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Kapitel 1 

Inledning 

Den antika gnosticismen har under de senaste årtiondena aktualiserats genom publiceringar av 

Nag Hammadibibliotekets skrifter och andra handskriftsfynd. Därtill har ett nyvunnet intresse 

på bredare front blossat upp genom olika media, populärvetenskap, böcker och filmer där man 

hämtat inspiration från de antika gnostiska texterna. Den bild av gnosticismen som förmedlats 

genom media i diverse populära framställningar har inte sällan ur vetenskaplig synvinkel varit 

mycket bristfällig, ensidig och missvisande. Skönlitterära författare som t.ex. Marianne 

Fredriksson, exempelvis enligt Maria Magdalena 1998,framställer gnosticismen i feministisk 

anda och som en mycket mänsklig, kroppslig, religion i motsats till Petrus och Paulus 

kristendom. Denna bild av gnosticismen är dock problematisk då de antika gnostiska 

källskrifterna snarare ger oss prov på en världsfrånvänd religionsfilosofi, inte sällan 

antikosmisk och ofta asketisk, där kroppen och materian ses som ond.
1
 Den seriösa 

forskningen kring gnosticismen har avancerat och utvecklats mycket de senaste årtiondena, 

vilket har resulterat i en mängd högkvalitativ forskningslitteratur i ämnet.  

    Upptäckten 1945 och publiceringen av Nag Hammadiskrifterna innehållande 13 olika 

kodex med totalt 52 skrifter, varav 6 dubbletter, samt fem tidigare kända, har gett oss 

betydligt bättre möjlighen att studera olika typer av gnostiska skrifter.
2
 Ett antal handskrifter 

av denna typ har sedan länge funnits tillgängliga som Askewkodexen (1773), Brucekodex (2 

kodex, 1769), Oeyen Fragments (1895), P. Yale inv. (1784, fragment från samma texter som i 

NHC kodex III, 1964), samt Berlinkodexen (1896).
3
 Nag Hammadifynden har dock gett oss 

mycket ny kunskap om den antika gnosticismen.  

    En annan viktig källtextgrupp är de tidiga kyrkofädernas skrifter, vilka visserligen är 

skrivna i polemik mot olika typer av gnostiska riktningar och som apologier för den 

apostoliska kristendomen, men de ger oss i många fall värdefulla upplysningar om den 

gnostiska religionen. Ireneaus från Lyon skrev kring 180 e.Kr. sitt verk Adversus Haereses 

detta tidiga verk är en viktig källa för forskningen kring gnosticismen. Men vi har även texter 

av Clemens av Alexandria (ca 150-ca 215), Origenes (ca 185-ca 254), Hippolytus (170-236) 

samt Epifanius av Salamis (ca 315-403) m.fl. att tillgå i studiet av de antika gnostiska 

                                                           
1
 Vissa typer av gnosticism är absolut dualistiska, andra relativt dualistiska eller monistiska. 

2
 Robinson, 2007,  xi, (10 av de 41 texterna som tidigare inte var kända före Nag Hammadifynden är dock 

mycket fragmentariska, vilket innebär att fynden gett oss ca 31 nya skrifter att studera. 
3
 Layton, 1995, xxvi. 
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riktningarna.
4
 Till detta skall inte glömmas den paganska nyplatonikern Plotinos

5
 lärjunge 

Porfyrios (ca 234-305 e.Kr.) vilken ordnade och gav ut sin läromästares läror i Enneaderna, i 

vilket han sökte vederlägga sin tids gnostikois läror.
6
  

    Föreliggande studie skall koncentreras kring den kristna sethianska gnosticismen och dess 

förhållande till den platonska traditionen under antiken. 

 

 

Tidigare forskning 

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”. Man påvisade även att gnostikerna hade 

tagit inspiration från den platonska traditionen i skapandet av sina doktriner.
7
 Flera moderna 

forskare har de senaste årtiondena arbetat med att undersöka gnosticismens förhållande till 

platonismen i ett vidare perspektiv.
8
 

    När vi kommer till föreliggande studies huvudtext, Nag Hammadiversionen 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 utgåvan av detta Nag 

Hammadidokument 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.
9
 

                                                           
4
 Layton, 1995, xxiv. 

5
 Plotinos (205-269/270 e.Kr.) nyplatonismens utläggare vilken framlade en religionsfilosofi som skulle ha stort 

inflytande under antiken och framåt i historien. Denne var dock själv lärjunge till Ammonios Sakkas (ca 175-

242/243e.Kr)  från Alexandria.  
6
 Porph. Plot.16,  Plot. Enn. 9. 

7
 Se exempelvis Tert. De anim. 23. Samt Iren.  Adv. Haer..2. 14. 

8
 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 Majerik har därefter sammanställt ett antal artiklar av 

olika forskare i Gnosticism and later Platonism. Themes, figures, and texts, Turner & Mejercik, 2000, vii. 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, Turner, 2001. 
9
 Jackson, 1990, 318.  
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James Brashler skriver om översättningen att: ”Platos word have been distorted and 

misunderstood so badly that they are hardly recognizable”.
10

 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 Platontexten hos Plotinos och Proclus.
11

 

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

(NHC II, 2), logion 7, samt därtill Filippus evangelium
12

 (NHC II,3) 40a.b.
13

  

    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. Men Howard. M. Jackson skriver 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.”
14

 Marvin 

Meyer menar att kodex VI, 5 versionen och dess bildspråk borde varit mycket tilltalande för 

människor med asketiska eller gnosticerande tendenser. Därför skulle kanske denna text med 

fördel kunna läsas tillsammans med Johannesapokryfen.
15

 John D. Turner skriver däremot om 

NHC, VI, 5 att: ”…such as an excerpt from Platos Republic IX 588A-589B or the Teachings 

of Silvanus, can hardly be categorized as ”gnostic” at all…”
16

 Birger Pearson skriver däremot 

att den koptiska översättningen av Platons Respublica 588A-589B, NHC, VI, 5 möjligen är en 

gnosticerad version av Sokrates liknelse, vilken cirkulerade i Egypten tidigt under tredje eller 

fjärde århundradet, men tillägger att detta är osäkert.
17

 

    Då undertecknad tidigare genomfört en studie kring ovan nämnda Nag Hammaditext: Den 

antika gnosticismens förhållande till den platonska traditionen. En studie av Nag Hammadi 

kodex VI, 5, från Platons Respublica 588b-589b
18

 upptäcktes att detta platonfragment har 

modifierats och interpolerats med sethianska doktriner. Texten prövades mot Platons egna 

text i översättning, samt därefter mot andra gnostiska Nag Hammadiskrifter som: Furstarnas 

natur, Noreas tanke, och Om världens ursprung.  

                                                           
10

 Brashler, 2000, 325. 
11

 Brashler, 2000, 326. 
12

 Filippusevangeliet finns översatt till svenska av Bo Frid, Lund, 1966. 
13

 Schenke, 2003, 496. 
14

 Jackson, 1990, 318.   
15

 NHC II, 1; III, 1; IV,1; BG 8502, 2, förordet till Johannesapokryfen av John D. Turner, Turner, 2007, 103. 
16

 Turner, 2001, 3, forskningsöversikt i ämnet tidigare skriven i en längre version; Ahlin, 2008, 7-11. 
17

 Pearson, 2004, 78. 
18

 Ahlin, 2008.  
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Metod och syfte 

I föreliggande uppsats skall studiet av Nag Hammadikodex, VI, 5 fördjupas genom ett 

komparativ textstudium. Texten skall jämföras med en viktig sethiansk text, 

Johannesapokryfen. Skriften Johannesapokryfen anses vara den viktigaste och mest utförliga 

texten som beskriver det mytologiska narrativet till den kristeniserade sethianska 

gnosticismen. Förhoppningsvis kan detta studium leda till en mera utförlig förståelse för 

doktrinerna och mytologin som ligger bakom Nag Hammadimodifikationen av Platontexten 

från Respublica 588b-589b. Detta studium förväntas därmed ge de hermeneutiska verktyg 

som krävs för att bättre kunna förstå vad skaparna av texten ville säga sina läsare.  

 

Frågeställning 

Är den kristeniserade setianska gnostiska skriften Johannesapokryfen kompatibel med Nag 

Hammadikodex VI, 5, från Platons Respublica 588b-589b? 

 

 

Källmaterial  

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

ingår i Nag Hammadibiblioteket, kodex VI. 5. vilket är en koptisk gnosticerad översättning av 

en grekisk förlaga av Platons Respublica
19

 588A-589B. Detta skall studeras utifrån den 

koptisk-engelsk översättningen i det kompletta verket: The Coptic Gnostic Library
20

. Till 

detta kommer annat erforderligt källtextmaterial att användas främst: Loeb Classical Librarys 

grekisk-engelska version,
21

 men därtill även Platons Staten, 588A-589B, i svensk 

översättning.
22

 Vad gäller Nag Hammadiskriften: Johannesapokryfen och andra sethianska 

texter används främst The Coptic Gnostic Library, men jämförelser kan även göras med andra 

översättningar vilket då anges i brödtexten eller i notapparaten. 

 

 

 

                                                           
19

 Lat. Respublica, eng. Republic, sv. Staten. 
20

 Robinsson, Leiden, 2000. 
21

 Plato, Republic, engelsk översättning av P. Shorey, Cambridge, Mass, 1930. 
22

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

Studiet kring den kristeniserade sethianska gnosticismens förhållande till den platonska 

traditionen är ett mycket omfattande ämne. Detta studium skall dock fokuseras och begränsas 

till en fördjupad jämförelse mellan Nag Hammadibibliotekets, kodex VI. 5 och 

Johannesapokryfen utifrån de upptäcker som gjorts av undertecknad i den tidigare studien: 

Den antika gnosticismens förhållande till den platonska traditionen. En studie av Nag 

Hammadikodex VI, 5, från Platons Respublica 588b-589b. 
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Kapitel 2 

Fokus på den Sethianska gnosticismen   

Nag Hammadiskrifterna brukar delas in i fyra olika grupper beroende på vissa särdrag och 

likheter som delas av ett visst antal texter. Man brukar inom forskningen ofta tala om följande 

tankeskolor: Tomaskristendomen, den sethianska gnosticismen, den valentinianska 

gnosticismen samt den hermetiska religionen.
23

 Utöver detta finns ett antal texter som inte är 

lika lätta att definiera och som oftast brukar lämnas utanför de fyra grupperingarna bl.a. 

Silvanus läror, NHC, VII, 4 som representerar en form av alexandrinsk vishetskristendom.
24

  

    Föreliggande studie skall dock koncentreras kring den sethianska gnosticismen på grund av 

en tidigare gjord studie som visat på att Nag Hammadiskriften i kodex VI, 5, från Platons 

Respublica 588b-589b har skrivits om för att passa sethianska doktriner.
25

 Men vad var den 

sethianska gnosticismen egentligen för en lära?  

    Det finns inga bevarade skriftbevis från antiken av ”sethianer” i vilka det direkt framgår att 

man själva kallade sig för detta. Benämningen sethianer omnämndes däremot frekvent av de 

tidiga kyrkofäderna då de beskrev en viss tankeströmning under antiken.
26

 Epifanius från 

Salamis (ca 315-403 e. Kr.) skriver exempelvis om:”Another school of thought is the 

Sethians, so-called.”
27

 Dessa sägs ha räknat sig som Adams son Sets avkomma, tillräknat den 

perfektion, samt kallat honom den smorde Kristus och applicerat detta på Jesus.
28

 Han skriver 

även att de sethianska doktrinerna säger att universum inte kommit till genom den högsta 

makten utan snarare genom änglar.
29

 Detta lär oss i likhet med vittnesbörden från de 

sethianska skrifterna i Nag Hammadibiblioteket att man kristeniserat de sethianska 

doktrinerna, vi kan därför tala om en kristeniserad sethianism eller kristen sethianism. Figuren 

Seth blir således både en frälsargestalt och det genealogiska upphovet till ”den andliga rasen”, 

”Seths säd”, ”den orubbliga rasen”,
30

 som har del i den gudomliga essensen från den förste 

himmelske Adam. Forskningen använder dock benämningen sethianer, sethiansk gnosticism 

                                                           
23

 Meyer, 2007, 778. 
24

 Pearson, 2004, 78. 
25 Ahlin, 2008. 
26

 Turner, 2007, 784                                     
27

 Epifanes, Panarion, 26. 39.1. 1, engelsk översättning se: Layton, 1987, 187. 
28

 Epifanes, Panarion, 26. 39.1. 3 
29

 Epifanes, Panarion, 26. 39.1. 4. 
30

 Turner, 2007, 784, denna typ av benämningar återfinns i de sethianska texterna inom Nag 

Hammadibiblioteket. 
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och sethianism, eftersom man ser en distinkt kategori av texter främst från Nag 

Hammadibiblioteket som innehåller gemensamma drag och doktriner.
31

 

    Den sethianska gnosticismen har från början utvecklats utifrån judiska spekulationer kring 

de första kapitlen i Genesis och utvecklandet av läran om Seth som förmedlare av kunskap 

(gnosis) är ursprungligen baserat på apokryfiska judiska källor.
32

  

    Den personifierade gudomliga visdomen Sofia som kan mötas i Salomos Vishet 7:25-8:1 

samt i Jesus Syraks vishet 24, blev i gnostisk tolkning förvandlad till en gudomlig feminin 

hierarkisk princip med den gudomliga  modern, Barbelo, som var den första tanken 

(protennoia, pronoia) av den högsta gudomen (den Osynlige Anden). För det andra, den lägre 

Sofia som skapade och gav liv åt skaparen (Yaldabaoth, Saklas, Samael, den förste archon). 

Den gudomliga essensen från Sofia fördes över till människan, Adam, och därefter till hans 

kvinnliga motsvarighet den andliga Eva (Epinoia). Eva kom sedan att fungera som upplysare 

åt Adam om människans gudomliga ursprung, vilket sedan fördes vidare genom deras son 

Seth och dennes säd (Seths säd, den andliga rasen).
33

 Den slutliga frälsningen sker sedan 

genom att den högsta Modern återintegrerar sin förskingrade gudomliga essens (den andliga 

säden, rasen) in i sin ursprungliga andliga enhet.
34

 

 

De sethianska källskrifterna 

Förutom de olika kyrkofädernas redogörelser
35

 och polemik mot de sethianska gnostikerna så 

har vi Bruce kodexen (Bruce, untitle), Berlin kodexen (BG 8502), samt minst 14 avhandlingar 

från Nag Hammadibiblioteket som är sethianska, beroende på hur man bedömer vissa 

enskilda skrifter. Dessa skrifter är: 

  Johannesapokryfen (fyra kopior i två versioner, varav en från Berlin kodexen) 

 Furstarnas natur 

 Egyptierevangeliet (två versioner)  

                                                           
31

 Turner, 2007, 784. 
32

 Pearson, 2006, 82, Josefus skrive i Antiquitates Judaiecae 1.2. om Adams son Set som bärare av visdom. 
33

 Turner, 2007, 786. 
34

 Turner, 2007, 786. 
35

 Till detta skall även nämnas nyplatonikern Porfyrios, Vita Plotini samt hans sammanställning av sin 

läromästare Plotinos Enneaderna II, 9 där vi både har Porfyrios och Plotinos kritik och försök till 

vederläggningar mot sin tids gnostiker. I samband med detta kan vi även se hur grundläggande gnostiska 

doktriner behandlas och angrips. Plot. Enn.II, 9. 10 talar bl.a om:”…Wisdom (Sophia) declined and entered this 

lower sphere…these members of Sophia…they bring into being what they call the Creator or demiurg…this 

lower is severed from his Mother Sophia and became the author of the Cosmos, English translation by S. Mac 

Kenna, 1991, 121.  
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 Adamsapokalypsen 

 Seths tre stelar 

 Zostrianos 

 Marsanes 

 Melchizedek 

 Noreas tanke 

 Allogenes 

 Den tredelade tanken 

Utöver dessa kan även Åskan fulländat förstånd, enligt Bentley Layton, även räknas som ett 

sidoskott från vissa delar av Furstarnas natur samt Om världens ursprung. Den sistnämnda 

skriften är nära relaterad till Fursarnas natur och enligt John. D. Turner så borde båda dessa 

texterna kunna härledas till en gemensam sethiansk källa. Utöver detta kan även Hypsiprone 

anses stå nära andra sethianska skrifter.
36

 

 Johannesapokryfen tillhör i sin enklare form (den kortare versionen) en av de tidigaste 

kristeniserade sethianska skrifterna. Turners hypotetiska litterära stemma av den sethianska 

litteraturen börjar med genesisspekulationer kring 100 e.Kr., samt Eugnostos
37

 kring samma 

tid, via Irenaeus källor. Den tredelade tanken dateras kring 120 e.Kr. vidare till Furstarnas 

natur och den kortare versionen av Ap. John kring 150 e. Kr.
38

   

     John Turner räknar med att Ap. John komponerades kring tiden då Johannes, Sebedaios 

son hade blivit accepterad som författare till både Johannes uppenbarelse och Johannes 

evangelium (omkring 150 e.Kr.), eftersom  Johannesapokryfen har sina närmaste paralleller i 

denna  johannitiska litteratur.
39

 Delar av Ap. John är kända genom Ireneaus avhandling mot 

gnostikerna Adversus Haereses 1. 29 kring 180-talet e.Kr.
40

 Den längre versionen av Ap. John 

som innehåller den utpräglade berättelsen om Adams psykiska och materiella kropp, med 

anspråk på att vara härledd från ”Book of Zoroaster”,
41

 Bör ha blivit färdigställd mellan 175-

                                                           
36

 Turner, 2000, 61-63. 
37

 Eugnostos, finns i två manuskript NHC, III, 3, NHC, V, 1. Denna skrift är särskilt intressant pga. att denna 

gnostiska skrift inte visar några tecken på kristna influenser, utan representerar en version av tidig judisk 

gnosticism som senare kom att kristeniseras, Pearson, 2007, 218. 
38

 Turner, 2000, 220. 
39

 Turner, 2000, 137, den Johannistiska litteraturen användes och spreds tidigt bland kristna, Ignatios (69/70-

107/108) brev vittnar bl.a. om Joh. Ev. Joh. Upp. samt John Ryhland papyrus (daterat ca 125 e.Kr.) funnet i 

Egypten visar på tidig spridning och användning också i Egypten. 
40

 Pearson, 2007, 63. 
41

 NHC, II, 1, 15. 29-19. 11. 
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200 e.Kr.
42

 De angivna dateringarna av texterna ovan avser dess förmodade grekiska förlagor 

som senare översattes till koptiska, vilket är det språk på vilket vi idag har de sethiaska 

texterna från Nag Hammadi bevarade.  

 

Johannesapokryfen  

Johannesapokryfen finns bevarad i fyra olika manuskript och Nag Hammadibiblioteket 

innehåller inte mindre än tre av dessa, denna skrift inleder Kodex II, III, IV, vilket indikerar 

textens centrala position inom den gnostiska korpusen. Utöver detta så återfinns även en 

koptisk översättning av en grekisk förlaga i Berlinkodexen, papyrus Berolinensis 8502, vilken 

återfanns 1896 i Egypten.   Johannesapokryfen föreligger i en lång och en kort version, den 

långa texten i kodex II, 1 och IV,1 är i princip identiska med endast små skillnader av 

ortgrafisk natur. Skillnaderna mellan de kortare versionerna i Berlinkodexen och NHC, III, 1 

är däremot mer faktiska.
43

 Då kodex III och IV är mycket fragmentariska så blir det mest 

aktuellt att studera Berlinkodexen samt NHC, II,1.
44

  I föreliggande studie används kodex II, 1 

i Nag Hammadibiblioteket som utgångspunkt, men jämförelser och kompletterande uppgifter 

från de andra textversionerna kan förekomma, vilket då anges i texten eller i notapparaten. 

    För att få en överblick av det mytologiska och teologiska innehållet i Johannesapokryfen så 

ska vi börja med en sammanfattning av skriftens narrativ och religionsfilosofiska lärostoff.  

    The Johannesapokryfen är uppbyggd som en uppenbarelse av frälsaren (sōtēr), nazaréen 

(Kristus) som tidigare återvänt till sitt ursprung hos Fadern, inför lärjungen Johannes, 

Sebedaios son, brodern till Jakob. Epifanin var en följd av Johannes oro efter att en farisé 

hade frågat Johannes var hans mästare nu var, samt påstått att denne nasaré hade vilselett sina 

lärjungar och fått dem att avfalla från fädernas traditioner. Han hade frågat sig; hur var 

frälsaren utvald, varför var han sänd till världen av sin Fader och vem hans Fader är? Samt; 

vad för slags eon (aiōn)
45

 de skulle gå till, då han sagt att den eonen är oförändlig, beständig?  

   Frälsaren undervisar därefter Johannes, då han uppenbarar sig i en mängd olika former i 

ljuset
46

 och han talar i ”jag är-form”; jag är Fadern, jag är Modern, jag är Sonen, jag är den 

                                                           
42

 Turner, 2000, 141. 
43

 King, 2006, 25. 
44

 Pearson, 2007, 61. 
45

 αἰών (aiōn) kan betyda  era, tidsålder, eller evighet
 , 

Swanson, James, 1997, S. DBLG 172, #7,  men ger i 

dessa gnostiska sammanhang uttryck för personifierade delar av gudomen, emanerade ur den högsta makten. 
46

 NHC, II, 1, 1-2.12. 
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oförorenade och oförstörbare.
47

 Det sägs vidare att Johannes och hans andliga (pneuma) 

gelikar sägs tillhöra den ickevacklande rasen, av den perfekta (teleios) människan.  Därefter 

talas om Monaden, enheten som inte har något över sig, Guden och Fadern, den osynlige 

Ende, det rena ljuset, som är ovanför Alltet, den osynlige Anden.
48

 Denne är evig, han 

behöver ingenting, han är fullkomligt perfekt och han är kunskapsgivaren, givaren av gnōsis 

(γνῶσις).
49

  

    Den högsta gudomliga principen åtföljs av Barbelo, den andra principen,
50

 åtföljs av olika 

eoner och den enfödde Kristus, den gudomlige självfödde (autogenes). Den osynliga 

jungfruliga Anden satte denne autogenes, sonen Kristus över Alltet och till detta kommer fyra 

upplysare, eoner, Harmozel, Oroiael, Daveithai och Eleleth.
51

 Till detta kommer den 

himmelske Adam (Adamas) och Adams himmelska son Seth, prototypen för den gnostiska 

kyrkan på jorden, ”Seths säd”, den orubbliga andliga rasen.
52

  

  

Sofias egna skapelse, skaparguden och människans fängelse materien  

Visheten Sofia skapade själv en varelse utan sin manliga motpart, vilket ledde till att denna 

skapelse blev ofullkomlig, då hon skapat denne i okunskap. Hans namn var Yaldabaoth, den 

förste härskaren archōn som tog en stor kraft från sin moder. Yaldabaoth (även kallad Saklas, 

Samael)
53

 började själv att skapa auktoriteter (archōntes) åt sig själv i sin arrogans.
54

 Han 

sade; ”Jag är Gud och det finns ingen gud vid sidan om mig,”
55

 detta visar på hur man lät den 

judiska skaparguden av det materiella universum bli en avskild entitet totalt underlägsen den 

högste makten, Gudomen eller Monaden. Birger Pearson påpekar att det man egentligen gjort 

är att man delade den judiska Guden i två delar.
56

 Den högste makten var i sig själv helt 

suverän och den andliga fullkomliga världen hade emanerat ur denna Monad, vilket innebar 

att den hade dennes kvalitéer.  Men Yaldabaoth däremot blev en arrogant, oupplyst, härskare 

vilken skapade ett eget lägre kosmos fullt av änglar, skild från sin moder Sofia som nu 

                                                           
47

 NHC, II, 1, 2. 14-15, olika benämningar på gudomen. 
48

 NHC, II, 1, 2. 26-3.1. 
49

 NHC, II, 1, 4. 3-4.7. 
50

 NHC, II, 1, 5.31-32, Layton, 1987, 15. 
51

 NHC, II, 1, 8. 14-8. 20. 
52

 NHC, II, 1, 8. 35-9. 16. 
53

 Saklas kommer från arameiskans ”dåre”, Samael härleds till hebreiskans ”blind gud”, Pearson,  2007, 65. 
54 NHC, II, 1, 9.25-11. 19.  
55

 NHC, II, 1, 11. 20. 
56

 Pearson, 2007, 66. 
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skämdes över sin skapelse, som hon skapat i okunnighet.
57

 Sofia ångrade sig, grät och var 

orolig över vad som skett, då hon genom skapandet av Yaldabaoth hade fått en brist i sitt 

väsen. Men den osynliga jungfruliga Anden kom över henne och utgöt hela Pleroma 

(fullheten) över henne för att hela hennes uppkomna brist.
58

  

    När Yaldabaoth fått se en spegelbild av Gud,
59

 även kallad den förste människan, i vattnet 

så beslutar han sig för att skapa en människa till guds avbild, tillsammans med sina lägre 

härskare, i likhet med dem själva.  De skapade så genom deras respektive naturer, de olika 

karaktärer de besatt, vilket beskrivs i en mycket lång lista av namn på härskarna, som utgjorde 

delarna av kroppen de skapade. Kroppen de skapade beskrivs sedan innehålla demoner vilka 

hade sitt ursprung i de fyra elementen och moder till alla dessa är materien. En mängd olika 

onda entiteter, med olika negativa materiella attribut, sägs förkroppsliga sådant som begäret, 

smärtan, vreden, högmodet, bitterheten, rädslan och skammen etc. därtill även de nödvändiga 

funktionerna hos själen. Inte mindre än 365 änglar sägs ha arbetat tillsammans för att forma 

den psykiska och materiella kroppen, beskrivningen av detta sägs komma från Zoroasters 

bok.
60

     

    Yaldabaoth blåste därefter in den ande som fanns kvar i honom genom hans moder Sofia, 

detta ledde till att den andliga gudomliga essensen fördes över in i Adam, han blev därmed en 

upplyst varelse samt fick andlig och kroppslig styrka. När han såg att Adam blivit upplyst, 

kunde tänka bättre och var fri från deras syndighet, tog de honom och kastade ner honom till 

den lägsta regionen av materia.
61

 

 

Adam, Eva, Seth och det andliga släktet 

När nu Adam blivit nedkastad och fängslad i den lägsta materiella dimensionen, där 

chefshärskaren Yaldabaoth och hans archontes utövade sin makt över människan, sände dock 

Moder-Fadern i sin barmhärtighet ner liv, Zōē för att ge Adam kunskap som leder till 

perfektion. Denna hjälpare, den andliga Eva var gömd inom Adam. Den teologiska grunden 

för denna hjälpaktion från ovan består i att eonen Sofias gudomliga essens, som förts över via 

                                                           
57

 NHC, II, 1, 13.34. 
58

 NHC, II, 1, 13. 4-14. 11. 
59

 Allusion till Genesis 1:2. 
60

 NHC, II, 1, 14.15-19.10. 
61

 NHC, II, 1, 19. 10-20.10. 
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Yaldabaoth till Adam, nu hade blivit fängslad i materien och därmed blev undertyckt i 

okunskap och mörker.  

    Yaldabaoth hade med sina archontes och änglar inte endast kastat ner Adam i den 

materiella regionen utan även format en materiell kropp av materian och klätt människan i 

denna kropp, som i texten kallas för graven, glömskans boja. Adam blev nedsatt i paradiset, 

där han blev befalld att inte äta av kunskapens träd. Vi ser här att den av Yaldabaoth skapade 

människan Adam, hade gudomlig ande inom sig som genom archontes försorg kommit ner 

till materien och blev fängslad i en materiell kropp, vilket ledde till att en del av gudomen 

blivit separerad från sitt andliga ursprung.  

    Eva kom ut ur Adam och när så människan i olydnad mot Yaldabaoth åt av kunskapens 

träd (påverkade av frälsaren), blev de utkastade ur paradiset och Yaldabaoth klädde dem i 

mörker.
62

 Yaldabaoth var ursprunget till sexualiteten, han inplanterade det sexuella begäret i 

människans kropp, så att nya kroppar kunde produceras genom samlag och så fortsätta att 

fängsla människornas inre gudomliga essäns.
63

  

När Adam kände igen sin likhet, (Eva) blev han till likheten av människosonen och han kallad 

honom Seth, den andliga avkomman.
64

  Människorna drack dock av glömskans vatten från 

Yaldabaoth så att de inte förstod varifrån de kommit.  

 

”Den orubbliga rasens” frälsning genom gnosis 

Johannes frågade frälsaren som uppenbarade sig för honom om alla själar skulle räddas in i 

ljuset, frälsaren svarade då att denna frälsning endast kan förklaras för ”den orubbliga rasen”, 

över vilka livets Ande skall komma så att de kunde blir perfekta, fulländade (teleios). Dessa 

skulle renas från all ondska (kakia), bli fria från alla begär, opåverkade av allt förutom att de 

var i kroppen, vilket faktum de dock kunde bära med uthållighet tills de skulle få ärva det 

eviga livet.
65

 Från Yaldabaoth kom ödet, varje synd, orättfärdighet, blasfemi, glömskans kedja 

samt ignoransen, detta då hela skapelsen var blind och inte kände den högste Guden som stod 

över allt.
66

 Han sände en flod över människan men Noa och många från den ”orubbliga rasen” 

                                                           
62

 NHC, II, 1, 20. 9-24. 8. 
63

 NHC, II, 1, 24. 28-30. 
64

 Berlin kodex 63. 12-14, lyder: ”He knew his essence, which was like him; Adam begot Seth.” English 

translation of  M. Waldstein & F. Wisse, “Synopsis of The Apocryphon of John”, CGL, vol. 2, 2000, 140. 
65

 NHC, II, 1, 25. 16-26.7. 
66

 NHC, II, 1, 28. 21-29. 
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gömde sig och räddades undan härskarens vrede. Yaldabaoth gjorde dock allt för att leda 

människorna vilse, förmörka deras sinnen och få dem att endast se och leva för det jordiska 

och materiella livet, så att de skulle dö innan de hunnit finna sanningen.
67

  

    Därför gick försynen, frälsaren, in i den materiella världens mörker, i mörkrets mitt, deras 

fängelse som är den materiella kroppen, för att komma fram till dem som tillhörde ljuset. 

Frälsaren är det rena ljuset, den jungfruliga Andens tanke, vilken kom ner för att skydda de 

utvalda från kaosets demoner och rädda dem undan den djupa glömskans sömn. Det talas 

därefter om att de andliga människorna reses upp och beseglas in i ljuset genom vattnets fem 

sigill, för att döden inte ska ha någon makt över människan mera.
68

 Detta är det sethianska 

dopet som andra liknande texter talar om.
69

  

 

Slutorden förbjuder försäljning av skriften 

Sedan säger frälsaren att Johannes ska skriva ner dessa ord och ge dem vidare till sina andliga 

gelikar i hemlighet, då orden var ämnade att nå ”den orubbliga rasen”.  Dessa ord läggs alltså 

i frälsarens mun och det tilläggs att; den som utbyter bokens ord mot någon slags betalning 

den vare förbannad.
70

 Det sistnämnda är speciellt intressant då vi vet att man kopierade alla 

handskrifter för hand, och ofta anlitade man öknens cenobiter och anakoreter, 
71

vilka inte 

sällan försörjde sig på sitt kopistarbete. Palladios talar i Historia Lausiaca om en viss diakon 

Euagrios, ursprungligen från Pontos i Mindre Asien, vilken frenetiskt försökt vederlägga 

”heretikerna”, men hade lämnat stadslivet och dragit sig ut i öknen. Palladios, som själv var 

Origenist, skriver följande om denne man: 

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

           maten. Han var skicklig i att skriva oxorhynciska bokstäver.
72

 

 

Undertecknad har tidigare kommenterat NHC VI, 7a (Scribal note),
73

 vilket är skrivarens 

(kopistens) notering eller meddelande angående kopieringen av föreliggande avhandlingar i 

                                                           
67

 NHC, II, 1, 29. 15- 30. 7. 
68

 NHC, II, 1, 30.12-31. 25. 
69

 Pearson, 2007, 68. 
70

 NHC, II, 1, 31. 29-37. 
71 Cenobit kommer av grek. koinobion, gemensamt liv, detta i skillnad till anakoreternas levnad vilka levde 

ensamma, utan organisatoriska band, Linnér, Skellefteå, 11. 
72

 Palladios, Historia Lausiaca, i svensk översättning av Sture Linnér, Skellefteå, 1998, 118. 
73

 Ahlin, 2008, 17.  
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kodex VI (hermetiska och gnostiska skrifter), vilka kopisten mottagit många av.
74

 Det är i 

detta fall möjligen fråga om ett meddelande till en beställare av kopiorna,
75

 eller mera troligt 

ett meddelande till en kopistkollega, möjligen en cenobit, med vilken denna skrivare (också 

han cenobit?) samarbetade på något sätt. Denna tolkning av texten blir mera tydlig i Marvin 

Meyers översättning: ”…for that persons discourses that have come to my hands are many.”
76

 

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

brukare av dessa skrifter. Därmed blir slutorden i Johannesapokryfen särskilt intressanta 

eftersom man där strängeligen förbjuder all form av ekonomiskt utbyte mot denna skrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74

 NHC kodex VI, 7a, NHC, vol. 3, Brill, Leiden, 2000, 393. 
75

 Parrot, 2000, 390.  
76

 The Nag Hammadi Scriptures, (ed. by M. Mayer), The international edition, Harper One, NewYork, 2007, 

423. 
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Kapitel 3 

En jämförelse mellan Platons Respublica 588b-589b och Nag 

Hammadiversionen i Kodex VI, 5.  

Vi ska nu undersöka skillnaden mellan Platons egen text i Respublica 588b-589b och Nag 

Hammadiversionen i Kodex VI, 5. Detta för att förstå vilka ändringar som gjorts i Nag 

Hammaditexten samt vilken betydelse dessa ändringar får för det totala budskapet i texten. 

Men först ska vi se efter vad Platon skriver om i sin dialog.      

    I Platons dialog har det diskuterats om huruvida det var lönsamt för en fullkomligt 

orättrådig människa att begå orätt, förutsatt att denne ansågs vara rättrådig.
77

 Därefter 

bestämmer man sig för att man vill tala mot den som påstått att det är lönsamt för en 

orättrådig människa att handla orätt. Anledningen till detta var att man bland dessa filosofer 

var överens om vilken betydelse det hade att handla orätt eller rätt.
78

 De bestämmer sig för att 

diskutera detta genom en viss illustration, en bild av människans själ, för att tydliggöra vad 

den som ansåg det vara lönsamt att handla orätt egentligen säger.  

    Med inspiration från berättelserna i Homeros Iliaden, Odyssén och Hesiodos Theogonin 

målar man med fantasins kraft fram bilden av ett månghövdat monster genom, Chimära, 

79
Skylla

80
 och Kerberos

81
 m.fl. Det monster som skapas i deras tankar anges kunna förändra 

sina huvuden och framträda i olika former. Till detta månghövdade monster skulpterar man i 

sin fantasi även ett lejon och en människa. Monstret eller vilddjuret var störst, därefter kom 

lejonet och sedan människan vilka alla tre bands samman till en bild, som till den yttre 

gestalten liknade en människa.  

     Nu ville man genom denna bild illustrera det dumdristiga i att tala om att det är lönsamt för 

den orättrådige att handla orätt, genom att säga att det han egentligen påstår är att det lönar sig 

för honom att mata och stärka vilddjuret och lejonet, inom den yttre människan, samt därtill 

                                                           
77

 Platon, Staten,588b, svensk översättning av Jan Stolpe, 2003, 401. 
78

 De samtalande är överens om ”the essential nature”, av ett orättrådigt och ett rättrådigt handlande. Plato, 

Republic, 588b, English translation by Paul Shorey, 1935. 
79

Homeros, Iliaden, VI, 179-182: “…den vilda Chimäran ej av människors ätt, men från gudarna stammande 

monstret, framtill ett lejon och baktill en orm och på mitten en vildget, flåsande ut en förtärande eld ur det 

hiskliga gapet.” Svensk översättning av Erland Lagerlöf, 1990, 87. 
80

 Homeros, Odyssén, XII, 83-126: “…Skylla sitt bo, ett skällande odjur. Skallet så ynkligt och skärande är som 

en kvidande hundvalps; själv så vidunderligt hemsk ser hon ut…Sex par fötter inalles hon har…sex 

långräckande halsar jämväl, envar med ett hiskeligt huvud försedd, i vars gap tre rader av tänder 

glimma…odödlig hon är det monstret…”, svensk översättning av Erland Lagerlöf, 1990, 143. 
81

 Hesiodos, Theogonin, 311-312: “-Hades´femtiohövdade hund, den skamlöse, starke Kerberos, lysten på 

blodigt kött och med en stämma av koppar.” Svensk översättning av Ingvar Björkeson, 2003, 45. 
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svälta ut den inre människan. Detta handlingssätt ansågs leda till att den inre människan blev 

svag, så att denne viljelöst släpades med överallt av vilddjuret och lejonet.  Till detta talas 

även om den som anser att det lönar sig att handla rätt, denne sägs se till att den inre 

människan får mest makt över den yttre människan.
82

 Vilket möjliggörs genom att man tar 

hand om vilddjuret och hindrar detta från att växa samt gör lejonet till sin bundsförvant. Man 

skall alltså vårda sig om alla dessa och fostra dem, göra dem till vänner med varandra och 

med sig själv. Exakt detta gör den som hyllar det rätta.
83

 

I början av bok nio har vi en uttolkning över vad man menade med denna illustration av 

själen. Det gällde den kamp som finns mellan människans djuriska själ och den fredliga delen 

av själen vilken skulle styra över den lägre, så att man inte skulle låta sig styras av de låga 

begären.   

           …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…
84

 

 

I detta sammanhang handar det således om att; stärka den inre människan,
85

 så denne får mest 

makt över hela den yttre människan, men samtidigt gäller det att bli vän med lejonets natur 

och ballansera, jämka mellan alla dessa tre krafter; vilddjuret, lejonet, människan, för den 

bästa harmonin.  

 

De utkristalliserade skillnaderna  

När vi nu kommer till Nag Hammadiversionen av Platonfragmentet från Respublica 588b-

589b i kodex VI, 5, fortsättningsvis härefter kallat NHC, VI, 5, så kan vi se flera skillnader i 

dessa texter.
86

  

    Även NHC, VI, 5 startar med diskussionen om den som anser det vara rätt att handla orätt. 

                                                           
82

 Paul Shoreys engelska översättning lyder: ”…our actions and words should tend to give the man within us 

complete domination over the entire man…”, Plato, Republic, 588b. 
83

 Platon, Staten,588b-589b, svensk översättning av Jan Stolpe, 2003, 401-402. 
84

 Platon, Staten,571a-572a, svensk översättning av Jan. Stolpe, 2003, 373-374. 
85

 Paul Shoreys engelska översättning lyder: ”... the man within us complete domination over the entire man…”, 

Plato, Republic, 588b. 
86

 För att få en bättre bild av skillnaderna mellan Platons Respublica och NHC, VI, 5 så rekommenderas att läsa 

denna Nag Hammaditext innan man läser om den komparativa studien i någon tillgänglig översättning, se förslag 

på översättningar i litteraturlistan nedan.  



                                                            

19 
 

Det talas om den som: ”has been done injustice completely” (teleios), men till detta talas även 

om påståendet att varje människa har en kraft eller makt, både den som handlar orätt och den 

som handlar rättrådigt. När det därefter frågas om hur detta kan vara möjligt framställs en 

motbild: ”…An image that has no likeness is the rationality (logos) of the soul (psuchē)”
87

 

Bilden av själens högre logos ställs alltså över, upphöjs som suverän och ojämförligt hög 

gentemot den makt som driver den orättfärdige, så att alla som påstår att den orättfärdige har 

någon makt skall förstå att detta är fel.
88

  

    Sedan följer ett passage på fem rader i fragmentet som är mer eller mindre skadat med 

lacunae,
89

 men vi kan ändå utläsa att det handlar om ett fortsatt tal emot dem som påstår att 

den som gör orätt har makt.
90

 Här efter kan man se att NHC, VI, 5 ger en annan berättelse än 

vad som berättas i Platons text, för att nu talas det om härskare (archōn),
91

 som nu har blivit 

köttsliga varelser (phusis
92

), även Chimaera och Cerberos.
93

 Sedan följer ett speciellt textparti 

då; alla dessa (archōn) sägs ha kommit ned och de har kastat av sina former och bilder. Sedan 

har de alla blivit en enda bild och denna bild var bilden av ett sammansatt vilddjur med många 

huvuden. Hela detta sammanhang av fem rader är unik i NHC, VI, 5 då de saknas i 

Platontexten och därmed utgör en interpolation.
94

 Hela framställningssättet påminner nu mer 

om en mytologisk framställning i likhet med den vi bl.a. kan se i Johannesapokryfen och 

andra liknande sethianska texter i Nag Hammadibiblioteket, än den vi möter i Platons 

Respublica.  

    Det talas sedan om att någon gång ska det verkligen visa sig att det sammansatta vilddjuret 

är likt bilden av det vilda odjuret, då det är förmöget att kasta av sig den första bilden.
95

 Vad 

den första bilden är framgår dock inte direkt här i texten men vi vet ju av Platontexten att det 

handlar om en yttre bild av en människa, i vars inre dessa vilddjur finns. 

Härefter sägs de olika blottlagda formerna som kommit genom archōntes, med dess svåra och 

svåra former, härrör från dessa med ansträngning då de har blivit formade genom arrogans.
96

   

                                                           
87

 NHC, VI, 5, 48.31-32. 
88

 NHC, VI, 5, 48. 33-49. 1. 
89

 Lacunae, lat. luckor i handskriftstexten. 
90

 NHC, VI, 5, 49:1-5. 
91

 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, se vidare: ”archōn”, 1983, 225. 
92      , phusis grekiskt ord som användes i koptiskan ⲫⲩⲥⲓⲥ, natur, eller i detta fall mer passande; outward 

form, appearance, därmed möjlig tolkning; härskarna (archōn) och vilddjuren som framträdde i yttre former, 

Lidell & Scott, 1996, 1964. 
93 Scylla omnämns inte alls som hos Platons text.  
94

 Brashler, 2000a, 332, not till NHC, VI, 5, 49. 10-14. 
95

 NHC, VI, 5, 49. 20-23. 
96
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Sedan kommer ännu två rader som är speciellt framställda då det heter: 

           

           For the image of the lion is one thing  

           and the image of the man is another.
97

  

 

Här ställs bilden av lejonet i motsats till bilden av människan, dessa ses som väsenskilda. På 

detta följer återigen tre skadade rader men sedan talas det om att de tre; lejonet, människan, 

odjuret, förenas i en gemensam yttre bild av en människa. Men denna människa är oförmögen 

att se vad som finns inom honom, han ser endast vad som finns på utsidan.  

    När nu denna bild av den yttre människan är framställd så talar texten emot den som påstår 

att det är förtjänstfullt för människan att handla orätt, det sägs att den som gör orätt inte får 

någon förtjänst eller nytta av detta,
98

utan: 

 

         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.
99

  

 

Dessa ord konstituerar texten som gnosticerad eftersom uttalandet skiljer sig helt från 

Platontextens budskap. Här handlar det inte endast om en enkel illustration av människans 

inre själsvärld utan NHC, VI, 5 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.”
100

 Detta visar på ett 

grundläggande motsatsförhållande där bilden av lejonet och odjuret representerar en sfär, ett 

ursprung, medans ”den inre människan” representerar en helt annan sfär och ett annat 

ursprung. Därmed blir det inte tal om att tämja eller jämka mellan vilddjuret, lejonet och den 

inre 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 

slaveri då den inre människan låter sig dras med överallt (drivas) av djuren, samt därtill 

fortsätter att mata, ge näring, åt bilderna av odjuret och lejonet i sin sinnesvärld.
101
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        Vi ser dessutom att det anses vara viktigt huruvida man handlar orätt samt talar utifrån 

de felaktiga föreställningarna/bilderna av tillvaron, eftersom den som lever i den falska 

kunskapen om tillvaron fängslas och binds allt mer av de djuriska bildernas falskhet.
102

 Man 

tillbringar därmed sin dag med odjuret och lejonet,
103

 då man viljelöst dras med, genom att 

man lever i den falska bilden av tillvaron, vilket i praktiken helt fängslar den inre människan 

och kväver denna trots dess höga inre kvalitet (logos).
104
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Kapitel 4 

En analys och jämförelse mellan NHC, VI, 5 och Johannesapokryfen 

Vi har nu kommit till den punkt då vi skall jämföra Nag Hammadiversionen av 

Platonfragmentet från Respublica 588b-589b i kodex VI,5, (NHC, VI, 5) med 

Johannesapokryfen för att kunna svara på frågeställningen; Är den kristeniserade sethianska 

gnostiska skriften Johannesapokryfen kompatibel med NHC, VI, 5? 

 

De andliga människornas inre essens 

Som vi tidigare sett så börjar NHC, VI, 5 med att tillrättavisa den som påstår att den 

fullkomligt orättrådige är god och handlar rätt. Därtill försöker man i texten vederlägga den 

som påstår att både den orättrådiga och den rättrådige människan har en makt eller kraft. En 

motbild presenteras och den absoluta soteriologiska grunden klarläggs: ”…An image that has 

no likeness is the rationality (logos) of the soul (psuchē).”
105

 Människans inre andliga 

(gudomliga) essens logos är här liktydigt med det senare talet om ”den inre människan” som 

finns i den yttre människan. Denna människans inre kvalité anses vara ojämförligt hög och 

ädel, därmed dementeras alla påståenden om att den onda, det onda, i människan skulle kunna 

ha någon sann makt eller kraft.  

    Johannesapokryfen (härefter kallad Ap. John) talar om Johannes andliga (pneuma) gelikar 

tillhörande den stabila, orubbliga rasen, vilka är av den perfekta (teleios) människan.
106

 

Fadern är ”den förste människan”,
107

men samtidigt säger frälsaren inledningsvis att ”jag är 

Fadern, jag är Modern, jag är Sonen”.
108

 Vi ser alltså att Fadern (den förste, perfekta, 

människan) och frälsaren (sonen) korresponderar, vilket är möjligt genom att frälsaren (sonen, 

autogenes etc.) utgör en emanation ur den högsta makten. Alla dessa entiteter, samt därtill 

kommande eoner, utgör endast delar av den totala fullheten, Pleroma, därmed är de komna ur, 

och är av, samma gudomliga essens. Detta får till följd att de andliga människornas inre 

kvalité (logos of the soul, psuchē) är i paritet med frälsaren, den förste eller perfekte 

människan. Detta visar oss den kristna sethianska gnosticismens kärna, att de andliga 

människorna bär en del av gudomen inom sig, vilket motiverade frälsaren att gå in i den 
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materiella världens mörker, i mörkrets mitt, till de andliga människornas fängelse, som är den 

materiella kroppen, för att frälsa dem genom gnosis eftersom de tillhörde ljuset.
109

 

 

En mytologisk förklaring till människans materiella fängelse 

När denna grundläggande gnostiska doktrin om människans inre andliga kvalité och ursprung 

därmed är lagd så fortsätter NHC, VI, 5 att vidare förklara hur människans inre gudomliga del 

har kunnat bli fängslad i den jordiska, materiella, kroppens fängelse. Detta görs genom 

berättelsen om härskarens (archōn) tillblivelse och dennes lägre härskares tillkomst: 

”härskarna (archōntes) och vilddjuren som framträdde i yttre former.”
110

 Därmed träder man 

in i den gnostiska mytologin till skillnad mot Platons enklare illustrativa bild av människans 

själsliv.  

    Som vi sett så talar Ap. John om Sofias fall genom skapandet av Yaldabaoth, vilken själv 

blev härskaren och skaparen av lägre auktoriteter (archōntes) åt sig själv i sin arrogans.
111

 

Han sade; ”Jag är Gud och det finns ingen gud vid sidan om mig”,
112

vilket i detta sethianska, 

gnostiska sammanhang hänsyftar till Genesis skapargud, eftersom denne skapade sitt 

materiella universum, inklusive jorden.
113

 Skaparguden blir i den sethianska kontexten 

omtolkad till en ond entitet, som fängslar den andliga människan i en materiell kropp. NHC, 

VI, 5 säger att dessa (archōntes) har kommit ned och de har kastat av sina former och bilder. 

Sedan har de alla blivit en enda bild och denna bild var bilden av ett sammansatt vilddjur med 

många huvuden. Detta sammanhang, fem rader, är unik i NHC, VI, 5 då de saknas i 

Platontexten och därmed utgör en interpolation.
114

 När detta jämförs med vad som beskrivs i 

Ap. John om Yaldabaoth och hans auktoriteters skapande av människans psykiska och 

materiella kropp, så ser vi stora likheter då det heter att han; beslutar sig för att skapa en 

människa till guds avbild, i likhet med dem själva.  De olika karaktärer de besatt skapade och 

konstituerade människans kropp, då den beskrivs innehålla demoner vilka har sitt ursprung i 

de fyra elementen, materien. En mängd olika onda entiteter med olika negativa materiella 

attribut sägs förkroppsliga sådant som begäret men även de nödvändiga funktionerna hos 

själen. Denna mytologiska beskrivning passar bra med NHC, VI, 5´s ord om att; dessa 

                                                           
109

 NHC, II, 1, 30.12-31. 25. 
110

 NHC, VI, 5, 49. 6-10. 
111 NHC, II, 1, 9.25-11. 19.  
112

 NHC, II, 1, 11. 20. 
113

 Genesis, 1-2. 
114

 Brashler, 2000a, 332, not till NHC, VI, 5, 49. 10-14. 

 



                                                            

24 
 

archōntes kom ner och kastade av former och bilder, blev sammansatta till en enda bild 

(bilden av den yttre människan).
115

     

    Den andliga gudomliga essensen fördes dock över in i Adam då Yaldabaoth hade blåst in 

den ande som fanns kvar i honom genom hans moder Sofia, vilket ledde till att han blev en 

upplyst varelse samt fick andlig och kroppslig styrka. När han såg att Adam blivit upplyst, 

kunde tänka bättre och var fri från deras syndighet tog de honom och kastade ner honom till 

den lägsta regionen av materia.
116

 

När Adam blivit nedkastad och fängslad i den lägsta materiella dimensionen, där 

chefshärskaren Yaldabaoth och hans archontes utövade sin makt över människan blev den 

materiella kroppen den andliga människans (vidare Seths säd
117

) fängelse.  

 

Människans frälsning genom gnosis 

Ap. John lär oss att den materiella kroppen (graven), som Yaldabaoth hade klätt människan i, 

kedjade fast den inre människans ljus i glömska och okunskap genom den materiella världens 

ondska samt av archōns onda inflytande.
118

 NHC, VI, 5 talar dock om att de onda makterna, 

”…the image of a wild beast.”
119

ska avslöjas. De hårda och svåra formerna från archōntes 

som kommit genom Yaldabaoths arrogans skall en dag verkligen bli blottlagda, då den första 

bilden (den yttre människan) kan kastas av och dessa vilddjur avslöjas.
120

 Den förlösande 

förklaringen till detta blottläggande kungörs därefter: 

           For the image of the lion is one thing  

           and the image of the man is another.
121

  

 

”Bilden av lejonet” representerar här Yaldabaoth och dennes materiella kosmos, som i Ap. 

John beskrivs framträda med ormkropp och ett lejonansikte.
122

  Detta är återigen en allusion 
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till Genesis skapargud, vilkens härlighet bl.a. framträder när profeten Hesekiel får en 

gudsuppenbarelse i vilken fyra andliga väsen med lejonansikte, tjuransikte samt örnansikte, 

rörde sig inför Herrens (Yahwehs) tron.
123

 Bilden av lejonet hänsyftande på GT:s skapargud 

förekommer i andra texter som är sethianska, eller innehåller liknande doktriner,
124

 t.ex. 

Furstarnas natur: 

          ”And what she had created became
15

 a product in the matter, like an aborted fetus. And it assumed a        

           plastic form molded out of shadow, and became an arrogant beast resembling a lion.” 
125

  

 

 Bilden av lejonet blir därmed liktydigt med skaparguden Yaldabaoth, hans materiella kosmos 

och skapandet av människans onda materiella kropp.  ”Bilden av mannen” är däremot dess 

totala motsats, ”den inre människan” (logos) vilken korresponderar med ”den perfekta 

människan”, dvs. Fadern och frälsaren. Genom att blottlägga och förkunna människans inre 

andliga essens, som är en del av ljuset (Gud) så avslöjas därmed också lejonets natur, lejonets 

sfär (det materiella kosmos) och lejonets auktoriteter (archontes), vilka genom gnosis mister 

sitt inflytande över den andliga människan. Denna gnostiska kunskap (gnosis) proklameras i 

NHC, VI, 5 på klarast möjliga sätt med orden: 

 

        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.
126

  

 

Här gäller alltså att människan skall frigöra sig fullständigt från bilderna av vilddjuret och 

bilderna av lejonet. Man skall inte längre tillåta att den ”inre människan” (logos) förblir svag 

och förkvävd av dessa felaktiga bilder av tillvaron. Den inre människan skall alltså frigöras 

genom frälsningens (frälsarens) gnosis, så att man förstår varifrån man kommer, vem man är 

och vart man är ämnad att gå, att till slut återförenas med Pleroma. Om detta talar Ap. John 

vars typiska kristna sethianska gnosticism verkar ha format NHC, VI, 5.
127

 De andliga 

människorna skall renas från all ondska (kakia), genom gnosis, bli fria från alla begär, 
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opåverkade av allt förutom att de är i kroppen, vilket faktum de dock kan bära med uthållighet 

tills de får ärva det eviga livet.
128

 NHC, VI, 5 visar härmed i likhet med Ap. John på den 

kristna sethianska gnosticismens väg till frälsning.  
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Kapitel 5 

Sammanfattande diskussion 

Vi har inledningsvis sett att den etablerade forskningen kring NHC, VI, 5 varit mager och det 

skrivna kring denna text har begränsats till kortare kommentarer i olika typer av inledningar 

och översikter. En jämförande undersökning av NHC, VI, 5 har dock gjorts av undertecknad 

där denna text har studerats i ljuset av Platontexten Respublica 588b-589b och gnostiska 

skrifter som Furstarnas natur, Noreas tanke, och Om världens uppkomst.
129

 Resultatet av den 

studien visade på att det i NHC, VI, 5 föreligger flera avvikelser gentemot Platons grekiska 

text. Det har därmed framkommit att NHC,VI,5 är en gnosticerad textversion, där setianska 

doktriner har implementerats genom ändringar och interpolationer i Platontexten. Utifrån 

detta utgångsläge är föreliggande studie ett försök att återigen pröva samt jämföra NHC, VI, 

5, dels med Platontexten i Respublica 588b-589b, och därefter utifrån de skillnader som 

observerats mellan dessa, även jämföra dessa med doktrinerna i den sethianska skriften Ap. 

John. eftersom denna text mest utförligt beskriver den sethianska mytologin. 

    NHC, VI, 5 visar på en soteriologisk grund: ”…An image that has no likeness is the 

rationality (logos) of the soul (psuchē)”
130

 Människans inre andliga (gudomliga) essens logos 

är här liktydigt med det senare talet om ”den inre människan” som finns i den yttre 

människan. 

Ap. John talar om den ”orubbliga rasen”, vilka är av den perfekta (teleios) mannen då de är 

emanationer komna ur denne.
131

 Fadern är ”den förste människan”,
132

 men även frälsaren 

säger: ”jag är Fadern, jag är Modern, jag är Sonen.”
133

 Frälsaren (sonen, autogenes) 

korresponderar alltså med Fadern, då denne utgör en emanation ur den högsta makten. Sofia 

som är en av flera eoner, entiteter, som är komna ur enheten utgör också hon en del av 

fullheten, men då hon började skapa på egen hand uppstod en brist i hennes väsen. 

Yaldabaoth skapade en bild av den himmelska människan och blåste ut den andliga essensen, 

som fanns kvar inom honom genom Sofia, in i Adam som därigenom blev en levande andlig 

varelse. Människans andliga essens (Logos) fängslades av Yaldabaoth genom att han med sina 
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härskare (archōntes) konstituerade människans materiella kropp och slängde ner henne i den 

lägsta materiella regionen, där denne utövade sin makt över människan genom okunskapen.
134

  

    Människans gudomliga inre Logos sägs i NHC. VI, 5 däremot kunna frigöras genom att 

man frigör sig från vilddjuret och lejonets bilder genom den frälsande kunskapen gnosis 
135

så 

att man verkligen förstår att: ”…(logos) of the soul (psuchē)…”
136

 inte har något gemensamt 

med detta materiella kosmos, dess härskare (archon) eller hans auktoriteter (archontes). Utan 

att ”den inre människan” skall åtskiljas från den materiella sfären och därmed kunna 

återförenas med ”sig själv”, dvs. med sitt ursprung i ”the merciful One”, vilket Ap. John 

explicit talar om.
137

  

    Om vi i enlighet med den tidigare studien ser på Nag Hammadiskriften Furstarnas natur, 

vilken talar om att dessa archontes beslutade 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…”
138

 Människan skapades alltså efter archontes materiella kroppsformer, 

därmed förmerades deras former, deras bilder, vilket skulle kunna förklara NHC, VI, 5: 

”…they cast off forms and images. And they all became a single image”
139

 (dvs. skapade 

människan). Här kan även en ytterligare parallell ses i det närliggande Om världens ursprung, 

där det talas om att den främste föräldern (Yaldabaoth) sade:” …let us create a man out of 

earth, according to the image (eikon) of our body and according to the likeness of (Adam of 

light).”
140

 Men jämför vi dessa berättelser om skapandet av människans kropp med den 

mytologiska berättelsen i Ap. John så ser vi en betydligt mera detaljerad bild. 

    NHC, VI, 5 säger att; dessa (archōntes) har kommit ned och de har kastat av sig sina 

former och bilder och sedan har de alla blivit en enda bild och denna bild var bilden av ett 

sammansatt vilddjur med många huvuden. Då vi sett att detta sammanhang på fem rader, är 

unikt i NHC, VI, 5, då de saknas i Platontexten och därmed utgör en interpolation,
141

 så blir 

det extra viktigt att studera just detta stycke. När detta jämförs med vad som beskrivs i Ap. 

John om Yaldabaoth och hans auktoriteters skapande av människans psykiska och materiella 

kropp, då det heter att han; beslutar sig för att skapa en människa till Guds avbild, och i likhet 
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med oss.
142

 De olika karaktärer de besatt skapade och konstituerade människans psykiska och 

materiella kropp, en mängd olika onda entiteter med olika negativa materiella attribut sägs 

förkroppsliga sådant som begäret. Samt innehålla demoner vilka har sitt ursprung i de fyra 

elementen, materien, men även de nödvändiga funktionerna hos själen,
143

 vilket mycket 

detaljerat beskrivs särskilt utifrån Zoroasters bok, i den längre versionen av Ap. John.
144

  

    Yaldabaoth beskrivs därefter ha:”...cast him down into the lowest region of all matter…”
145

 

Därmed fängslades Adam i en materiell kropp, graven, som gjorde honom till en dödlig 

människa och separerade människans inre gudomlighet från dess ursprung i glömskans bojor.  

Denna mytologiska beskrivning överensstämmer väl med och förklarar orden i NHC, VI, 5 

om att; dessa archōntes kom ner och kastade av former och bilder, blev sammansatta till en 

enda bild (bilden av den yttre människan).
146

 Det kan därför sägas att Ap. John ger en mera 

överensstämmande bild av den sethianska gnosticismen som har format den gnosticerade 

Platontexten i NHC, VI,5.     

 

Intertextualitet och datering av NHC, VI, 5 

Förhållandet mellan den platonska traditionen, NHC, VI, 5, och de sethianska doktrinerna i 

Ap. John är komplext då Platontexterna i sig är betydligt äldre än den sethianska 

gnosticismen,
147

 vilka i sig har påverkat och inspirerat dessa ”gnostiker” i utvecklandet av den 

kristna sethianska gnosticismen,
148

 tillsammans med judiska spekulationer kring Genesis. 

Därför finns det starka platonska influenser i skapandet av Ap. John som går tillbaka till tiden 

före 150 e. Kr,
 149

 samt ett andra steg där någon har omformat Platons Respublica 588b-589b 

för att detta textfragment skall överensstämma med de sethianska doktrinerna i Ap. John.  

    En viktig aspekt man inte får glömma då man diskuterar budskapet i NHC, VI, 5 är att 

läsarna till en dylik text kan ha haft kunskap om både Platons egen text från Respublica 588b-

589b och andra sethianska texter som exempelvis Ap. John, vilket gör att läsaren kunnat 

                                                           
142

 NHC, II, 1, 15. 1-3. 
143

 NHC, II, 1, 15. 6-10, NHC, II, 1, 19. 11. 
144

 NHC, II, 1, 15. 27-19. 10. 
145

 NHC, II, 1, 20. 8-9. 
146

 NHC, VI, 5, 49. 10-14, dessa fem rader utgör en interpolation i Platontexten, vilket förändrar innebörden av 

dess helhet och visar på en form av manipulation av texten för att få fram en gnostisk doktrin. 
147

 Platon själv levde mellan 427-347 f.Kr. 
148

 King, 2006, 198. 
149

 Turner, 2000, 220. 



                                                            

30 
 

förstå och tolkat texten genom dessa.
150

 Textens soteriologiska tema var säkerligen redan 

känt, vilket innebär att texten inte behövde ge ett mera explicit utryck för alla detaljer i den 

kristna sethianska mytologin, utan i första hand förmedla det gnostiska frälsningsbudskapets 

grundstenar.  

    Beroende på att den längre versionenav Ap. John
151

  kan sägas stämma bättre överens med 

NHC,VI, 5 så kan dateringen av en eventuell grekisk gnosticerad förlaga tidigast dateras till 

ca 200 e. Kr.
152

 Gnosticeringen, manipulationen av texten, och anpassningen till de sethianska 

doktrinerna, kan även ha gjorts senare i direkt samband med översättningen från grekiska till 

koptiska.
153

 

    I den tidigare uppsatsen: Den antika gnosticismens förhållande till den platonska 

traditionen. En studie av Nag Hammadi kodex VI, 5, från Platons Respublica 588b-589b,
154

 

har tidigare påvisats att de aktuella gnostikernas gnosticering av föreliggande Platontext visar 

på att man kan vara starkt influerad av olika tankeströmningar, samtidigt som man själv utgör 

en del av en annan tradition. NHC, VI, 5 visar oss därmed hur man kan omtolka och använda 

yttre influenser för att förstärka den egna religionstraditionen, trots att man i hög grad 

använder texter och filosofiska termer från främmande influenser. Denna slutsats har knappast 

rubbats utan snarare förstärkts genom föreliggande jämförelse mellan NHC,VI, 5 och Ap. 

John, då ett allt klarare samband har kunnat ses mellan den kristna sethianska gnosticismen 

och den modifierade Platontexten. 
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Konklusion 

Detta studium förväntades ge de hermeneutiska verktyg som krävs för att bättre kunna förstå 

vad skaparna av texten NHC, VI, 5 ville säga sina läsare genom att undersöka om Ap. John är 

kompartibel med Nag Hammaditexten, för att få en mera utförlig förståelse för doktrinerna 

och mytologin som ligger bakom denna manipulerade Platontext. 

    Den inledande frågeställningen till denna studie löd: Är den kristeniserade setianska 

gnostiska skriften Johannesapokryfen kompatibel med Nag Hammadikodexen VI, 5, från 

Platons Respublica 588b-589b?  

    Den föregående ”sammanfattande diskussionen” ovan har visat att Ap. John, med dess 

mytologiska och doktrinära framställning är kompatibel med Nag Hammadikodex VI, 5. I 

jämförelse med andra sethianska och nära relaterade skrifter så visar Ap. John prov på en 

högre grad av kompatibilitet än t.ex. Furstarnas natur och Om världens ursprung. Slutsatsen 

att NHC, VI, 5 kan sägas vara anpassad till en kristeniserad sethiansk gnosticism som 

beskrivs i Ap. John ger oss hermeneutiska verktyg för en bättre förståelse av vad skaparna av 

texten NHC, VI, 5 ville säga sina läsare.  

    NHC, VI, 5 visar genom sin kompatibilitet med den kristna sethianska skriften Ap. John 

prov på en grundläggande sethiansk soteriologi. Den andliga människans gudomliga ursprung 

och tillhörighet proklameras, den gudomliga gnistan Logos nedkomst i det materiella kosmos 

och fängslandet i den materiella kroppen. Därtill talas om tillkomsten av härskaren 

(Yaldabaoths) med dennes archōntes, samt hur dessas bilder, attribut och negativa karaktärer 

kedjar människan i okunskapens bojor. Lösningen på problemet är den rätta kunskapen 

gnosis, vilken upplyser den inre människan om dess ursprung och tillhörighet i Gud, ”den 

första människan”, vilken blottläggs genom att man kastar av sig ”lejonets” och ”vilddjurets” 

bilder och inser att:” no likeness is the rationality (logos) of the soul (psuchē).”
155

 

    Frågan om vem som kan tänkas ha brukat en text som NHC, VI, 5 med dess kristna 

sethianska budskap är intressant, men i ett vidare perspektiv svår att besvara, då man inte har 

så mycket konkret kunskap om dessa ”sethianer” förutom deras mytologi och doktriner. Men 

som omnämnts i den tidigare studien kring NHC, VI, 5
156

 så talar Epifanius från Salamis 

(315-403 e.Kr.) konkret 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 
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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, en gnostiker av sethiansk typ.
157

 Detta exempel är intressant med tanke på 

Marvin Meyer uttalande att; NHC, VI, 5 och dess bildspråk borde varit mycket tilltalande för 

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

fördel kunna läsas tillsammans med Johannesapokryfen. 
158

 Föreliggande studie har just visat 

att NHC, VI, 5 är kompatibelt med Ap. John och dess kristna sethianska gnosticism, vilket 

innebär att munkar och asketer av eremiten Petrus typ kunde varit brukare av denna text under 

antiken. 
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