibla varat‖, den odelade sfären och vidare upp mot ‖det Ena‖ i en slags 

förening med detta högsta ‖Goda‖ varifrån allt ytterst emanerat ur. Det handlar alltså om att 

‖komma hem‖ till sitt yttersta ursprung via olika steg. Läran sammanfattas mycket väl i de 

ord vilka Plotinos sägs ha yttrat på dödsbädden till vännen Eustochius enligt citat: 

 

          Try to bring back the god in you to the divine in the All.
112

 

 

The One‖, ‖Det Ena‖ kallas också Gud, på vissa ställen.
113

 Plotinos lära var dock inte strikt 

monoteistisk i traditionell västerländsk mening, då han och framförallt senare nyplatoniker 

betonade sin tro på att det fanns många gudaväsen. Men för Plotinos var det inte ‖de många‖ 

gudarna som stod i fokus, utan det som stod över allt och alla, ‖Det Ena‖, ‖The above being‖. 

Det var mot denne obeskrivlige Gud Plotinos strävade. Plotinos yttrade t.o.m. att det inte var 

han som skulle söka upp gudarna (de många) utan snarare dessa som skulle komma till 

honom.
114

 Plotinos uttalande visar på vilken hög ställning den filosofiska, andliga människan 

ansågs ha gentemot de många gudomligheterna, vilka här ses som klart underställda Plotinos 

själv. Detta har sin läromässiga kärna i Plotinos totala fokus på ‖Det högsta goda‖, ‖Den 

högsta transcendensen‖ som var ‖över varat‖, vilken ledde till allt som ‖låg under‖ denna 

högsta hypostas var utom prioritet och auktoritet, i förhållande till ‖Det Ena‖. Därmed blev 

allt annat mindre intressant, då målet var ‖Det Ena‖.
115

 

    Porfyrios beskriver att en viss Amelius konsulterade Apollons orakel efter Plotinos död för 

att få reda på var dennes själ hade gått. Oraklet talar då ganska utförligt om Plotinos liv. 

Porfyrios bestyrker därefter Apollons beskrivning och skriver: ‖…Apollo tells-pure of soul, 

ever striving towards the divine which he loved with all his being…‖
116

 Till detta skall även 
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tilläggas att Porfyrios avslöjar att Plotinos fyra gånger under sin levnad hade upplevt enhet, 

förening, med den Gud som står över allt ‖The first and all-transcendent God‖.
117

 Plotinos 

strävade alltså mot det gudomliga, vilket han älskade med hela sin varelse. Den högsta 

transcendensen är oberoende av allt och står över allting, är obeskrivbar, men beskrivs dock 

som det högsta goda, men annars kan det endast beskrivas negativt dvs. en slags apofatisk 

teologi.
118

 Trots den ‖negativa teologin‖, kan påpekas att Porfyrios talar om att Plotinos ofta 

sagt att han letts av Gud på den rätta vägen då han vacklat, samt att: ‖here we are to 

understand that in his writing he was overlooked and guided by the divine powers‖.
119

 Men 

denna ‖guidning‖ kan förklaras genom att allt korresponderar
120

 då allt ytterst är Ett, genom 

‖Det Enas‖ och de påföljande hypostasernas emanationer. Det bör även påpekas att citatet 

som nämnts: ―…ever striving towards the divine which he loved with all his being.‖
121

 dock 

talar om en mycket innerlig och personlig inställning gentemot den högsta Guden. Plotinos 

språk var ofta visuellt, då det handlade om att visualisera enheten.
122

   

    Vad gäller Plotinos religiösa metoder, så ser vi i huvudsak två olika metoder: 

 

          ….and lifting himself often, by the ways of meditation and by the methods Plato teaches in the Banquet,  

           to the first and all-transcendent God…
123

 

           

Här omnämns både meditation, och Platons metod, vilken Platon beskriver i Symposion (sv. 

Gästabudet). Där berättas om hur Sokrates lär ut metoden att ‖se det sköna‖ först i en jordisk 

kropp, för att därefter inse den universella skönheten i kroppars ‖form‖, vidare att se själens 

skönhet och därefter söka sig vidare stegvis mot det sublima tills man skådar ‖det sköna 

självt‖.
124
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 ‖Plotinus has given a further boost to the tradition of negative theology…we say of the first principle only 
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     Nyplatonismen har en individuell frälsningsväg (den enskilde frälser sig själv, genom att 

sträva inåt och uppåt mot det ena), men då bör vi även betänka att Plotinos ‖En-hets lära‖ 

påvisar att: ‖the One‖ contains everything‖.
125

 Därmed innefattar den nyplatonska läran 

ytterst alla människor, hela universum. De enskilda gudssökande individernas strävan upp 

mot ‖Det Ena‖, via själen och nous, förenar så de enskilda själarna in mot alltings centrum 

och därmed återförenas människornas odödliga gudssjälar in i Gud. ‖…I am striving to give 

back the Divine in myself to the Divine in the All…‖.
126

 

    Plotinos och andra i den nyplatonska kretsen verkade genom det asketiska idealet, celibat, 

vegetarianism och andliga övningar. Den nyplatonska etiken gick ut på att rena själen, bli fri 

från begären och de sinnliga affekterna, att utöva virtus, manlig dygd enligt de antika idealen, 

vilket i slutändan innebar att ‖bli lik Gud‖ som inte drivs av några begär eller önskningar utan 

vara tillfreds med att leva i kontemplation ‖Alone with the alone‖.
127

 

    Innan vi summerar det hela skall vi även beröra något kring nyplatonismens syn på 

människans själ och vi kan då börja med att citera oraklets ord om Plotinos själ efter döden: 

 

          Celestial! Man at first but now nearing the divine ranks….eager way from out the roaring tumult of the  

           fleshly life….grateful path of the sinless soul.‖
128

 

 

Den tredje hypostasen själen producerar materien, en plats och en kropp som kan ta emot 

själen (läs; de enskilda själarna, som dock ytterst är ett, ‖En-många‖). Själen träder alltså in i 

det den gjort.
129

 Men därefter syftar det jordiska livet till att människan skall närma sig och 

sträva mot sitt ‖fädernesland‖ mot ‖Det Ena‖. Plotinos talade om tre olika sorters människor; 

de sämsta, medelmänniskorna och de bästa människorna.
130

 Vidare trodde Plotinos på 

reinkarnation av den odödliga själen: 

 

          …Därför måste man ta sin tillflykt till det högre för att ej sjunka till en blott förnimmande själ och följa   

            de sinnliga bilderna, eller till en vegetativ själ och följa driften att avla och begäret efter mat; man måste  

            stiga till det intellektuella, till förnuftet till Gud -De som har bevarat sin mänsklighet, blir människor; de    
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           som levat blott i sinnlig varseblivning, blir djur.
131

 

         

Här ser vi alltså skillnaden på den sanna filosofens liv (Plotinos exempel ovan: 

‖…now nearing the divine ranks‖ )
132

 och den sinnliga människan som kommer att återfödas 

som djur om hon inte vänder sin strävan mot Gud.  

 

Porfyrios, Plotinos och gnosticismen 
Porfyrios skriver i Vita Plotini om hur Plotinos såg på sin tids gnostiker och hur han går till 

angrepp mot vad han anser vara förkastliga läror i vilka man misskrediterar Platon: 

       

          There were in his time
133

 many Christians and others, and sectarians who had abandoned the old  

          philosophy, men of the schools of Adelphius and Aculinus, who possessed a great many treatises of  

           Alexander the Libyan and Philocomus and Demostratus and Lydus, and Nicotheus and Allogenes and  

           Messus and other people of the kind, deceived themselves and deceiving many, alleging that Plato had not  

           penetrated to the depths of intelligible reality. Plotinus hence often attacked their position in his lectures,  

           and wrote the treatise to which we have given the title ―Against the Gnostics‖; he left it to us to assess  

           what he passed over. Amelius went to forty volumes in writing against the book of Zostrianus. I Porphry,  

          wrote a considerable number of refutations of  the book of Zoroaster, which I showed to be entirely  

           spurious and modern, made up by the sectarians to convey the impression that the doctrines which they  

          had chosen to hold in honour were those of the ancient Zoroaster.    
134

 

 

Vi ser här hur Porfyrios poängterar hur angeläget det var för Plotinos att försöka vederlägga 

dessa läror, då han omnämner att Plotinos ofta gick till angrepp mot dessa läror i sina föredrag 

och därtill skrev sin avhandling Mot gnostikerna. Men han lät sig inte nöjas med detta utan 

gav därtill uppdraget till sina trogna elever att särskåda gnostikernas skrifter för att så 

effektivt som möjligt kunna vederlägga dessas läror. Porfyrios själv bedrev därtill ett rent 

filologiskt arbete då han analyserade Boken av Zoroaster, därigenom kunde han påvisa att 

denna bok endast var en pseudepigraf. skriven av gnostikerna själva under falskt namn och 

ingetdera innehöll ord av zoroastrismens Zarathustra.
135

 Om Porfyrios här hade tillgång till 

några avestiska skrifter för att kunna jämföra dessa med de undersökta gnostikernas skrifter 

                                                 

 
131

 Porph. Plot.3. 4.2, Gunnar Rudbergs svenska översättning av Enneaderna, Stockholm, 1927. 

 
132

 Porph. Plot.22, English translation by S. Mac Kenna, 1991. 
133

 ‖Hans tid‖ dvs. under Plotinos tid i Rom (ca. 245-270 e.Kr.). 
134

 Porph. Plot. 16, English translation by A. H. Armstrong, 1966.  
135

 Zarathustra (forniranska Zarathushtra,) grekiskans motsvarighet är Zoroaster. De äkta avestiska skrifterna 

samlades till en kanon under de persiska sassanidernas tid (226-651 e.Kr.).  



Niklas Ahlin 690519-5951 

 

 

 

31 

förtäljer han inte här. Däremot skriver han om Plotinos att anledningen till att han, efter att ha 

stått under Amonius Sakkas inflytande i 11 år, följde med i krigståget mot perserna under 

kejsar Gordian IIIs tid,
136

 var just att han var ivrig att göra sig bekant med persernas 

filosofiska disciplin och därtill indiernas filosofi.
137

 

    Men det som är mest intressant i detta sammanhang är att han skriver om att dessa 

gnostikois: ‖ had abandonen the old philosophy‖.
138

 Detta innebar att Porfyrios och Plotinus 

ansåg att de nya läromeningarna gick utanför och bortom Platons och liknande filosofers 

andemening. Därmed kom man att misstolka och förvränga det grekiskfilosofiska arvets läror, 

så mycket att resultatet blivit något annat än vad som kunde sägas svara mot filosofins egna 

principer. Man menade att Platon inte hade trängt igenom till djupen av det intellektibla varat, 

att han inte nått till full ‖upplysning‖ eller kunskap (gnosis) om det sanna varat.
139

 Man kan 

förstå att Plotinos såg detta som mycket provocerande, då hans egna intentioner var att uttolka 

Platons läror i Platons egna anda. Detta är en mycket intressant aspekt vilket vi skall studera 

då vi kommer till Plotinos egna skrift Mot Gnostikerna.  

 

Plotinos Mot gnostikerna eller De som påstår att skaparen av 
kosmos och kosmos själv vara ont.  
Då Porfyrios sammanställde och redigerade Plotinos verk så gav han en av avhandlingarna 

titeln Mot gnostikerna och densamma en alternativ titel Mot dem som påstår att skaparen av 

kosmos och kosmos självt vara ont.
140  

    Nyplatonikerna kring Plotinos kunde på intet vis acceptera gnostikernas antidemiurgala 

eller antikosmiska läror i någon form pga. att man inte kunde se något som ytterst kommit ur 

‖det högsta goda‖ som ont. ‖Det goda‖ emanerar över till det intelligibla varat, vilket sedan 

emanerade över till nästa hypostas själen, ur vilken den fysiska världen producerats, varpå allt 

ytterst kan kallas gott. Plotinos tolkning av Platons skapande demiurg i Timaeos var inte 

bokstavlig utan sågs mer som en slags skapande, formande princip, inte en slags ‖andra gud‖ 

eller avskild skapare från ‖Det ena‖. Här ses alltså att Plotinos kärnbudskap med alltings ‖En-
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het‖ var totalt oförenbart med de antikosmiska gnostikernas läror, det handlade inte om någon 

mindre tolkningsskillnad utan en essentiell grundsten i Plotinos filosofiska system.
141

  

    Det ‖själens fall‖ som gnostikerna talade om på olika sätt angriper Plotinos genom att söka 

påvisa dess orimlighet. Då världssjälens kreativa skapande utgör ett bevis för att den står fast 

och är beroende av ‖Det Högstas‖ enhet, kan det omöjligen vara så att ett ‖avfall‖ från ‖En-

heten‖ skulle kunna ge upphov till skapandet, formandet av den fysiska världen. För att om 

det skulle handla om en slags ‖själens glömska‖ av gudomen, hur skulle det då kunna skapa? 

Om genererandet, skapandet av den fysiska världen endast kan ske genom kunskap om det 

höga, så skapar följaktligen världssjälen genom sin kunskap; om vad den sett i det 

‖intelligibla varat‖. Men om själen skulle ha ‖fallit i glömska‖ avskild från detta nous, kan det 

omöjligen skapa alls.
142

 Man kan inte kapa av något från ‖Det Ena‖, då allt ytterst är förenat i 

en ‖En-het‖. 

     

Plotinos, gnostikerna och Platon    
Som vi tidigare såg i Porfyrios Vita Plotini så sägs att de antikosmiska gnostikerna hade gått 

utöver vad Platon lärt, även om de från början utgått från Platons läror. De ansågs ha kommit 

så långt bort från huvuddragen i filosofin att man helt har avfallit från Platons filosofi. 

Plotinos säger i sin avhandling Mot gnostikerna följande: 

 

          Generally speaking, some of these people´s doctrines have been taken from Plato, but others, all the new  

          ideas they have brought in to establish a philosophy of their own, are things they have found outside the  

          truth. …And making a plurality in the intelligible world, Being, and Intellect, and the Maker different  

          from Intellect, and Soul, is taken from the world in the Timaeus…But  they did not understand…And in  

          general they falsify Platos account of the manner of the making, and a great deal else, and degrade the   

          great mans teachings as if they had understood the intelligible nature, but he and the other blessed  

          philosopher had not…
143

           

 

Vi ser här hur Plotinos säger att gnostikerna har tagit delar av Platons läror, utgått från dessa, 

bl.a. från Timaeus men därtill tillfogat egna idéer och därmed skapat en helt egen filosofi. Det 

intressanta här är ‖de yttre komponenterna‖ som sägs ha tillfogats Platons läror: ‖ all the new 
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ideas they have brought… things they have found outside the truth.
144

 Här talas alltså om ett 

för den platonska filosofin
145

 främmande element, som kom från ett halt annat håll än från den 

platonska filosofin. Detta vittnar således om att det inte endast handlade om en viss 

Platontolkning, utan snarare om att man tillfogat en yttre komponent, en egen ‖gnostisk 

doktrin‖, som då den appliceras på en annan filosofi transformerar denna till den ‖gnostiska 

religionen‖.
146

 

    Orsaken till att Plotinos lade ner så mycket tid och kraft på att försöka vederlägga de 

antikosmiska gnostikernas läror var framförallt att det fanns en del av Plotinos egna lärjungar 

som hade anammat dessa läror innan de kommit till Plotinos. Men också därför att vissa av 

dessa fortfarande höll fast vid en del av detta tankegods, detta berörde alltså den inre gruppen 

kring Plotinos på ett personligt plan. Han var alltså inte ute efter att gå i direkt polemik och 

strida med de gnostiska lärarna utanför den platonska gruppen i Rom.     

 

            …for some of our friends who happened upon this way of thinking before they become our friends, and  

           though I do not knew how they manage it, continue in it….But we have addressed what we have said so  

           far to our own intimate pupils, not to the Gnostic.
 147

                    

  

Vi ser alltså hur både Plotinos och Porfyrios utgår ifrån att gnostikerna till väsentliga delar 

trots allt har använt och utgått från Platons skrifter, men därtill misstolkat och infört 

‖främmande‖ tankegångar ihop med detsamma. De skulle alltså kunnat sägas ha ‖gnosticerat‖ 

Platon i en antikosmisk, antidemiurgal anda. 
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Kapitel 5 

Analys av NHC, VI, 5, fragment från Platons Respublica 588b-
588b, en jämförelse med Platons grekiska text i 
översättning148 
Det är uppenbart att denna version av Platons text skiljer sig i sin betydelse gentemot den 

grekiska texten, vilket ganska snabbt kan ses också i översättning. Som tidigare nämnts i den 

inledande forskningshistoriken så återfinns en textversion av denna Platontext hos Eusebios 

Praeparatio Evangelica 12. 46. 2-6. Denna eller en liknande textversion verkar ha använts 

som grekisk förlaga då man översatt texten till koptiska.  Men vi kan dock konstatera att det 

inte endast handlar om en enkel översättning, utan snarare en omskrivning med ett visst syfte. 

När man läser Platons grekiska text i översättning, här Jan Stolpes svenska översättning 

Staten, eller annan engelsk översättning,
149

 så möter man en ämnesbeskrivning i början av bok 

nio av Staten (Respublica) enligt följande:  

 

          Kvar att undersöka har vi nu den tyranniske mannen själv, sade jag. Hur han utvecklas ur den  

          demokratiske.…-Det finns en sak som jag fortfarande saknar, sade jag. Vet du vad det är? –Nej, vad då? – 

          Det gäller begären. Jag tycker inte att vi på ett tillfredställande sätt har urskilt hurdana och hur många de  

          är. ...fredliga delen av själen , som ska styra över den andra, och då flyger den vilda djuriska delen upp,  

          fylld av mat och vin…försöker ge sig ut att tillfredställa sina drifter…Men tänker jag, när en person lever  

          sunt och besinningsfullt och väcker sin förståndsdel till liv…men undviker att vare sig svälta eller  

          övergöda begärsdelen så att den istället kommer till ro, låter bli att störa själens bästa del...likaledes  

          lugnar ner den stridbara delen…
150

 (egen understrykning ovan). 

 

När vi därefter kommer till det motsvarande stycket till NHC, VI, 5, i Platons Respublica, 

588a-589b där bilden av själen diskuteras i form av ett månghövdat monster (vilddjur), ett 

lejon och den inre mannen, får dessa tre den yttre bilden av en människa så att man endast ser 

denna. Resonemanget går sedan ut på att bemöta den som anser att det är lönsamt, gagnar, 

mannen att handla orätt (förutsatt att han av omgivningen anses vara rättrådig) genom att 

påvisa vad den fullkomligt orättrådige egentligen gör. Utgångspunkten i resonemanget är att 
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de samtalande är överens om ‖the essential nature‖,
151

 av ett orättrådigt och ett rättrådigt 

handlande. Det orättrådiga tänkandet illustreras genom att påvisa att den som påstår att det är 

lönsamt att begå orätt i själva verket menar att det är rätt att stärka odjuret och lejonet i själen 

genom att föda dessa. Genom detta handlingssätt svälter man ut den inre mannen och göra 

denne svag, så att hela människan kan släpas omkring överallt av odjuret och lejonet. Men 

den som hävdar att det är mer lönsamt att handla rättrådigt bör istället göra och säga sådant 

som stärker den inre mannen, så att den inre människan (den gudomliga delen av själen) får 

mest makt över hela människan. Detta görs enligt bilden av en bonde, vilken göder och 

förädlar de odlade växterna, men hindrar det vilda (ogräset) från att växa. Man kan således 

göra lejonets natur till sin bundsförvant om man fostrar, tar vård om alla tillsammans och 

därmed gör dem till vänner med varandra och med sig själv.
152

  

    Här kan vi direkt se en skillnad mot NHC, VI, 5, 26-29 då det i det senare fallet inte 

handlar om att balansera eller tämja vilddjuret och lejonet, istället sägs: ‖what is profitable for 

him is this: that he cast down every image of the evil beast and trample them along with the 

images of the lion.‖
153

 Här handlar det inte endast om en illustration av människans inre 

själsvärld utan NHC, VI, 5, 34-35, ger dessutom uttryck för en total metafysisk verklighet: 

‖For the image of the lion is one thing, and the image of the man is another‖. Detta visar på 

ett grundläggande motsatsförhållande där bilden av lejonet representerar en sfär, ett ursprung, 

medans bilden av ‖mannen‖ representerar en helt annan sfär och ett annat ursprung. Därmed 

blir det inte tal om att tämja eller jämka mellan de vilda djuren, naturerna i människan och 

den inre människan utan här gäller snarare att helt göra sig av med bilderna av vilddjuret och 

lejonet. Det handlar således om att människan har låtit sig gripas av helt felaktiga bilder av sin 

existens och tillvaro, det är därför som människan är svag och vek. Detta leder dessutom 

vidare i ekorrhjulet då människan låter sig dras med överallt (drivs) av djuren, samt därtill 

fortsätter att mata, ge näring, åt bilderna av odjuret och lejonet inom sig. (NHC, VI, 5, 50:29-

33).  
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 Plato, Republic, 588b, English translation by Paul Shorey, 1935. 
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 Platon, Staten,588b-589b, svensk översättning av Jan Stolpe, 2003. I detta sammanhang beskrivs hur man 

skall hindra själens olika begär från att strida mot varandra och istället: ‖bör göra och säga sådant som gör att 

den inre människan får mest makt över hela människan‖(svensk översättning av Jan Stolpe). Paul Shoreys 

engelska översättning lyder: ‖…our actions and words should tend to give the man within us complete 

domination over the entire man…‖. Giffords engelska översättning från Eusebios praeparatio Evangelica 12, 

XLVI låter däremot som följer: ‖…so to act and speak, that his inner man shall have the chief control over the 

whole man…‖ 
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 NHC, VI, 5, 25-28, English translation by J. Brashler, CGL, vol 3, 2000, 328-339. 
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    Den frälsande motbilden ges inledningsvis (NHC, VI, 5, 48:25-49:1) där det berättas att 

man talar på grund av att någon påstår att både den som gör orätt och den som handlar rätt har 

en kraft, en makt. Men det som är avgörande är själens (psyche) förnuft (logos), vars likhet ej 

finns (den frälsande motbilden). Detta sägs för att den som har en felaktig förståelse av 

tillvaron skall förstå.
154

  

    Vi ser dessutom att det anses vara viktigt om man; a/ handlar orätt; b/ talar utifrån den 

felaktiga föreställningen, bilden av tillvaron, eftersom den som lever i detta fängslas och binds 

av de djuriska bildernas falskhet (NHC, VI, 5, 51:13-16). Man tillbringar därmed sin dag med 

odjuret och lejonet (NHC, VI, 5, 50:33) då man viljelöst dras med, genom att man lever i den 

falska bilden av tillvaron, vilket i praktiken helt fängslar den inre människan (NHC, VI, 5, 

51:14).  

    Det är dessutom intressant att det talas om ett motsatsförhållande till det logos som i sig är 

utan like: ‖But all [  who told them [  ruler (copt. ⲁⲣϫⲱⲛ, grek. ἄρτφν, archōn) these now 

have become natural creatures…‖ (NHC, VI, 5, 49:4-7).  Det grekiska ordet archōn, härskare, 

eller furste är alltför bekant för att förbises i detta sammanhang. I NT används termen archōn 

i denna form trettiosju gånger och syftar bland annat på de härskare som undertrycker sitt 

folk, därtill används ordet om de onda andemakterna som härskar över människorna, i 

Matteus 9:34 talas det exempelvis om ‖demonernas furste‖.   

    Det viktiga i detta sammanhang är att begreppet ⲁⲣϫⲱⲛ (grek. archōn) inte har någon 

motsvarighet i den grekiska texten utan endast återfinns i den koptiska versionen av 

Platonfragmentet i NHC, VI, 5. Giffords engelska översättning av Eusebios praeparatio 

Evangelica 12, XLVI, som innehåller motsvarande ställe av Platontexten Respublica, 588a-

589b säger endast: ‖One of such a kind…‖.  I Paul Shoreys engelska översättning står det: 

‖One of those natures‖. Än mer intressant är att fyra rader i NHC, VI, 5, 10-13, inte har någon 

motsvarighet i den grekiska Platontexten utan denna mening återfinns endast i NHC, VI, 5, 

49:10-13 och lyder som följer: ‖They all came down and they cast off forms and images.‖ Det 

talas därefter om att alla dessa (archōntes, som blivit naturliga varelser/skapelser, även 

Chimaera och Cerberus och alla andra omnämnda) efter att ha kommit ned har de blivit en 
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 I Paul Shoreys engeska översättning står endast : ‖…a symbolic image of the soul, that the maintainer of that 

proposition may see precisely wath it is that he was saying‖ (588b-c) och Jan Stolpe skriver I sin svenska 

översättning av samma stycke: ―-Genom att I tanken skapa oss en bild av själen, för att den som sade det där ska 

kunna se tydligt vad det var som han sade‖ (588b). Vidare Giffords engelska översättning av motsvarande utdrag 

från Eusebios praeparatio Evangelica 12, XLVI: ‖By forming in worlds an image of the soul, that the author of 

those remarks may know how he described it‖. NHC, VI,5, 31-33, däremot lyder: ―An image that has no likeness 

is the rationality (logos) of the soul (psyche), so that he who said these things will understand‖ , English 

translation of  J. Brashler, CGL, vol. 3, 2000, 328-339. 
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enkel bild, vilken blev till bilden av ett odjur (NHC, VI, 5, 13-18). Men en dag är det 

verkligen likt bilden av vilddjuret, när det är förmöget att kasta av sig den första odjursbilden 

och alla dessa former (som kommer av denna) härrör från denna med ansträngning, sedan 

dessa nu är formade med arrogans. I den grekiska platontexten står det endast om den 

illustrerande tankeövningen att: ‖It is the task of a cunning artist, he said; but nevertheless, 

since speech is more plastic than wax…‖.
155

 Vi kan alltså se att olikheterna mellan Platons 

grekiska text och NHC,VI, 5 är så stora att ett helt annat budskap framträder. 

 

Paralleller till andra gnostiska skrifter  

Setiansk gnosticism: Hypostasis of the Archons, NHC, II, 4. 
Förflyttar vi oss till NHC. II, 4, Hypostasis of the Archons

156
 så är det förbluffande att se hur 

flera begrepp återkommer i likhet med NHC, VI, 5. Där talas om den högste härskaren; ‖the 

ruler of the darkness‖ (Hyp. Arch. 92:15-30) och hans övriga; ‖the rulers of unrighteousness‖ 

(Hyp. Arch. 93:2-3). Därtill talas om dessa archontes tillblivelse, protologi, samt den 

himmelske Faderns soteriologi. 

     Pistis Sofia (grek. tro, visdom) ville skapa på egen hand vilket resulterade i en skugga 

mellan den övre och undre regionens avskiljande slöja. Denna skugga blev materia och 

kastades ut från det övriga, likt ett ‖aborterat foster‖, detta antog en plastisk form vilken; 

‖…became an arrogant beast resembling a lion‖ (Hyp. Arch.  94:1-20).  

    Här har vi en möjlig förklaring till NHC, VI, 5, som skulle tillfoga denna textversion en 

djupare mytologisk och läromässig förklaring, då vi sett att ‖the image of the lion is one 

thing‖ (NHC. VI, 5. 49:34) det vill säga det materiella kosmos, i vilket denne onde archōn 

Yaldabaoth (även kallad Sakla eller Samael) skapar sig ett ofantligt rike (Hyp. Arch.  94. 35-

95.5) Detta kan närmare ses i Hyp. Arch. 94:20-25: 

 

          Open his eyes he saw a vast quantity of matter without limit, and he became arrogant, saying, It is I who  

            am God and there is none other apart from me….a voice came forth from above the realm of absolute  

            power, saying, you are mistaken, Samael-which is, god of the blind. 
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  Plato, Republic, 588c-d, English translation of  Paul Shorey, 1935. 
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 Om ej annat anges så används härefter den engelska översättning av Hyp. Arch. gjord av Bethge, Layton, 

m.fl., CGL, vol. 2, 2000, 234-259. 
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Härmed ses det typiska gnostiska antidemiurgala (i setiansk kontext antiarchontiska eller 

antiyaldabaothiska)
157

 tänkandet. Den arroganta Yaldabaoth skapar därtill avkomlingar av sig 

själv, där en av dessa kallas Sabaot,
158

 vilken överfört sedan ses som GT:s Gud, härskaren 

över den sjunde himlen (över kaosmakterna) (Hyp. Arch.  94. 35-95.30).  

     Vi ser att archōn tillsammans med sina avkomlingar (archontes) härskar över det 

materiella kosmos. Då det talas om att han: ‖…creating offspring for him self…‖ (Hyp. Arch. 

94:35). Vidare sägs: ‖…rulers; and the matter in which it was expressed; and their parent; and 

their universe‖ (Hyp. Arch. 96:15-20). Detta beskrivs på ett liknande sätt i On the origin of the 

world
159

, NHC, II, 5, 100, där archon beskrivs med klara allusioner till Genesis kapitel ett, där 

skaparguden härskar över sin materia: ‖…and to rule over matter…for the first time a ruler, 

out of the waters, lionlike in appearance…whose equivalent is yaldabaoth.‖
160

 Beskrivningen 

av denne härskare är speciellt intressant att notera då det heter att han är ‖ lionlike‖ då detta 

sammanfaller med lejonbilden i det gnosticerade Platonfragmentet NHC, VI, 5, 34: ―…the 

image of the lion is one thing…‖ I detta sammanhang bör även påpekas att bilden av 

skaparguden i GT är starkt sammankopplad till Juda stam, sitt folk, det talas om att: 

 

                  9
Ett ungt lejon är Juda. Du reser dig upp från ditt byte, min son. Han lägger sig ner och vilar som ett  

            lejon, ett lejon som ingen vågar störa.
10

Spiran skall förbli hos Juda, härskarstaven i hans hand. En gång  

            skall han motta tribut och folken tvingas till lydnad.
161

 

 

Ordspråksboken talar även om att: ‖ 15Som ett rytande lejon, en slående björn är en ond 

härskare över ett svagt folk.‖
162

 Detta ger bildspråket med skaparguden (demiurgen) i form av 

ett lejon en mera förståelig bakgrund då lejonbilden återfinns både i GT, samt Platons 

Respublica 588b-589b. Därigenom kan denna bild ges en dubbel betydelse i den setianska 

myten. Innan vi lämnar detta bör även påpekas att den segrande Jesus Kristus (som kom ur 

Juda stam) beskrivs i apokalypsen som: ‖lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot.‖
163

 

Detta borde ha förstärkt den gnostiska bilden av skaparguden uppenbarad som ett lejon 
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 Turner, 2001, 48. 
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 Namnet Sabaot är därtill en tydlig allusion till GTs Gud Jahve som ofta kallas Jahve Sebaot (hebreiska 

Härarnas Herre, härskarornas Gud, ‖Sebaot‖, 1987) jmf. Detta med Orig.World 104:27: ‖Lord of the Forces‖, 

English translaton of Bentley Layton , CGL, vol. 2, 2000. 
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 On the Origin of the World, NHC, II, 5, och Hypostasis of the Archons, NHC, II, 4, har flera likheter och 

anknytningspunkter, Bethge, 2000, 17. 
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 Orig. World, NHC, II, 5, 100, English translation by Bentley Layton, CGL, vol. 2,  2000, 35. 
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 1 Mos 49:9-10, bibel 2000. 
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 Ord 28: 15, bibel 2000. 
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 Upp 5:5, bibel 2000. 
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(negativ betydelse) i kontrast till de protoortodoxa kristnas judiskkristna tolkningsram.
164

 Att 

detta är fallet kan tydligt ses i On the Origin of the World 104-106, där det talas om Sabaot 

vilken där har en slags skuggbildsexistens, vilken liknar den övre himmelen och dess 

verklighet, men i sig själv inte är likvärdig med denna. Där talas om hur Sabaot skapar en hel 

församling (ekklesia) av änglar åt sig, vilka liknar den åttonde himlens verklighet; ‖thousands 

and myriads, numberless‖, därtill; ‖a firstborn called Israel‖ samt en annan som kallas; ‖Jesus 

Christ, who resembles the savior above the eight heaven.‖ Detta stycke visar på klara 

allusioner till Uppenbarelseboken kapitel 5 i Nya testamentet, detsamma kapitlet i vilket 

‖Lejonet av Juda stam‖
165

 står omnämnt. Negationsallusioner görs därmed på olika nivåer. 

    Det är speciellt intressant att notera att (NHC, VI, 5. 49:10-13) inte har någon motsvarighet 

i den grekiska versionen som tidigare nämnts,
166

 och därmed ger uttryck för en interpolation, 

vilket i sig styrker den mytologiska förklaringsmodellen. Det står ju skrivet att: ―They all 

came down and they cast off forms and images. And they all became a single image‖. Om nu 

dessa: ―they all came down‖ skulle hänsyfta på ‖The rulers of the darkness‖ så får vi en 

konkret förklaring till vad det handlar om. Detta då Hyp. Arch. 87:20-35 även talar om hur 

dessa archontes beslutar sig för att skapa en människa av jorden: ‖Now rulers…with the face 

of the beast…taken (some soil) from the earth and modelled their (man) after their body…‖ 

Människan skapades alltså efter archontes materiella kroppsformer, därmed förmerades deras 

former, deras bilder, vilket kan förklara NHC, VI, 5:10-13: ‖ they cast off forms and images. 

And they all became a single image‖ (dvs. de skapade människan). Här kan en ytterligare 

parallell ses i det närliggande On the Origin of the World 103:25, där det talas om människor 

som kroppsligen är formade av den högste archon: ‖…among your modelled forms 

(plasmata)…‖
167

 

    Här har vi alltså människan som skapats av dessa archontes men den första människa 

kunde dessa inte resa på grund av dessa archontes svaghet, vilket senare ledde till att Anden, 

från ovan, såg den själsliga mannen (grek. psykhikos) och kom in i mannen så att denna blev 

en levande själ (Hyp. Arch. 88: 10-15). I detta sammanhang är det intressant att notera orden i 
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 Den förhärligade Jesus Kristus sitter på Faderns högra sida (Efe 1:20) och all makt är given Kristus (Matt 

28:18) därtill är Jesus Kristus i NT ett med skaparguden Jahve (Joh 10:30), dvs. Jesus Kristus är Gud (Joh 1:1). 

Gnostikerna däremot skilde på skaparguden archon, med dess achontes och den högste oskapade 

Guden (Fadern), vilken var bortom all materia och stod över alla andra lägre entiteter (Hyp. Arch. 97). 
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 Upp 5:5, stycket i  On the Origin of the World, NHC, II,5, 104-106, innehåller även klara anspelningar till 

Hesekiel kapitel ett, där profeten får en Gudsuppenbarelse i vilken fyra andliga väsen med lejonansikte, 

tjuransikte samt örnansikte, vilka rörde sig inför Herrens (Yahweh) tron, Hes 1: 28,The interlinear NIV, Hebrew-

Enghlish Old testament,  Kohlenberger III, 1987,303. 
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NHC, VI, 5, 48:31-49.1 där det talats om den som handlar fullständigt orätt kontra den som 

handlar rättfärdigt, där det står att: ‖…An image that has no likeness is the rationality (logos) 

of the soul (psyche), so that he who said these thing will understand.‖ Här kan alltså den 

frälsande motbilden ses genom den upplysande kunskapen genom själens inre logos som är 

sammankopplat med ljusets nous. Vilket är omtalat i NHC, IX, 2, 27:11-18 The thought of 

Norea, vilken text är starkt sammanknuten till Hypostasis of the Archons
168

: 

 

          Father of the All, (Ennoia) of the Light, Nous (dwelling) in the heights above the (regions) below, Light  

            dwelling (in) (the) heights, Voice of truth, upright Nous, untouchable Logos…‖ (egen understrykning). 

 

 Frälsargestalten Norea, som figurerar i båda dessa texter sägs i Norea 28.8-10 ha ärvt ‖the 

living logos‖ så att hon kan bli förenad med alla de oföränderliga och: ‖…(speak) with the 

mind (nous) of the Father…‖. Norea blir således både en frälsargestalt som är förenad med 

den högste Fadern, samtidigt som hon blir en symbol för alla gnostikers frälsning, då också 

dessa till sitt gudomliga inre har del i Fadern.
169

 

    Det blir med detta som bakgrund klart att det finns en frälsande bild i (NHC, VI, 5, 48:31-

49.1), vilket blir än mera klart då vi sammankopplar detta med det påföljande textpassaget: 

‖But all who told them [ ruler (archon), these now have become creatures-even Chimaera, 

and Cerberus and all the rest…‖
170

 Sedan följer det tidigare nämnda: ‖The all come down…‖ 

(NHC, VI, 5, 49.10-11) det vill säga de härskande (archontes) med dess materia, det 

materiella kosmos, samt den skapade materiella människokroppen. Allt detta materiella står 

då som en motsats till den frälsande bilden (den inre mannen) som finns i själen logos, hos 

gnostikerna som är från ovan.  

    När vi därefter går till stycket i NHC, VI, 5, 50:24-28 som är mest gnostiskt signifikativt 

läser vi: ‖But what is profitable for him is this: that he cast down every image of the evil beast 

and trample them along with the images of the lion‖, så kan vi även se i slutet av Hypostatis 

of the Archons att man också där trampar något under sina fötter. I detta fall beskrivs döden, 

som kommer genom de onda furstarnas tankebyggnader: ‖Then they will be freed of blind 

thought: and they will trample under foot death which is of the authorities‖ (Hyp. Arch., 
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 Det finns många likheter och anknytningspunkter mellan  The thought of Norea och Hypostasis of the 

Archons, ‖Introduction to IX,2: Thought of  Norea‖, Birger Pearson , CGL, vol. 5, 89-91. 
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ormstjärt samt ormhuvuden på ryggpartiet och denne vaktar ingången till Hades, Stolpe, 2003, (not. 28),496. 
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97:10-15).
171

 I samband med detta talas även om frälsaren, ―the true man‖: ‖...he will teach 

them about every thing‖ (Hyp. Arch.97:1-10), här kan NHC, VI, 5, 49:35, hänsyfta till denna 

frälsargestalt:‖and the image of the man is another‖. Här finns det möjligtvis en 

dubbeltydighet vad gäller ‖the inner man‖, då den faktiska gränsen är utsuddad mellan den 

som ska frälsa och den som ska frälsas, samt att det mikrokosmiska perspektivet och det 

makrokosmiska perspektivet, är förbundet i gnostiska textsammanhang. Detta då alla guds 

sanna barn (gnostikerna) har sina inre rötter hos den högsta Guden och ytterst sett är en del av 

Gud. Frälsaren frälser därmed i praktiken sig själv, då de frälsta till sitt inre egentligen är ett 

med frälsaren (logos), vilken i sin tur är ett med Fadern.
 172

 

    Genom ovanstående tolkningsram från Hypostasis of the Archon, The thought of Norea och 

On the Origin of the World ser vi att den gnosticerade platontexten i NHC, VI, 5, ger uttryck 

för en i grunden setiansk gnosticism. Anknytande och likartade nyckeltermer i dessa texter är 

sammanfattningsvis: 

 

 ‖…Ruler…‖ (archon) (NHC, VI, 5, 49:6) och  

‖the ruler of the darkness‖ (Hyp. Arch. 92:15-30). 

 Rationality (logos) of the soul (psyche) (NHC, VI, 5, 48:32) och 

‖the living logos‖ (Norea 28.8-10).
173

 

 ―…the image of the lion…‖ (NHC, VI, 5, 49:34) och  

―…beast resembling a lion.‖ (Hyp. Arch. 94:1-20). 

 ―The image of a wild beast‖ (NHC, VI, 5, 49:17-23) och 

 ‖Now rulers…with the face of the beast…‖ (Hyp. Arch. 87:25-26). 

 ―…formed now with arrogance.‖ (NHC, VI, 5, 28-29) och  

―…became an arrogant beast‖ (Hyp. Arch. 94:1-20). 
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 Epiphanius från Salamis skriver bl.a. om setianer, arkontiker och gnostiker varianter av setianska skolor. I 

samband med detta talar han även om att gnostikerna såg Sabaoth som en enskild härskare och att gnostikerna i 

de himmelska sfärerna går bortom, över dessa. När de kommer till Sabaoth berättas att de: ‖…tramples upon his 

head…‖, Epiph. Adv. Haeres. (EpG), 26.10.10-11, English translation of Bentley Layton, 1987, 211. Detta ger 

oss ytterligare ett exempel på gnostikernas identifikation av Sabaoth som den judiska skaparguden, samt visar på 

det faktum att man använder begreppet; ‖trampa på‖ i likhet med NHC, VI, 5,50:24-28. 
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 Hyp. Arch. NHC, II, 4. 97:39, samt Norea, NHC, IX, 2, 28:30: ‖…Father of the All, Adamas, the one who is 

within all of the Adamas…‖, Norea, English translation of  Sören Giversen och Birger Pearson, CGL, vol. 5, 

2000, 94-99. 
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 Flera platonska termer korresponderar med logos, ‖den inre människan‖ (Platon, Respublica,589a-b) samt 

‖det gudomliga inom sig‖ (Platon, Respublica, 590d), svensk översättning av Jan Stolpe, 2003. 
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 ―…cast down every image of the evil beast and trample them along with the 

images of the lion‖ (NHC, VI, 5, 50:24-28) och ―…trample under foot death 

which is of the authorities‖  (Hyp. Arch. 97:10-15). 

 

Ytterligare paralleller till andra gnostiska skrifter: 

Tomasevangeliet, logion 7 
Man delar traditionellt in Nag Hammadi skrifterna i fyra olika huvudgrupper; 

1/tomastraditionen, 2/den setianska gnosticismen,
174

 3/den valentinianska traditionen, 4/ den 

hermetiska religionen, och därtill kommer ett antal skrifter som lämnas utanför dessa 

grupperingar.
175

 Då vi hittills uppmärksammat den setianska gnosticismens kompatibilitet 

med vår huvudtext NHC, VI, 5, så skall vi nu uppmärksamma en text som tillhör 

tomastraditionen, Tomasevangeliet logion 7. Tomasevangeliet har i hög grad 

uppmärksammats av bibelvetenskapen, då denna bok innehåller 114 olika logia, utsagor 

tillskrivna Jesus.
176

 Omkring hälften är kända från NT, med större eller mindre förändringar, 

medans vissa är så kallade agrafa, Jesusord i en form som inte återfinns i det kanoniska 

NT.
177

  

    Logion sju i Thomasevangeliet är här speciellt intressant eftersom denna utsaga absolut 

innehåller en allusion till Platons Respublica 588a-589b vilken vår Nag Hammaditext, VI,5 

vilar på. Detta är i sig inte speciellt konstigt då även annan tomaslitteratur The Book of 

Thomas (NHC, II, 7), applicerar platonska teman från bland annat Phaedo (sv. Faidon), 

Phaedros (Faidros), Timaeus och Respublica i sin text.
178

 Men frågan är om 

Tomasevangeliets logion 7 endast alluderar till Platons Respublica 588a-589b eller om det 

därtill föreligger i en gnosticerad form, i likhet med NHC, VI, 5. För att få ett svar på detta får 

vi gå till texten och analysera densamma: 

 

          Jesus sade: saligt är det lejon, som människan äter upp, och lejonet blir människa,  

          och förbannad den människa, som lejonet äter upp, och lejonet blir människa. 

 

                                                 

 
174

 Den absoluta grunden i den så kallade setianska gnosticismen består av figuren Set, son till Adam, vilken 

samtidigt är en himmelsk inkarnation, vars ättlingar är de utvalda gnostikerna, därtill den gudomliga triaden; 

Fadern, Modern (Barbelo) samt Sonen, Pearson, 2006, 151-152. 
175

 NHS, 2007, 778. 
176

 Frid & Svartvik, 2004, 15-16. 
177

 Gärtner, 1986, 32. 
178

 NHS, 2007, 2004, 781. 
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Denna utsaga blir obegriplig förutan bakgrunden i Platons Respublica 588b-589b, där bilden 

av människans själ inhyser vilddjuret, lejonet och (den inre) människan. I Platons text talas 

om den som menar att det lönar sig att handla rättrådigt, att denne; anser att alla våra 

handlingar och ord skall syfta till att: ‖…give the man within us compleate domination over 

the entire man‖.
179

 Men härefter kan dock en skillnad direkt ses då Platon talar om att den 

rättrådige tar hand om vilddjuret och gör lejonets natur till sin bundsförvant, samt vårdar sig 

om alla tillsammans.
180

 I Tomasevangeliets logion 7 så ser vi däremot att det är saligt (idealt) 

om (den inre) människan äter upp lejonet, inte som i Platons egna text där den inre människan 

endast skall dominera, råda över odjuret och lejonet. Därtill sägs det i Platons grekiska text att 

man skall lära de två (vilddjuret och lejonet) att leva samman som vänner, annars kommer 

dessa att: ‖bitas och slåss och äta upp varandra.‖.
181

 I detta fall varnas det endast för att låta 

vilddjuret och lejonet växa till, eftersom man då stärker de begär som kommer att strida mot 

varandra. Dessa kommer annars att förgöra varandra, vilket slutligen leder till att även den 

inre mannen svälts ut och dör. Med detta som bakgrund blir det mer än en nyansskillnad då 

logion 7 säger att ‖ saligt är det lejon, som (den inre) människan äter upp‖
182

 och Platons 

uppmaning att; ‖gör(a) lejonets natur till sin bundsförvant.‖
183

 Då det senare uttalandet i 

praktiken innebär att lejonets natur (materien) kommer att finnas kvar i den (hela, yttre) 

människan, även om man ska göra så att: ‖den inre människan får mest makt över 

människan.‖
184

 Logion sju bör därför tolkas enligt följande: 

 

Saligt om (den inre) människan äter upp (förgör)
185

 

lejonet (kroppen, bilden av den materiella världen, kosmos). 

Då blir (hela) människan liktydig, med den inre människan. (då lejonet förintas). 

Men förbannad den (inre) människa som äts upp av lejonet (den materiella bilden) eftersom 

(hela) människan då blir lejon (endast materiell, dödlig och utan andligt liv). 

 

                                                 

 
179

 Plato, Republic, 589a-b, English translation of Paul Shorey, 1935. 
180

 Platon, Staten,589a, svensk översättning av Jan Stolpe, 2003 
181

 Platon, Staten,589a-b, svensk översättning av Jan Stolpe, 2003 
182

 Uttrycket ‖äter upp‖ innebär i förlängningen att förgöra. 
183

 Platon, Staten,589b, svensk översättning av Jan Stolpe, 2003, (min parantes (a) i citatet, för ordböjningens 

skull). 
184

 Platon, Staten,589a-b, svensk översättning av Jan Stolpe, 2003 
185

 Att begreppet ‖äta upp‖ betyder förgöra, dö kan vi bl.a. se i Tomasevangeliets logion 60: ‖…för att ni inte ska 

bli ett lik och bli uppätna‖, svensk översättning av Bo Frid, 2004. 
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Denna tolkning styrks utav Tomasevangeliets samlade lära, då vi kan se att den inre 

människan är en del av Fadern
186

 och den materiella världen beskrivs som ett dött lik.187 Jesu 

lärjungar beskrivs därtill som icke tillhörande den materiella världen, om de lämnar marken 

(det materiella, som inte tillhör dem): ‖ Då klär de av sig inför dem…‖
188

 (klär av sig bilden 

av den materiella kroppen) och därmed befrias från den materiella världen.  När vi så kommer 

till logion 37 ser vi inte endast en parallell till Platons Respublica 588b-589b utan där 

harmonierar de beskrivna Jesusorden fullt ut med NHC, VI, 5 och dess gnosticerade form av 

Platons text. Då det sägs att den materiella dimensionen (kroppen) skall trampas under 

Jesuslärjungarnas fötter:  

 

          Hans lärjungar sade; vilken dag skall du uppenbaras för oss, och vilken dag skall vi se dig? Jesus sade; när  

          ni klär av er er skam och tar av era kläder och lägger dem under era fötter liksom små barn och trampar på  

          dem, då (ska)ll (ni s)e den levandes son och inte frukta.
189

   

 

Härmed känns NHC, VI,5, 50:24-28 igen: ‖But what is profitable for him is this: that he cast 

down every image of the evil beast and trample them along with the images of the lion‖. 

Vilket i sin tur harmonierar med den setianska gnosticismen i Hypostasis of the Archons, 

(NHC, II, 4. 97) : ― they will trample under foot death which is of the authorities‖ samt därtill 

en intressant parallel i Valentinus ―Sanningens evangelium‖ där det talas om Jesus: 

 

          Han stiger ned till döden trots att det eviga livet kläder honom. Men då han 

          klätt av sig de förgängliga trasorna, iklädde han sig oförgängligheten, den 

          som ingen kan ta ifrån honom.
190

 

 

Här talas om att även Jesus ‖klätt av sig de förgängliga trasorna‖ vilket sammanhanget visar 

betyda att Jesus klädde av sig den materiella kroppen och återgick in i Faderns oförgänglighet. 

Med detta blir Tomasevangeliets logion 37 ovan fullt begripligt: ‖ …klär av er er skam och tar 

                                                 

 
186

 Tomasevangeliets logion 3 säger: ‖…när ni känner er själva, då ska man känna er, och ni skall veta , att ni är 

den levande Faderns barn. Men om ni inte kommer att känna (er själva) då är ni i fattigdom, och ni är 

fattigdomen. Vidare logion 50: ‖…vi har kommit från ljuset, den plats där ljuset blev till genom sig själv,‖ samt 

logion 23: ‖Det finns ljus inne i en ljusmänniska och hon lyser upp hela världen. Lyser hon inte är hon mörker.‖ 

Kontentan blir att den som lyser är i sig själv är en del av ljuset, och då det är Fadern som är ljuset är därmed 

ljusmänniskan (den inre andliga människan) en del av Fadern. Tomasevangeliet i svensk översättning av Bo Frid 

, 2004. 
187

 Tomas evangelium logion 56: ‖ Jesus sade: ‖Den som lärde känna världen fann ett lik, och den som fann ett 

lik, honom är världen inte värdig‖, svensk översättning av Bo Frid, 2004. 
188

 Tomas evangelium logion 21, svensk översättning av Bo Frid, 2004. 
189

 Tomas evangelium logion 37, svensk översättning av Bo Frid, 2004. 
190

 San. Ev. 20, svensk översättning av Jörgen Magnusson, 2008, 3,2, (opublicerat, kopia finns hos författaren). 
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av era kläder och lägger dem under era fötter‖. Då detta skulle innebära ett löfte till Jesu 

lärjungar att då de betrampar bilden av den materiella kroppen och därmed även bilden av det 

materiella kosmos under sina fötter, så skall dessa få se den levande (andliga) Kristus. Detta 

eftersom avklädandet innebar att deras inre gudomlighet (Kristusnatur) blottläggs och därmed 

kläds de i oförgänglighet då dessa andligen återställs, återförs in i Fadern, deras rätta jag.
191

 

Detta människans frambringande av Kristus, Gud inom sig kan ses mycket klart i logion 70: 

‖…När ni frambringar denne i er, skall denne, som ni har rädda er.‖  

    Här kan vi se att det föreligger en anknytningspunkt och likhet mellan NHC, VI, 5, 50:24-

28 i en setiansk kontext, Tomasevangeliets logion 7, samt Valentinus ‖Sanningens 

evangelium‖, sidan 20. Detta behöver inte ses som underligt då den setianska gnosticismen är 

den äldsta formen av gnosticism, vilken fötts i en spekulativ platonskjudisk kontext.
192

 Det 

setianska tankesystemet har därefter påverkat andra tidiga lärare, förmodligen även 

Tomastraditionen (Tomas evangelium)
193

 och därtill Valentinos i Alexandria (Sanningens 

evangelium).
194

 Med detta är så cirkeln sluten kring den gnosticerade texten i NHC,VI,5. 

 

Ett konkret exempel på en platonsk återspegling 
Det finns ett intressant exempel som omtalas av Palladius, vilket har en idémässig koppling 

till Platons Respublica 588b-589b och därmed också till Nag Hammadidokumentet kodex 

VI,5. En anakoret som hette Diokles levde trettiofem år i grottorna vid Antinoe i Thebais. 

Palladius tillbringade själv fyra år i detta område kring staden, och lärde då känna de 

cenobiter som fanns där omkring (totalt 1200 män), men därtill fanns också anakoreter som 

levde av sitt eget hantverk, bland dessa var Diokles. 

    Innan Diokles hade gått över till det hårda asketiska livet i öknen hade han ägnat sitt liv åt 

grammatikstudiet och åt filosofin. Denne talade till Palladius vid ett tillfälle, här enlig 

Palladius egna ord:     

 

        ‖En själ som upphör att tänka på Gud blir demon eller djur‖. Då vi gärna ville veta vad han menade med  

          detta sade han: ‖en själ som upphör att tänka på Gud hemfaller med nödvändighet åt begären eller  

                                                 

 
191

 Logion 114 talar även om hur Jesus ska guida Mariham till att bli en levande ande, genom att; göra henne till 

man. Detta handlar inte om att hon ska byta genus, utan snarare att hon i likhet med männen ska låta den 

gudomliga mannen inom sig bli uppenbar genom att Jesus ger henne den upplysande kunskapen om att hon till 

sitt inre är en levande ande. Se även logion 70, svensk översättning av Bo Frid, 2004. 
192

 Turner, 2001, 45-49. 
193

 Jesper svartvik skriver bl.a: ‖Att den koptiska versionen av Tomasevangeliet i Nag Hammadi biblioteket har 

både bearbetats och tolkats av några som står i en gnostisk tradition står klart…‖, Frid & Svartvik, 2004, 19. 
194

 NHS, 2007, 781. 
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          vreden,‖ och han kallade därvid begäret djuriskt och vreden demonisk. När jag emellertid sade emot  

          honom med orden: ‖Hur är det möjligt att människosjälen oupphörligt är hos Gud?‖ sade han: ‖Vad än  

          själen tänker och gör – om detta är fromt och inriktat på Gud, då är den hos Gud!‖
195

 

 

Detta uttalande påminner om Platons Respublica 588b-589b då det talas om att själen skall 

tänka på Gud och därigenom inte låta begären styra människan då dessa annars transformerar 

människan till djurisk nivå.  

    Om det utöver denna likhet döljer sig en mera långtgående negativ tolkning av det 

platonska tankegodset som skulle kunna inrymma ett antikosmiskt synsätt, i likhet med NHC, 

VI,5, hos anakoreten Diokles, är svårt att veta. Att Diokles här talar om den ‖demoniska 

vreden‖, kan lika gärna vara ett uttryck för en allmänt utbredd kristen tanke utifrån NT, 
196

om 

än i en mera extremt tillämpad form. Möjligheten finns dock att Diokles hade ett 

antikosmiskt, antimateriellt synsätt, då Palladius, vilken själv var origenist (därmed platonskt 

präglad) och levde bland munkarna i öknen, reagerade mot vad Diokles sade. Denna 

ståndpunkt skulle kunna styrkas av den kraftfullt demoniserande språkterminologin: ‖ En själ 

som upphör att tänka på Gud blir demon eller djur‖.   

    Detta skulle kunna vara en förklaring till varför Palladius inleder berättelsen med att tala 

om Diokles starkt hellenistiskt präglade bakgrund och därmed indirekt visa läsaren på att 

Diokles hade ett annat synsätt som skilde sig från övriga munkars teologi. Om detta stämmer 

så är Diokles därmed ett konkret exempel på en anakoret med en antikosmisk omtolkning av 

den platonska och den kristna traditionen.  

    Vi kan i vilket fall som helst konstatera att den egyptiska öknen även var befolkad av 

filosofiskt skolade män, vilka dragit sig undan till ett asketiskt liv i ständig kontemplation. 

Hägg och Rubenson skriver att mycket visar på att munkarna i de monastiska kommuniteterna 

inte alls var de obildade koptiska biblicisterna som forskningen allt för ofta gjort gällande. 

Utan de få dokument som bevarats talar om att det var män som hade en viss litterär och 

filosofisk bildning, utan att vara helt rotade i den grekiska traditionen.
197

 

     Detta är speciellt intressant med tanke på att dessa asketmunkar, som levde ett mera 

ensamt och isolerat liv, (anakoreter som Diokles ovan), inte sällan hade en varierat djup 

kunskap om den platonska traditionen och därtill i högre grad än bland de cenobitiska 

munkarna, kan ha anammat gnostiska tankemönster tillsammans med den kristna tron. 

                                                 

 
195

 Palladios, Historia Lausiaca, i svensk översättning av Sture Linnér, Artos, Skellefteå, 1998, 146. 
196

 Efe. 4:31 ‖Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan 

ondska.‖  
197

 Hägg & Rubensson, 2003, 33. 
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Paralleller och skillnader hos Plotinos, Platon samt 
gnostikerna  
Det motsvarande textstället av Platons Respublica 588b-589b har alluderande paralleller i 

Plotinos filosofi, där själens tanke hela tiden skall vara vänd upp mot Gud, då den annars 

hemfaller åt de djuriska begären och dras nedåt och ytterst därtill reellt blir djur genom 

reinkarnationen: 

 

         …Därför måste man ta sin tillflykt till det högre för att ej sjunka till en blott förnimmande själ och följa   

            de sinnliga bilderna, eller till en vegetativ själ och följa driften att avla och begäret efter mat; man måste  

            stiga till det intellektuella, till förnuftet till Gud -De som har bevarat sin mänsklighet, blir människor; de    

            som levat blott i sinnlig varseblivning, blir djur.
198

 

 

Detta Plotinoscitat visar på vissa likheter med anakoreten Diokles uttalande tidigare, men för 

att se var skiljelinjerna går ska vi härefter gå vidare och se på några av Platons egna 

uttalanden om själens förhållande till den materiella kroppen. Vi kan i Faidon läsa följande: 

 

         …filosofens uppgift inte är att ägna sig åt kroppen, utan att han strävar efter att avlägsna sig från kroppen  

         så mycket han kan och i stället vara vänd mot själen?
199

  

 

Ytterligare förklaringar ges: 

 

         …själen så mycket som möjligt är själv för sig själv… tar farväl av kroppen och i största möjliga  

         utsträckning bryter all förbindelse och kontakt med den och sträcker sig efter det som Är.  Också ringaktar  

         alltså filosofens själ i högsta grad kroppen, flyr undan den och söker bli själv för sig själv?...det är kroppen  

         som förvirrar själen…
200

 

 

Här ser vi anledningen till denna absoluta fokus på själen och dess avskiljande från kroppen, 

med dess affekter samt därtill kopplade sinnesintryck, vilka inte kan skänka en sann absolut 

kunskap om varat, eftersom denna endast kan vinnas genom det rena intellektets återerinran 

(grek. anamnesis) av idévärldens former.
201

 Platon kan därför säga: 

 

          …vi är slavar i kroppens tjänst. Så av alla dessa skäl får vi ingen tid att filosofera -det är kroppens fel (med  

                                                 

 
198

 Porph.  Plot.3. 4.2, Gunnar Rudbergs svenska översättning av Enneaderna, 1927. 
199

 Platon,  Phaedo. 64e. 
200

 Platon,  Phaedo. 65c-66a 
201

 Platon,  Phaedo. 72e. 
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          dess timliga begär och behov etc.)
202

  

 

Platon säger därtill: 

 

          …Och inte låta oss infekteras av dess natur utan håller oss rena från kroppen tills guden själv befriar  

          oss… tänkandet är liksom renat… den som filosoferar på detta sättet… Och måttfullhet …att inte låta sig  

          ryckas med alldeles av sina begär, utan ringakta dem och vara behärskad; är inte måttfullhet något som  

          enbart tillkommer dessa människor, alltså dem som mest ringaktar kroppen och lever i filosofi?
203

 

 

 

Som vi tidigare sett i kapitel 4 så finns samma grundinställning hos Plotinos som här kan ses 

hos Platon, vad gäller filosofsjälens fokus upp mot ‖Det Goda‖. Därmed hamnar kroppen med 

dess affekter och brister bortom fokus och prioritet, vilket gör att han i vissa passager uttalar 

sig negativt om det kroppsliga. Men detta måste sättas i samband med filosofens strävan mot 

den högre sfärens rena, enhetliga och sanna ‖Vara‖, det högsta goda. Därmed blir det som står 

underst; kroppen, och den lägre själen (dvs. det som är mindre renat från affekterna) blir i 

förhållande till det högsta ‖Goda‖ naturligtvis i lägre grad gott, kort sagt roten till det onda. 

Kroppen håller på detta sätt tillbaka själen från det högsta goda, även om allt ytterst har sitt 

ursprung i det ‖Goda‖.
204

 Arthur Armstrong beskriver kortfattat den platonska och 

platonskpytagoreisk teologin och synen på det materiella kosmos enligt följande: 

 

          It really is a cosmos, 
205

a thing of beauty and order, and even in its degree divine. It is brought into being   

          and ruled by a good divine power or powers who are not responsible for the evil in it (this is one of the  

          cardinal doctrines of Platonic theology: all are good and do good , not evil). There can therefore be no  

          question of total rejection of the world or a spirit of revolt against its maker or rulers, even when there are  

          believed to be higher divinities beyond them.
206   

 

Sammanhanget blir därmed mera förståeligt, även om det vid första anblick kan verka 

paradoxalt. Porfyrios skriver själv om Plotinos: 

 

          Plotinus, the philosopher of our times, seemed ashamed of being in the body. As a result of this  

            state of mind he could never bear to talk about his race or his parents or his native country. 
207
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 Platon,  Phaedo. 65d. 
203

 Platon, Phaedo. 67a-68c 
204

 Armstrong, 1978, 96. 
205

 Grek. kosmos,  i betydelsen; god ordning. 
206

 Armstrong, 1978, 95. 
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Hela Plotinos fokusering, håg och strävan var riktad mot de högre sfärerna, mera bestämt 

ytterst upp mot ‖Det Ena‖. Porfyrios beskriver Plotinos religiösa metoder; meditation och 

Platons metod som den beskrivs i Symposion. Generellt är detta vad Plotinos filosofi går ut på 

att: ‖Try to bring back the god in you to the Divine…‖.
208

 Detta synsätt får naturligtvis 

konsekvenser då han ska beskriva den kroppsliga tillvaron här i ‖köttet‖ (för att använda ett 

paulinskt uttryck). Men då allt ytterst sett emanerat ur, och har sitt ursprung i ‖Det Ena‖, 

vilket är det ytterst ‖Goda‖, så ser Plotinos i likhet med Platon kosmos som gott. 

    Med detta som bakgrund förstår vi bättre skillnaden mellan de tidigare nämnda gnostiska 

antikosmiska lärorna och den platonska filosofins syn på materien, kroppen samt själen. 

Eftersom NHC, VI,5, i en setiansk kontext, ytterst handlar om att hela den materiella 

skapelsen i sig är ond, skapad genom arrogansens archon, vilken till sin egen natur är skild 

från det gudomligt goda och därmed inte är ett med Alltet, som det däremot beskrivs i 

Plotinos filosofi. Det setianska antikosmiska synsättet skiljer sig därmed ytterst markant mot 

Platons och Plotinos synsätt. Både Platon och Plotinos ser kosmos som skönt och därmed dess 

skapare, demiurgen som god, inte arrogant och underlägsen det goda, såsom de antikosmiska 

setianska gnostikerna lär,
209

i enligt med textversionen i NHC, VI,5.  
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 Porph. Vita Plot. 1. 
208

 Porph. Vita Plot. 2, English translation by A. H. Armstrong, 1966. 
209

 Turner, 2001, 43-44. 
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Kapitel 6 
Vi har nu kommit fram till det sista kapitlet i denna uppsats vilket föranleder oss att först 

diskutera uppsatsens enskilda kapitel, framförallt kapitel nummer fem där huvudtexten NHC, 

VI, 5, Platons Respublica 588b-589b har analyserats och jämförts med Platons grekiska text 

samt andra ickegnostiska och gnostiska texter. Denna diskussion är ämnad att mynna ut i en 

avslutande reflektion utifrån Arthur Hilary Armstrongs artikel Gnosis and Greek Philosophy 

där denne diskuterar användandet av begreppet ‖influens‖ i samband med 

forskningsutsagorna kring gnosticismens förhållande till platonismen. Det sistnämnda är 

sedan ämnat att utgöra grunden för den påföljande konklusionen, där vi skall söka svara på 

uppsatsens frågeställning. Därpå följer till sist en kort sammanfattning av uppsatsens 

frågeställning och slutresultat.   

 

Summerande diskussion 
Vi har i denna uppsats sett att forskarnas syn på gnosticismens förhållande till platonismen 

varierar och i viss mån skiljer sig åt. Vad sedan gäller denna uppsats huvudtext, NHC, VI, 5, 

Platons Respublica, 588b-589b, så har man tolkat denna text på flertalet olika sätt. 

Bakgrundshistoriken i kapitel två har talat om problematiken kring Nag Hammadiskrifternas 

tillkomst, deras översättning till koptiska, kopieringsverksamheten och traderingsmiljön i det 

grekiskromerska Egypten (främst ökenområdena och Alexandria). Källorna visar på hur            

livligt denna kulturernas och religionernas smältdegel förenade olika typer av filosofi och 

religion. Andra och tredje århundradet efter Kristus kännetecknas i hög grad av de många 

religionsfilosofiska skolornas ofta polemiska och apologetiska skrifter. Vi har även sett hur 

anakoreter och cenobiter med olika bakgrund dragit sig undan det ordinarie livet och ägnat sitt 

liv åt ett kontemplativt liv i avskildhet. Bland dessa fanns både ortodoxt inriktade kristna, 

anhängare av Origenes kristendomstolkning, samt de som hyste andra typer av synkretistiska 

eller gnostiska religionstolkningar. Den religiösa och filosofiska miljön i Egypten 

kännetecknades av stor rörlighet mellan stad, landsbygd samt öken.  Interaktionen mellan det 

intellektuella livet i metropolen Alexandria, ökenfäderna och de folkliga lagrens religiösa liv 

utgjorde en fruktbar jordmån för religiösa och filosofiska innovationer.  

    En intressant bakgrund till denna uppsats frågeställning finns hos Origenes och Clemens.  

De två kristna platonisterna från Alexandria som omnämns i kapitel 3 i denna studie var   

bildade män, skolade i sin tids grekiska kultur och filosofi. Men vi har kunnat se hur dessa 

män har gått till angrepp och försökt försvara sin kristna tro mot olika typer av gnostiska 
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läror. Detta säger något om hur kristna medelplatoniker i det mångfacetterade Alexandria 

kunde se på de olika antikosmiska strömningarna, vilka florerade bland både intellektuella 

samt outbildade i Egypten, främre orienten och Rom, under det andra och tredje århundradet. 

Det intressanta i detta fall är hur dessa två, vilka själva var starkt påverkade av den platonska 

traditionen, ändå starkt kritiserade gnostikernas tolkningar och deras användande av Platons 

skrifter. Båda dessa män såg sig själva som i första hand kristna, men de ansåg ändå att det 

platonska arvet och den grekiska filosofin som mycket värdefullt. Detta ger oss två konkreta 

exempel på hur män i Alexandria, vilka identifierade sig starkt med sin tids protoortodoxa 

kristna kyrka, kunde polemisera mot gnostikerna på både kristen och platonsk grund. De 

ansåg att gnostikerna missbrukade och misstolkade Platons läror, samtidigt som de ansåg att 

de antikosmiska gnostikernas läror stred mot den kristna tron.  

    Kapitel 4 visar på Plotinos nyplatonska filosofi och hur denne såg på Platon. Det är 

speciellt intressant att Plotinos starkt religiöst betonade platonska filosofi kontrasterar mot de 

antikosmiska gnostikernas Platontolkningar. Det kan konstateras att både Platons och Plotinos 

filosofi var för sig är oförenliga med den gnostiska doktrinen om att universum och dess 

skapare skulle vara ond samt skild från den högsta goda Guden bortom all materia.  

    När vi därefter kommer till huvudkapitel 5 så ser vi den skillnad som föreligger mellan 

Platons egna grekiska text av Respublica 588b-589b och Nag Hammadiversionen av Platons 

text. I jämförelsen framkommer att man inte endast översatt texten direkt till det koptiska 

språket, utan därtill modifierat och interpolerat texten för att denna skall bli kompatibel med 

den traditionella gnostiska religionen. Platons ursprungliga budskap kvarstår därför endast 

fragmentariskt och i starkt modifierad form, med en för dennes grundfilosofi främmande 

antikosmisk doktrin. Kvar blir dock en platonsk terminologi och en idémässig stomme varpå 

gnostikerna byggt sitt gnostiska system. Då vi prövar och jämför NHC, VI, 5 med setianska 

gnostiska texter som Hypostasis of the Archons, On the Origin of the World samt The thought 

of Norea så ser vi ett antal viktiga anknytningspunkter mellan dessa och NHC, VI, 5. Men för 

att kunna förstå det sätt varpå de gnostiska setianerna använde Platontexterna så måste man 

även se till den idémässiga bas på vilken den setianska gnosticismen vilar. Den setianska läran 

bygger på en typ av mytologisk hierarkiskallegorisk tolkning av det hebreiska Genesis, där 

skaparguden Jahve inte är den högste Guden, utan snarare en ond underhuggare, i en lägre 

kosmisk, materiell dimension. Skaparguden blir därmed ond och arrogant i sig själv då han 

inte förstår att underordna sig den högsta Gudomen som är före honom själv. De människor 
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denne och hans undersåtar skapar blir materiella men begåvade med andligt liv genom den 

högre sfärens (Andens) ingripande.
210

 Detta leder till att människan, därefter blir bärare av det 

gudomliga i sitt inre, men detta gudomliga anses vara fängslat i den onda materiella kroppen 

och i den kosmiska dimensionen.  Härmed kan vi se att den setianska gnosticismen, så som 

den beskrivs ibland annat Hypostasis of the Archons, till sin bas bygger på spekulationer över 

det hebreiska, judiska, Genesis 1-6. Därmed blir det uppenbart att setianismen består av två 

huvudkomponenter; en slags negationstolkning av den hebreiska bibelns berättelser, samt en 

egen tolkning av den platonska filosofins texter. Detta vittnar om en stark interaktion mellan 

judisk och hellenistisk (platonsk) filosofi och religion under första och andra århundradet efter 

Kristus. I setianskt färgade skrifter som On the Origin of the World finns även spår av 

polemik mot ‖protoortodoxa‖ kristna, då det exempelvis heter om den lägre materiella 

dimensionens förhållanden: ‖…and another being, called Jesus Christ, who resembles the 

savior above the eight heaven.‖
211

 Detta visar på ett synsätt där de protoortodoxa kristna 

ansågs tro på och be till en lägre entitet, en lägre Jesus som endast liknade (men inte var) den 

himmelske frälsaren utan istället var sammankopplad med den arrogante skaparguden. Då det 

även alluderas till Uppenbarelseboken i nya testamentet så kan denna skrifts uppkomst 

tidigast dateras kring andra århundradets början. Enligt John D. Turners modell skall 

Hypostasis of the Archons dateras till ca. 150 e.Kr. och The thought of Norea till ca. 180 e.Kr. 

212
 Detta innebär att NHC, VI, 5, av Platons Respublica 588b-589b, som setts bygga på sådana 

setianska tankegångar, bör ha tillkommit tidigast kring mitten av andra århundradet efter 

Kristus.  

    I uppsatsens kapitel fem har vi sett att Tomasevangeliets logion 7 bygger på en 

underliggande gnostisk teologi som i ett tidigt skede bör ha varit påverkad av setiansk 

gnosticism. Att flertalet logia i Tomasevangeliet inte explicit kungör de gnostiska doktrinerna 

ligger i denna skrifts egenskapta inre princip, då det inledningsvis heter:  

 

          Dessa är de fördolda ord,
213

 som den levande Jesus sade, och Didymos Judas Thomas skrev dem. Och  

            han sade: ‖Den som finner uttydningen av dessa ord, skall inte smaka döden.‖
214  

                                                 

 
210

 NHC, VI, II,4, The Hypostasis of the Archons, 87, detta Andens inflyttande i människan blir i praktiken en 

form av inkarnation: ―…and made its home within him, and that person became a living soul.‖, English 

translation of Marvin Mayer, NHS, 2007, 192. 
211

 NHC, II, 5, 105: 25-27, English translation by Bentley Layton, CGL, vol, 2, 2000, 45. 
212

 Turner, 2001, 220. 
213

 Gos. Thom. 1, inledningsorden (ⲛⲁ    ⲛ  ⲛ  ⲁϫ      ) betyder ordagrant på svenska; ‖Dessa är orden 

som är dolda‖, eller ‖Dessa är de fördolda ord, som den levande Jesus sade…‖, Layton, CGL, vol 2, 2000, 52, 

Bark, 2008, (opublicerat, kopia finns hos författaren). 
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Det handlar alltså om fördolda ord, vilka ansågs vara förborgade för den oinvigde, därmed 

ville man inte öppet lämna ut de gnostiska doktrinerna som ligger immanent, implicit i texten.  

    Tomasevangeliets logion 7 vittnar därför om en liknande tillkomstprincip som använts i 

NHC, VI, 5, då man i det senare fallet modifierat och interpolerat Platons grekiska text  

Respublica 588b-589b och därmed implementerat en gnostisk doktrin i texten. På det sättet 

omvandlade man Platonfragmentet till en gnostisk text. I logion 7 har man på ett liknande sätt 

skapat ett kort och koncist logia genom att sammanfatta illustrationen i Platons Respublica 

588b-589b i en enda mening. I samband med detta har man därtill implementerat en gnostisk 

doktrin genom att omtolka Platons illustration av själen till ett dolt gnostiskt budskap, i 

enlighet med författarens intentioner. Därefter har man lagt dessa ord i Jesu mun genom att 

inledningsvis skriva orden: ‖Jesus sade‖.  

    När man härefter skall jämföra dessa gnostikers sätt att använda den platonska traditionen 

med nyplatonikern Plotinos, så ser vi att gnostikerna som skapat NHC, VI, 5 handlat i likhet 

med dem som skapat Tomasevangeliets logion 7. Då vi sett principen för hur de aktuella 

gnostikerna har omskapat Platons ickegnostiska text till ett gnostiskt budskap enligt ovan, så 

förstår vi varför det föreligger en skillnad mellan den grekiska Platontexten och de starkt 

modifierade texterna. Med detta blir Plotinos kritik mot sin tids antikosmiska gnostiker mera 

begriplig, då dennes intention var att försöka tolka Platon i Platons egna anda. Han motsatte 

sig därför alla omtolkningar som ansågs strida mot Platons samlade lära. Utöver detta finns 

det fog för påståendet att Plotinos nyplatonska filosofi till väsentliga delar går tillbaka på 

Platons egna och dennes efterträdare Speusippos läror.
215

 Till detta ska nämnas att Porfyrios 

säger att Plotinos har utvecklat och förklarat, den platonska och pythagoreiska filosofin mera 

klart än någon annan.
216

 Nypytaghorerna vid denna tid ansåg att Platon inte var något annat än 

en brilliant efterföljare till Pythagoras.
217

  John Dillon skriver även om nyplatonikernas syn på 

det grekiska arvet: 

 

          …Neoplatonists brought Homer, Hesiod, Orpheus, and the gods of Chaldaea into the fold-that Plato is  

         divinely inspired and thus will be found to be in accord with all other divinely inspired individuals and  

         traditions.
218

 

                                                                                                                                                         

 
214

 Tomas evangeliet logion 7, svensk översättning av Bo Frid, 2004, 49.   
215

 Williams, 1985, 58-59 
216

 Porph.  Plot. 20. 71-74. 
217

 Dillon, 1988, 120.     
218

 Dillon, 1988, 124. 
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Det fanns för övrigt ingen central övervakning over dem som ansåg sig följa Platons läror och 

dessutom lämnade inte Platon efter sig en hop färdiga doktriner utan snarare en serie av 

guidande idéer vilka i viss mån har ett antal ‖lösa ändar‖.
219

 Men detta behöver i sig inte 

betyda att en platoniker kunde bruka och tolka Platons texter hur som helst, utan den ledande 

principen hos Plotinos och andra platoniker var att söka se helheten i Platons filosofi. Till 

detta kopplades synen på Platon som den störste bland alla ‖vällsignade filosofer‖,
220

 vilket 

gör att en platoniker som Plotinos kunde bruka andra filosofers verk genom att söka tolka 

dessa i enlighet med Platons filosofiska principer. Platons samlade filosofiprinciper blev 

därmed ledstjärnan och den avgörande faktorn för hur en enhetlig filosofi skulle byggas upp 

och fogas samman.
221

 Med detta förstår vi bättre hur Plotinos tänkte då han angrep gnostikois 

läror, då dessa ansågs ha byggt sina läror på en annan huvudprincip, en utifrån kommen 

antikosmisk doktrin, vilken inte var kompatibel med Platons samlade lära om att världen och 

dess skapare var god.
222

  

 

Konklusion 
Arthur Armstrong skriver i sin artikel Gnosis and Greek Philosophy att vi bör vara mera 

preciserade då vi talar om begreppet ‖influens‖, då vi använder detta begrepp i samband med 

att vi skall försöka förklara den antika platonismens förhållande till gnosticismen. Han pekar 

på principen att vi måste särskilja de strömningar som eventuellt har ‖influerat‖ en person och 

på den huvudsakliga traditionen som en person är en del av. Då det är möjligt att någon kan 

anses vara starkt influerad av olika typer av tankesystem utan att för den skull i grunden bli ett 

med dessa tankegångar och istället bruka dessa nya ‖influenser‖ till att framhäva sin egen 

tradition på ett nytt sätt.
223

 Om detta skulle kunna sägas mycket men vi ska här begränsa oss 

till ovanstående tankar och med denna preciseringsprincip försöka ge ett svar på uppsatsens 

frågeställning: 

 

Hur skiljer sig gnostikernas sätt att tolka och använda Platons läror samt texter 

gentemot nyplatonikerna? 

                                                 

 
219

 Dillon, 1988, 118. Platons filosofi byggde på vissa filosofiska principer men Platon var själv påverkad av 

andra försokratiska filosofer varibland Pythagoras/Pythagoréerna var viktiga, Nordin, 2003, 65. 
220

 Plot. Enn. 9. 6. 
221

 Användandet av andra filosofers texter förutsatte att dessa ansågs vara kompatibla med Platons filosofi. 
222

 Turner, 2001, 43-44. 
223

 Armstrong, 1978, 100. 
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Vi har i denna studie huvudsakligen avgränsat oss till en analys av NHC, VI, 5, och jämfört 

denna med Platons grekiska Respublica 588b-589b. Därigenom har vi sökt ett svar på frågan 

om hur gnostikerna i detta fall har tolkat och använt Platons grekiska text samt hur dessas 

tolkningsprinciper skiljer sig från nyplatonikernas sätt att tolka och använda Platons texter på. 

I vår inledande förundersökning har vi bland annat ägnat oss åt att se grunddragen i Plotinos 

nyplatonska filosofi, hans utmärkande metafysik, ontologi samt soteriologi, vilket visar på en 

sammansatt enhetslära där allt ytterst emanerar från det högsta goda, ‖Det Ena‖. Som vi 

tidigare sett så säger Plotinos att:  

 

          …man måste stiga till det intellektuella, till förnuftet till Gud -De som har bevarat sin mänsklighet, blir     

            människor; de som levat blott i sinnlig varseblivning, blir djur.
224

 

 

Koncentrationen upp mot Gud i Plotinos filosofi är kännetecknande, på detta sätt bevarar man 

sin sanna mänsklighet och blir människa. Detta är i linje med Platons Respublica 588b-589b 

där det handlar om att: ‖…give the man within us complete domination over the entire 

man…‖
225

 Platon skriver därtill att man inte ska visa någon misskund med den gudomligaste 

delen av sig själv och förslava den under den gudlösaste och mest orena delen.
226

 Plotinos 

fokus på det gudomliga och upphöjda visade sig också bokstavligen i hans diet då han 

vägrade att äta kött, eller medicinska extrakt från vilda samt tama djur.
227

 Han uppmanade sin 

vän att försöka återlämna guden inom sig till Alltets Gud, på sin dödsbädd,
228

 detta var vad 

Plotinos filosofi ytterst handlade om, då allt ytterst var ett och därmed gott genom 

emanationerna från ‖det Goda‖.  

    Denna platonska filosofi står därmed till sin natur i kontrast mot den antikosmiska setianska 

gnosticism som korresponderar med och har format texten i NHC, VI, 5. Platons grekiska text  

Respublica 588b-589b, har blivit gnosticerad, med detta menas att man har bakat in setianska, 

klassikt gnostiska doktriner i Platontexten, genom olika typer av modifieringar. Platons 

ramberättelse kvarstår, men ändringar i ordval och formuleringar gör att texten får en helt 

annan betydelse, allt i enlighet med den gnostiska religionen. Texten innehåller även rena 

interpolationer, i ett stycke är en hel mening tillfogad som handlar om att archontes, kom ner 
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 Porph,  Plot.3. 4.2, Gunnar Rudbergs svenska översättning av Enneaderna, 1927. 
225

 Plato, Republic, 589a-b, Paul Shoreys engelska översättning, 1935.  
226

 Plato, Republic, 589e, Paul Shoreys engelska översättning, 1935.  
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 Porph,  Plot. 2. 
228

 Porph,  Plot. 2. 
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och kastade av sig sina former osv.
229

 Mest gnostiskt signifikativ är dock uppmaningen att 

man skall kasta av sig varje bild av vilddjuret och trampar ner dem tillsammans med bilden av 

lejonet.
230

 Alla förändringar som gjorts utifrån den grekiska Platontexten kan ha gjorts 

antingen innan eller efter den översattes till koptiska.
231

 I vilket fall som helst så kan vi 

konstatera att de aktuella gnostikerna har omtolkat Platontexten och därtill omformat denna 

till en text med ett klassiskt gnostiskt, setianskt budskap. Man har således använt Platontexten 

för att framhäva den egna gnostiska religionen. Det är just i detta sammanhang som 

Armstrongs preciseringsprincip är aktuell, då vi måste särskilja de strömningar som har 

‖influerat‖ en person och på den huvudsakliga traditionen som en person är en del av. I detta 

fall ser vi att de gnostiker som gnosticerat Platontexten uppenbarligen var en del den 

gnostiska traditionen.  Även om man hade influerats av den platonska traditionen och därtill 

helt utgick från en Platontext så var det ändock den gnostiska religionen, vilken man var en 

del av, som styrde dem i deras tolkning av texten. Här ser vi alltså ett konkret exempel på att 

dessa gnostiker, som var stark influerade av platonismen, istället för att blir platoniker förblev 

gnosticismen trogen och därigenom snarare använde Platontexten till att framföra, den egna 

gnostiska religionens budskap.     

    Därmed blir skillnaden mellan dessa gnostikernas och nyplatonikerna av Plotinos skola sätt 

att tolka och bruka Platons text uppenbar, då Plotinos intention var att utveckla och förklara 

den platonska filosofin i enlighet med Platons egna filosofiska principer. Plotinos och hans 

skola var därmed en del av den platonska traditionen. Även om Plotinos lät sig influeras av 

andra filosofiska traditioner, (han var bl.a. intresserad av Persisk och Indisk religion
232

) så var 

det dock den platonska traditionen som styrde honom i hans tolkningar av andra filosofier. 

Detta i den meningen att influenserna från andra filosofier inordnades och användes i enlighet 

med de huvudsakliga platonskfilosofiska principerna. Därmed användes andra filosofers 

texter som ett medel för att framföra, den platonska filosofin. Plotinos förblev platoniker, 

medans gnostikerna i detta fall förblev gnostiker, både då de tolkade och använde sig av 

Platons texter och då de använde sig av texter från andra religionsfilosofiska traditioner.  

    Vi skall dock problematisera saken något genom att slutligen säga något om Origenes 

influenser. 
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Porfyrios syn på Origenes, begreppet influens 
Innan vi lämnar detta skall vi se vad Eusebios skriver i Hist. Eccl. 6. 19. 5-8. där han i 

samband med den kristne Origenes liv och lära citerar Porfyrios delvis kritiska inställning 

gentemot Origenes vilken denne säger sig ha träffat i sin ungdom: 

 

           Detta orimliga förklaringssätt kommer från en man som jag träffade när jag var helt ung. Han åtnjöt stort    

           anseende och gör det fortfarande genom sina efterlämnade skrifter, Origenes. Hans rykte är vida spritt  

           bland dem som undervisar i dessa läror. 
6
Han hade lyssnat till Ammonios som på sin tid kommit längst i  

           filosofi och han hade stor nytta av sin lärare för att vinna insikt i vetenskaperna men när det gällde  

           levnadsval slog han in på motsatt väg. 
7
Ammonios blev uppfostrad som kristen av kristna föräldrar men  

           övergick till att leva enligt statens lagar när han började tänka och filosofera. Men Origenes, en grek,  

           fostrad i grekisk vetenskap, råkade ut för ett barbariskt tilltag. Därigenom gav han sig rentav själv och sin  

           vetenskapliga hållning till spillo, han levde på kristet sätt och mot lagen, men i sina åsikter om tingen och  

           gudomen förblev han en grek och inlade grekiska föreställningar i de främmande myterna. 
8
Han umgicks  

           ständigt med Platon och sysslade med Numenios, Kronios, Apollofanes, Longinus, Moderatus,  

           Nikomachos och framstående pytagoreers skrifter. Han läste också stoikerna Chairemons och Cornutus
233

  

           böcker. I dessa lärde han sig den allegoriska utläggningen av de grekiska mysterierna och tillämpade den  

           på de judiska skrifterna.
234

  

 

Det är i detta sammanhang speciellt intressant att notera att Porfyrios här sägs skriva om 

Origenes att han som var: ‖…en grek, uppfostrad i grekisk vetenskap, råkade ut för ett 

barbariskt tilltag. Därigenom gav han sig rentav själv och sin vetenskapliga hållning till spillo, 

då han levde på kristet sätt och mot lagen‖.
235

 Detta kan jämföras med Porfyrios Vita Plotini 

ovan angående de män som ‖övergett den gamla filosofin‖, men här med den stora skillnaden 

att Origenes, som var erkänt kunnig i den grekiska filosofin, till sitt levnadssätt hade valt att 

leva som kristen, men i sina åsikter om tingen och gudomen förblev en grek. Han inlade 

dessutom grekiska föreställningar i de främmande myterna (dvs. Toran). Porfyrios säger här 

att Origenes i sina interpretationer grekiserade den judiska Toran, och därmed förblev han en 

grek i Porfyrios ögon. De tidigare nämnda gnostiska lärarna däremot får av Porfyrios och 
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 Numenios, syrisk filosof, 100-talet, kombinerade grekisk filosofi med orientalisk visdom. Kronios, samtida 

pytagoreer, Apollofanes stoiker i Antiochia, 200-t, Longinus retor och filosof i Aten, Moderatus och 

Nikomachos pytagoreer, den senare känd som matematiker, Chairemon stoiker, bibliotekarie i Alexandria samt 

historiker och Neros lärare, Cornutus, stoiker, (not 26), Logikos Library System , Andrén, 1998, 206.  
234

Eusebios, Hist. Eccl. 6. 19. 5-8, Logikos Library System, svensk översättning av Olof Andrén, 1999, 206.  
235

 Här hänsyftar Porfyrios till att Origenes genom att fortsätta att leva som kristen, tillspillogav sitt liv och 

gärning då Porfyrios nedtecknat detta efter Origenes död 254 e.Kr. Porfyrios var endast ca.20 år då Origenes dog 

pga. att han blivit fängslad under kejsare Decius (249-251 e.Kr.) förföljelser mot de kristna. Origenes dog av 

tortyren 254 e.Kr., varpå det omnämnda ‖tillspillogivandet‖ även var bokstavligt menat, då ett kristet levnadssätt 

vid denna tid stred mot den romerska lagen.  
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Plotinos en desto hårdare dom, då de rent av anses ha ‖övergett den gamla filosofin‖. Här ser 

vi alltså att man inte såg detta som en mindre tolkningsavvikelse, utan snarare som att dessa 

gnostiker läromässigt i grunden hade kommit bort från Platon och därmed inte mera kunde 

kallas ‖greker‖.
236

  

    Det intressanta i detta sammanhang är att när Porfyrios bedömer Origenes, så är hans 

måttstock den platonska filosofin och det hellenistiska arvet. Origenes sägs vara en grek till 

sinnet eftersom hans ontologi och syn på gudomen stod i paritet med den platonska filosofins 

huvudprinciper, även om han värjer sig mot Origenes kristna tro och liv. Det är inte denna 

studies uppgift att objektivt utröna om Origenes i huvudsak var platoniker eller i huvudsak var 

kristen, men det är ändå intressant att se hur en platoniker som Porfyrios bedömer en man och 

dennes filosofi på grundval av den platonska traditionen, vilken Porfyrios själv var en del av. 

Origenes såg sig själv i första hand som kristen, detta är i ett vetenskapligt perspektiv 

visserligen intressant men ändock inte avgörande.
237

 Till detta behövs noggranna analyser av 

Origenes skrifter, där man i detalj och i helhet studerar hans lära, för att kunna utskilja vilka 

influenser som finns och därtill vilket tankesystem som är det huvudsakligt bärande och 

styrande över de olika influenserna.  Det är först efter omfattande analyser man kan svara 

objektivt på frågan om Origenes kan anses ha platoniserat den kristna tron (dvs. var en 

platoniker som influerats av kristen tro), eller kristeniserat platonismen (dvs. var en kristen 

som influerats av platonismen).  

    Vad gäller de olika asketiska ökenfäderna i Egypten under andra till femte århundradet så 

kan vi inte generellt säga vilka religiösa och filosofiska tankesystem som utgjorde den största 

och mest styrande principen i dessa mäns och kvinnors liv, då detta måste studeras i varje 

enskilt fall. Men vi kan utifrån de exempel vi tidigare gått igenom i inledningskapitel 2 och 3 

konstatera att det förekom många olika religionsfilosofiska varianter i Egypten under denna 

tid. Det fanns både (proto)ortodoxa kristna, origenister, gnostiker och därtill tillräckligt 

teologiskt öppensinnade ökenasketer, som var villiga översättare och kopister till skrifter 

liknande dem som återfanns i Nag Hammadi biblioteket. Vad gäller NHC, VI, 5 så vet vi inte 

om denna skapats i en stad som Alexandria (i en tidig grekisk version) eller av tidiga koptiska 

asketer i den egyptiska öknen, under andra till tredje århundradet. 

      

                                                 

 
236

 Edwards, 2006, (…lost friends and Greeks no longer…), 18. 
237

 I denna problematik ligger alltid frågan vad den enskilde, eller en gruppering lägger i sitt 

självbeteckningsbegrepp, själbeteckningen i sig är därmed endast en liten pusselbit i det vetenskapliga studiet. 

En person, grupp eller strömning måste studeras både i ett emiskt perspektiv och i ett yttre kontextuellt 

perspektiv, både i detalj och till sin helhet, för att finna yttre kopplingar (influenser) och inre ‖styrdoktriner‖.   
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En kort sammanfattning    
Vi har i denna studie inledningsvis ställt frågan: 

Hur skiljer sig gnostikernas sätt att tolka och använda Platons läror samt texter 

gentemot nyplatonikerna? 

Metoden som har använts är ett analyserande komparativt textstudium. Utgångsläget och det 

huvudsakliga studieobjektet har varit Nag Hammadi kodex, VI, 5, vilket är en speciell version 

av Platons Respublica, 588b-589b. Denna text har jämförts med Platons grekiska text i svensk 

och engelsk översättning, för att kunna utskilja vad som skiljer NHC, VI, 5 och den grekiska 

Platons Respublica, 588b-589b. Resultatet av denna textanalys visade på att det fanns många 

avvikelser i NHC, VI, 5 gentemot Platons grekiska text. Det har uppenbarligen gjorts 

ändringar i texten vilka inte endast kan hänföras till den förhållandevis dåligt gjorda koptiska 

översättningen av den grekiska förlagan av Platontexten.  

    Med anledning av upptäckten att Platontexten medvetet har modifierats i ett speciellt syfte, 

så har det därefter gått att urskilja tecken på setianska gnostiska tankemönster. Efter att ha 

jämfört dessa gnostiska kännetecken med setianska texter i Nag Hammadibiblioteket  så har 

det framkommit att NHC,VI, 5 är en gnosticerad textversion, där setianska doktriner har 

implementerats genom ändringar och interpolationer i Platontexten.  

    Därmed har vi fått ett exempel på hur dessa gnostiker har omtolkat och använt Platons  

Respublica,588b-589b till att föra fram sin gnostiska religion. Därmed blir det uppenbart hur 

gnostikernas sätt att tolka samt använda sig av Platons läror/texter skiljer sig från 

nyplatonikern Plotinos sätt att tolka och använda sig av Platons läror/texter. Eftersom Plotinos 

intention var att uttolka och utveckla Platons läror/texter i enlighet med de platonska texternas 

inre och samlade filosofiska principer. Dessa platonska filosofiska principer kontrasterar 

skarpt mot den antikosmiska läran som framträder enligt klassisk setiansk gnostisk modell i 

den modifierade texten NHC, VI, 5. Plotinos ansåg att allt ytterst emanerat från det högsta 

Goda, och därmed utgör en enhet, vilket utesluter möjligheten till ett avskilt ont materiellt 

kosmos och en ond skapargud. 

    Dessa gnostikers gnosticering av föreliggande Platonstext ger oss härmed ett konkret 

exempel på hur man kan vara stark influerad av olika tankeströmningar men samtidigt själv 

utgöra en del av en annan tradition. Detta kan således leda till att man kan omtolka och 

använda dessa starka influenser till att förstärka den egna religionstraditionen, trots att man i 

mycket hög grad använder texter och filosofiska termer från de främmande influenserna.  
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Appendix nr. 1 

NHC, VI, 5, engelsk översättning av James Brashler, CGL, vol. 
3, 2000, 329-339. 
 

48 

16 Since we have come  

17 to this point in a discussion, let us again take up 

18 the first things that were said  

19 to us. And we will find  

20 that he says, Good is  

21 he who has been done injustice completely (τελείως teleiōs). 

22  He is glorified justly.  

23 Is not this how he was  

24 reproached?” “This is certainly the 

25  fitting way!” And I said:  

26 “Now then, we have spoken because 

27  he said that he who does injustice 

28  and he who does justice-  

29 each has  

30 a force.” “How then?”  

31 “He said, An image that has no 

32  likeness is the rationality (λόγος, logos)
238

 of the soul (υστή psuchē),  

33 so that he who said these things will  

 

49 

1 understand. He [ 

                                                 

 
238

 λόγος, logos detta ord kan ha många olika betydelser inom de olika filosofiska, religiösa, och antika 

kontexterna. Den som myntade detta ord som filosofiskt begrepp var Herakleitos, fragment 1, ‖…Logos som är 

för evigt…allt sker enligt denna logos…‖ (svensk översättning Rehnberg & Ruin, 1997, 17), (här möjligen i 

betydelsen varats eviga inre princip, som består trots alla yttre förändringar och skiftningar, eller rentav 

förändringens orsaksprincip). Den hermetiska skriften; Corp. Herm. (Poim.) 1. 6 säger:‖…The lightgiving word 

who comes from mind is the son of god.‖, English transl. Copenhaver, B. P., 1992, 2. Septuaginta, LXX, 

wi.18.15 talar om logos eller visdomen från Gud, personifierad som dennes agent i skapelsen. Joh. Evang. 1.1, 

identifiera logos med Kristi person. I nyplatonsk filosofi är logos en regulativ, formativ, kraft härledd från 

intellektet och är verksam i den förnuftiga världen. (‖Logos‖, Lidell & Scott, 1996, 1057-1059.) 
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2  [           

3  [            ] or not? We [ 

4 is for me. But all  [  

5 who told them [  

6 ruler (ἄρτφν, archōn)
239

, these now have  

7 become natural creatures (φ σις, phusis) -even 

8  Chimaera, and Cerberus,  

9 and all the rest that  

10 were mentioned. They all  

11 came down and they cast  

12 off forms and 

13  images. And they all became  

14 a single image. It was 

15  said, Work now!  

16 Certainly it is a  

17 single image that become 

18  the image of a complex beast  

19 with many heads. 

20 Some days indeed it is like 

21  the image of a wild beast. 

22  Then it is able to cast  

23 off the first image. And  

24 all these hard  

25 and difficult forms  

26 emanate from it with  

27 effort, since these are  

28 formed now 

29 with arrogance. And also 

30  all the rest that are 

31  like them are formed  

                                                 

 
239

 ἄρχων, archōn, termen archōn är avledd från arché, begynnelse, och archōn betyder den förste, förman, 

furste. 1/ Folkens kungar och härskare archōntes, är de som härskar över sina folk och under trycker dem. 2/ De 

onda andemakter som härskar över mänskligheten kallas archōn, ‖archōn‖, 1983, 225. 



Niklas Ahlin 690519-5951 

 

 

 

70 

32 now through the word. For now  

33 it is a single image.  

34 For the image of the lion is one thing  

35 and the image of the man is another.  

 

50 

2 [     ] single [     ] is the [    ] of  

3 [         ] join. And this  

4 [              ] much more complex  

5 (than the first). And the second  

6 (is small). “It has been formed.”  

7 ”Now then, join them to 

8  each other and make them a single 

9  one-for they are three-so 

10  that they grow together  

11 and all are in a 

12  single image outside of the image  

13 of the man just like him 

14  who is unable to see 

15  the things inside him. But what  

16 is outside only is what he sees.  

17 And it is apparent  

18 what creature his image is in and  

19 that he was formed 

20  in human image. And I spoke  

21 to him who said that there is profit 

22  in the doing of injustice for man. 

23 He who does injustice truly  

24 does not profit nor  

25 does he benefit. But  

26 what is profitable for him is this: that he  

27 cast down every image of the  

28 evil beast and trample  

29 them along with the images of the lion.  
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30 But the man is in weakness  

31 in this regard. And all the things that he 

32  does are weak.  

33 As a result he is drawn to  

34 the place where he spends the day with them.  

 

51 

1  [      ]. And he  [   

2  [     

3 to him in  [  

4 But he brings about [    

5  [  ] enmity  [   

6 And with strife they  

7 devour each other among  

8 themselves. Yes, all these things  

9 he said to everyone who  

10 praises the doing of injustice.” 

11  “Then is it not  

12 profitable for him who speaks  

13 justly ?” ”And if he  

14 does these things and speaks in them,  

15 within the man they  

16 take hold firmly.  

17 Therefore especially he strives 

18  to take care of them and he nourishes  

19 them, just as the  

20 farmer nourishes his  

21 produce daily. And  

22 the wild beasts 

23  keep it from growing.” 
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Appendix nr. 2 

Eusebius of Caesarea: Praeparatio Evangelica   
Engelsk översättning av Tr. E.H. Gifford (1903). Hämtad från Internet 08-12-09 

http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_pe_12_book12.htm 

 

Bok XII, chaphter XLVI  

THE prophet Ezekiel said: 'And the hand of the Lord came upon me, and I saw, and, behold, 

an uplifting wind came from the north.'131 And presently he said: 'And in the midst was the 

likeness as of four living creatures. And the appearance of them was as the likeness of a man 

upon them, and each one had four faces. And the likeness of their faces was as the face of a 

man: and they four had the face of a lion on the right side; and they four had the face of a calf 

on the left side; they four had also the face of an eagle.' Hear now what Plato also says in like 

manner:  

[PLATO] 132 'Now then, said I, let us discuss it with him, since we have come to an agreement as 

to the effect of a course of injustice and a course of justice respectively.  

'How discuss it? said he.  

'By forming in words an image of the soul, that the author of those remarks may know how he 

described it.  

'What sort of image? said he.  

'One of such a kind, said I, as the creatures which, according to the legend, were naturally 

produced in old times, the Chimaera and Scylla and Cerberus, and many others in which 

several forms are said to have grown together into one.  

'So they say, said he.  

'Mould then, first, a single form of a motley many-headed beast, having a ring of heads of 

tame and wild beasts, and able to change all these and to produce them out of itself.  

'The task, said he, needs a cunning artist: but nevertheless, since language is more easily 

moulded than wax and substances of that kind, suppose the model made.  

'Now then model a second form of a lion, and a third of a man: but let the first be far the 

greatest, and the second next to it.  

'These, said he, are easier, and are already done.  

'Well, then, join the three in one, so that they may in a manner be grown together.  

'They are so joined, said he.  

'Now mould around them on the outside a likeness of 'one of them, that of the man, so that to 

one who cannot see the inside, but only the outer cover, there may appear to be one single 

animal, a man. 'The cover is moulded, said he.  

'To the man, then, who says that it is profitable for this human creature to do wrong and not 

for his interest to do right, let us reply, that his assertion can only mean, that it is profitable for 

him by feeding the multiform beast well to strengthen both the lion and the lion's members, 

but to starve and weaken the man, so that he may be dragged whichever way either of the 

others draws him. and not to familiarize them at all or make them friendly one to another, but 

leave them to bite and struggle among themselves and devour one another.  

'Certainly, said he, this is what the eulogist of injustice must say.  

'On the other hand, then, would not he who says that justice is profitable assert that the 

creature ought so to act and speak, that his inner man shall have the chief control over the 

whole man, and take charge of the many-headed beast like a husbandman, nourishing and 

taming the gentle parts and hindering the growth of the wild, having taken the lion's nature for 

his ally, and by his common care for all make them friendly to each other and to himself, and 

so train them?  

'Yes, this again is quite what the advocate of justice has to say.'  

http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_pe_12_book12.htm
http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_pe_12_book12.htm#131#131
http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_pe_12_book12.htm#132#132
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