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Translitteration av koptiska bokstäver 

Uppsatsen använder den Leipzig-Jerusalemska translitterationen som föreslagits av Eitan Grossman och 

Martin Haspelmath.1 

 

Translitteration av grekiska bokstäver 

De grekiska bokstäverna har translittererats genom ALA-LC tabellerna, introducerade av American 

Library Association - Library of Congress, 2010. För att göra det enklare för läsaren att skilja koptiska 

och grekiska från varandra ges information vid en grekisk translitteration att det är grekiskt ord. Detta 

görs inte vid den koptiska translitterationen. 

 

Förkortningar 

boNT = Nya Testamentet på bohairiska. I litteraturlistan anges vilka papyrusar som har använts. 

EdP = editores principes. Detta är den första publikationen av källtexten. Papyrusen finns 

avfotograferad. De har också gjort en   av glosindelning i den koptiska löpande texten + tre olika 

översättningar (franska, tyska, engelska) + en inledning.2  

NHC = Nag Hammadi kodex. Efterföljande siffra anger vilken av kodexarna det är. De har alla en 

standardnumrering. 

NT = Nya Testamentet 

shNT = Nya Testamenten på sahidiska. I litteraturlistan anges vilka papyrusar som har använts. 

 

                                                           
1 Grossman & Haspelmath 2015. 
2 Malinine et al. 1963. 
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Inledning 

Inledning och syfte 

 

I textkritiska diskussioner under de sista åren ställs ofta frågan hur författaren av källtexten har förhållit 

sig till sin egen text och hur en historiker skall förhålla sig till en historisk text. Genom kontextualism, 

diskursiva analyser och dekonstruktion försöker man förstå hur författaren formats av sin omgivning 

och därigenom förstå vad författaren försökt att säga. Författaren som en autonom självskapade entitet 

existerar inte längre. Men man har också blivit medveten om att den som översätter eller studerar en 

historisk text är i dialog med denna. Han studerar inte det förflutna, han skapar det förflutna.  

Uppståndelsens Traktat är en kort antik kristen text, riktad till Rheginos, funnen i öknen vid Nag 

Hammadi, Egypten. Eftersom den utförligt talar om uppståndelsen har den blivit föremål för många 

analyser. Men de olika analyserna är motstridiga. Anledningen är inte endast att de utgår från olika 

textkritiska teorier utan också olika översättningar. Uppståndelsens Traktat är ingen komplicerad text 

och vid första genomläsningen tycks översättningarna likna varandra. Men närmare jämförelse mellan 

dem visar att detta inte är fallet. Varje översättare har valt ut sin egen historiska diskurs ur vilken de valt 

att förstå texten. Bentley Layton vill t.ex. i sin översättning tydligt klargöra hur författaren tänkte och 

hur detta förhöll sig till sin omgivning för att lägga en solid basis för de akademiker som inte har tillgång 

till koptisk källtext.3 Han samtalar framför allt med Platon, vilket har påverkat hans översättning i hög 

grad. Luther Martin flirtar med sofisterna4 och EdP för i sitt översättningsarbete en dialog med 

Valentinus,5 Malcolm Peel med både EdT och Paulus6 och Jacques Ménard7 med Paulus och 

Philipusevangeliet (NHC VIII, 2). Malcolm Peel uppger att han haft problem i sin dialog med Paulus då 

det endast finns fåtal subakhmimiska källor av shNT och han – för att kunna förstå dialogen mellan 

Rheginos och Paulus - var tvungen att föra dialog med senare sahidiska papyrusar.8  

Det skapas inte bara en sekundär dialog - d.v.s. den dialog som översättaren för med den primära 

diskursen mellan källtexten och dess omgivning – utan också en tertiär dialog. Detta är de diskussioner 

som förs utifrån den information och de signaler som översättaren lämnat i sin översättning. 

Vad är då syftet med denna uppsats? Det är att gå tillbaka till den koptiska källtexten för att se om denna 

är koherent med översättningarna och därigenom de diskussioner som förs över texten idag. Detta kräver 

                                                           
3 Layton 1979, 1. 
4 Martin 1971; Martin 1973a; Martin 1973b. 
5 Malinine 1963, vii-xxxiv samt i kommentarerna. 
6 Peel 1967; Peel 1969,  
7 Ménard 1983. 
8 Peel 1969, 21–2. 
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en översättning som grundat sig på den information som texten själv ger utan att förbinda den till en 

diskurs. Jag har valt att studera tre saker: 1) hur bärande är ställningstagandet att det framför allt är en 

polemisk filosofisk skrift d.v.s. form och funktion? 2) hur bärande är ställningstagandet att den 

deklamerar en realiserad eskatologi 3) Studera ett av de exempel i texten (45:16–18) där man ser att 

några översättare har följt den yttre diskursen och några textens inre diskurs och vilka följder det får på 

Kristus natur och den ömsesidiga participationen i frihetsdramat 

 

Metod 

Isabelle Collombat framhåller att en översättare är en retoriker. Översättaren försöker att finna pre-

existerande argument i texten och presentera denna på ett sådant sätt att källtexten och målgruppen - den 

diskursiva mottagaren som är i centrum för översättaren - möts på en likvärdig nivå. Detta kallar hon 

”den rationella empatin”. För att nå målet är det nödvändigt att identifiera mottagaren.9 Den rationella 

empatin är alltid mer eller mindre medvetet närvarande hos en översättare och tydliggör och skapar 

sammanhang. Att identifiera mottagarna av texten kan således vara ett sätt för översättarna att förstå 

skaparen av den källtext de arbetar med. Gemensamt för översättarna är att var och en har försökt att 

förstå texten genom sekundära källor i de olika diskursiva kontexterna och arbetat mycket på en 

kontextuell nivå. Därigenom pågår det en konstant dialog mellan texten och sekundära källor, vilket har 

skapat slutgiltiga översättningar. Detta kräver en stor kulturell-historisk kompetens för att förstå 

avsändaren och mottagaren.  Denna rationella empati ger dokumentet en plats inte bara i historien, utan 

också bland de människor som existerat. Den blir begriplig.   

För att kunna utföra undersökningen har det varit nödvändigt att göra en ny översättning av källtexten 

genom att i så hög grad som möjligt frigöra den från diskurs och i första hand förstå texten utifrån   den 

syntaktiska information som texten själv erbjuder. Om inte detta kunnat ge vägledning titta på hur 

utsagan förhåller sig diskursivt till eventuellt andra utsagor i texten.  Om inte heller detta kan lösa 

problemet har svar framför allt sökts i NHC1. Detta för att hålla diskursen så nära texten som möjligt. 

NHC1 innehåller texter som är skrivna på samma dialekt, ungefär samma tid, användes vid en given 

tidpunkt på samma plats och är valentinianska.  

För att inte belasta läsaren med allt för många grammatiska diskussioner har de viktigaste flyttats ut i en 

bilaga. Dessa kommentarer tar endast upp de platser där min analys av källtextens tolkning skiljer sig 

från de översättningar som redan finns. På några punkter är det viktiga skillnader. Det är dock möjligt 

att följa uppsatsen utan bilagan. 

                                                           
9 Collombat 2017. 



 

3 
 

1. För att få svar på fråga 1 studeras först vad vi vet om textens sitz im leben och formstilistiska 

teorier. Några av de verktyg som har använts för att ge texten sin polemiska karaktär studeras.  

Därefter läggs en annan funktion av texten fram. 

1. Fråga två besvaras genom att analysera begreppet tōoun, ”uppstigande”, och anastasis, 

”uppståndelse” i den koptiska källtexten och sätta dessa i relation till varandra. . Det söks också 

efter spår att finna inte bara bevis på en realiserad eskatologi utan också en kosmisk eskatologi. 

2. I den tredje frågan presenteras de två alternativa tolkningarna av 45:16–18, förs grammatiska 

och diskursiva analyser fram och studerar också alternativen i relation till textens egen 

information. 

 

Begränsningar 

Elizabeth Clark har betonat att svagheten i studiet av senantika kristna texter ligger i att man har hoppat 

över ett steg i den textkritiska utvecklingen. Från att ha läst och studerat texterna ur ett teologisk-

filologiskt perspektiv började man att under 1970- och 80-talet att studera dem ur socialhistoriskt 

perspektiv och därigenom försöka överbrygga klyftan mellan exegetik och historia. Man hoppade 

emellertid över den poststrukturella teorin och skapade därigenom bristande redskap för att förstå den 

socialhistoriska betydelsen av texterna.10  Poststrukturalismen utgår från att individen blir till i ett 

sammanhang och har ingen identitet utanför ett sammanhang.  Mycket kortfattat innebär detta att alla 

texter skapas i en diskurs och att studiet av dem bör ske genom en diskursanalys mellan texten och 

omgivningen, då det är denna interaktion som är subjektskapande. Inom poststrukturalismen finns det 

flera olika teorier hur detta bör ske. Men när man studerar antikens klassiska texter tar man ju med sig 

sin egen moderna diskurs – vi är ju själva resultat av vår egen omgivning – och gör en interaktiv tolkning 

av den klassiska diskursen. Det skapas så att säga en diskurs mellan diskurserna. Hur man ska förhålla 

sig till grundtexterna är ett problem. I motsatts till de moderna textkritiska teorierna har jag valt att 

endast rikta in mig på den diskurs som finns inom själva källtexten d.v.s. författarens dialog med sig 

själv. Men det finns ingen text som ”inte består av utanför”.  Detta kan ses som en allvarlig begränsning 

i översättningsstrategin. Men genom att göra detta kan man skapa ett verktyg för att förstå de olika val 

och diskussioner som översättarna har valt att göra. 

En annan begränsning ligger i översättningen. Den koptiska källtexten är en översättning av ett grekiskt 

original som jag nu försöker förstå genom att tänka i mitt moderna svenska språk. Men detta är 

begränsningar som tyvärr inte kan upphävas.  

Även om det är en kort text är texten mycket informativ där trådarna hänger samman på ett intrikat sätt.  

Av utrymmesskäl i uppsatsen är det inte möjligt att presentera en fullständig studie av texten eller alla 

                                                           
10 Clark 2004, 158–61. 
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dess trådar – inte ens att följa en tråd från början till slut. Därför blir presentationen något fragmentarisk. 

Det viktigaste har varit att ta fram några axplock för att kunna få ett svar på uppsatsens frågeställning. 

översättning 

I översättningen har jag inspirerats av Jörgen Magnussons idéer kring textens periodisering, vilka han 

presenterade i sin avhandling om Sanningens Evangelium: Rethinking the Gospel of Truth: A study of 

its eastern Valentinian setting 2006. Han har utvecklat det textlingvistiska angreppssättet från 

Uppsalaskolan inom nya testamentets exegetik -  särskilt Lars Hartman -  vidare i ny riktning och 

använder denna metod på de koptiska texter som är översättningar av grekiska texter.  Detta innebär 

bl.a. klart längre sammanhängande perioder än de tidigare översättarna av Uppståndelsens Traktat har 

arbetat med. Genom längre perioder uppstår också en annan uppbyggnad av texten då förbindelsen 

mellan olika begrepp kan sökas i längre linjer. På detta sätt följer man en underliggande grekisk 

textkomposition. 

Om den grammatiska konstruktionen är otydlig, söks först en lösning på konstruktionen inom andra 

koptiska dialekter innan den avskrivs som skrivfel eller okänd konstruktion.   

 

Tidigare forskning 

Den första översättningen och studien av texten som utgavs var ett samarbete mellan en internationell 

grupp av forskare under ledning av Michel Malinine 1963, Valentinus. De Resurrectione: (epistula Ad 

Rheginum): Codex Jung F. Xxiir-F. Xxvr (p. 43-50). De gav en fransk, tysk och engelsk översättning.  

Henri-Charles Puech och Gilles Quispel, som deltog i denna grupp, fastslog att texten var valentiniansk 

och stod nära, ja, kanske t.o.m. var skriven av Valentinus själv.  De såg likheter mellan Sanningens 

Evangelium och traktaten. Texten skilde sig dock från andra gnostiska texter genom sin kristologi och 

sitt distinkta språk.11 Giles Quispel har i ett annat sammanhang påpekat att just det kristologiska 

tänkandet i traktaten är typiskt för Valentinus.12  Den främsta kritiken kom från John Barns 1964 som 

på 8 platser i texten hade invändningar mot antingen läsandet av papyrusen eller översättningsvalet. Men 

det uppstod snart kritik mot den möjliga förbindelsen med Valentinus och därmed mot vissa val i 

översättningen. Willem van Unnik placerade den 1964 som ett element i den diskurs som handlade om 

uppståndelsen runt 180-talet och som leddes av Celsus och (pesudo-)Justins Athenagoras.13.Denna 

tidsdatering har sedan accepteras på en bredd front. Willem Van Unnik har dock också poängterat att, 

trots att diskursen var central under 180-talet, har författaren försökt att anpassa de kristna elementen 

till en valentiniansk diskurs som pågick under 150-talet. Eller att valentinianska element från 150-talet 

                                                           
11 Malinine 1963, vii-xxxiv. 
12 Quispel & Oort, 2008, 120–1. 
13 Van Unnik 1964a. 



 

5 
 

under 180-talet försökte att förbinda valentianism med ortodoxa kyrkan. Varför detta var viktigt för 

författaren kan han inte svara på.14 1967 kom Malcolm Peels avhandling med en ny översättning av 

texten, The epistle to Rheginos: a study in gnostic eschatology and its use of the new testament. Den 

hade två mål: att undersöka texten utifrån paulinsk kristologi och frigöra den från den starka 

valentinianska kontext som EdT hade givit den och  undergräva hypotesen att Valentinus var författaren. 

Utgående framför allt från textens eskatologi anser han att texten är ett sent dokument som stod närmare 

den ortodoxa kyrkan än den valentinianska skolan. De valentinianska elementen är rudimentära och har 

inte förståtts av författaren. Den står mycket nära den paulinska uppståndelseläran.15 Avhandlingen låg 

till grund för en bok 1969 i vilken översättningen också presenterades, The epistle to Rheginos – a 

Valentinian letter on the resurrection. Han fick stöd av Jacques Ménard 1983, som också har presenterat 

en egen ofta citerad översättning. Jaques Ménard utgår från att författaren försöker att sammanfoga två 

olika riktningar: uppståndelsen genom nous och en ortodox tradition där köttet uppstår.16 Gerd 

Lüdemann - som 1996 utgav en studie om Paulus arv i de s.k. villolärorna -  stödjer Malcolm Peel och 

försvarar det nära sambandet mellan traktaten och Paulus. Framför allt är det den intima förbindelsen 

mellan den kristne och Kristus som gör att det kan ses som en förlängning av framför allt Efesierbrevet. 

Texten passar in i den accepterade kristna traditionen. Skillnaden mellan traktaten och brevet är dock 

att traktaten talar om en individuell uppståndelse och i Efesierbrevet upphör all individualitet genom 

uppståndelsen.17 Horatio Lona, 1993, däremot erkänner väl textens likhet med framför allt efesierbrevet 

men när det gäller uppståndelsen finns det för stora skillnader.  En av de viktigaste punkterna är att 

utgångspunkten i uppståndelsens traktat  att de inre lemmarna uppstår (48:38b-48:3) inte återfinns i 

några andra källor inom storkyrkan under det andra århundradet.18 Även Nicholas Wright, 2003, menar 

att uppståndelseläran i traktaten är främmande för paulinska tankegångar, då han tolkar texten som om 

både den materiella och den andliga kroppen befinner sig samtidigt i den jordiska människan.19  

I avhandlingen The epistle to Rheginos: translation, commentary, and analysis 1971, som innehöll en 

ny översättning och följdes upp av ett par artiklar 1973, fastlägger Luther Martin texten som en diatribe 

med en stark polemisk funktion. Detta fick genomslagskraft på hur efterkommande har valt att studera 

Uppståndelsens Traktat. 

1979 publicerade Bentley Layton en studie av texten med två nya översättningar -  en lexikografisk-

grammatisk översättning och en diskursiv översättning - i The gnostic treatise on resurrection from Nag 

Hammadi 1979. Han utgår från en platonisk diskurs som förs i den kulturella omgivning i vilken 

Clement från Alexandria befann sig. Den underliggandekonflikten mellan själ och kropp är så stark att 

                                                           
14 Van Unnik 1964b, 165. 
15 Peel1969. 179–80. 
16 Ménard 1983, xii-97. 
17 Lüdemann 1996, 131–5.  
18 Lona 1993, 232–3. 
19 Wright 2003, 541. 
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den går längre än de platonska förställningarna.20  Speciellt den diskursiva översättningen är starkt 

platonisk. Men han har samtidigt i högre grad än de andra ovan nämnda översättningarna försökt att 

accentuera diatriben som stilgenre. 

1985 kom en ”standardiserad” översättning av texten i The Coptic Gnostic Library editerad av Harold 

Attridge. Översättningen är av Malcolm Peel, som – med ett par små modifieringar – bygger på hans 

tidigare översättningar. Denna översättning, den diskursiva översättningen av Bentley Layton från 1979 

och Jacques Ménards översättning från 1983 har därefter varit de översättningar som har använts inom 

forskningen. 

Traktaten har sedan dess ofta behandlats i olika antologier och avhandlingar inom kyrkohistoriska 

studier runt uppståndelse-temat - framför allt i kontext med Justinus Martyren och Paulus. Men eftersom 

översättningarna skiljer sig åt har detta lett till olika slutsatser i diskussionerna. Utrymmet är inte 

tillräckligt för att gå närmare in på dessa och jag nämner därför endast ett par få exempel.  Phermer 

Perkins, som 1985 har skrivit en grundläggande bok om uppståndelse-läran under den tidiga 

kristendomen har tagit del av Bentley Laytons översättning. Utifrån denna översättning drar hon 

slutsatsen att traktaten förnekar en figurativ uppståndelse helt och hållet – endast själen, ingen 

själskropp, uppstår. Anspelningar på en kropp efter döden är endast en reductio ad absurdum, d.v.s. att 

man genom en rad slutsatser bevisar motsatsen till det som antogs.21 Malcolm Peel utgår i sin 

översättning från att det finns en kroppslig uppståndelse. Den nya kroppen är emellertid en andlig 

kropp.22 Nikolai Kiel, som jämför traktaten med (pseudo-)Athenagoras utgår från Malcolm Peels 

översättning i The Coptic Gnostic Library. I sin studie fastställer han en kroppslig uppståndelse.  Genom 

att författaren till traktaten utgick från att behållandet av den individuella identiteten fortsatte efter döden 

var en kropp nödvändig – dock var denna ingen materialistisk kropp. Men den icke-materialistiska 

kroppen står den fysiska kroppen så nära att den avlidne är igenkännbar och behåller sin personlighet.23 

Robert Douglass, 2007, har skrivit en avhandling om den kroppsliga uppståndelsen under den tidiga 

kristendomen. I denna försöker han läsa Malcolm Peels och Bentley Laytons översättningar mot 

varandra, vilket ställer honom inför stora problem. Han konstaterar  att det enda man säkert kan fastslå, 

om man utgår från båda översättningarna, är att man inte har en temporär fysisk kropp efter döden.24 

Nicholas Wright utgår från en vad han kallar transfysisk verklighet d.v.s. att uppståndelsekroppen redan 

finns inom den jordiska kroppen.25 

Det är nästan 40 år sedan som den sista av de tre översättningarna presenterades. Under denna tiden har 

kunskapen inte bara om valentianism utan också om gnosticism i allmänhet ökat genom komparativa 

                                                           
20 Layton 1979, 3.119-33. 
21 Perkins 1985, 357–60. 
22 Peel 1973, 146–50. 
23 Kiel 2016, 486–531. 
24 Douglass 2007, 106.  
25 Wright 2003, 538–41, men se också 347–56.  
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studier av de texter som återfunnits. Men traktaten återfinns nästan inte i dessa diskurser – och då endast 

i periferin. Mest utförligt tycks den ha behandlats av Einar Thomassen som ägnar 3 sidor åt att diskutera 

soteriologin i sin sammanställning om de valentinianska skolorna, där han följer samma översättningsval 

som Bentley Layton har gjort.26 En ny studie av traktaten som helhet utifrån den valentinianska myten 

har inte skett sedan 1963.  

 

Historisk bakgrund 

Texten 

Texten tillhör det material av tretton kodexar som hittades gömda i sanden vid Nag Hammadi 1945. En 

av dem, Kodex I, såldes på den svarta marknaden till en köpare i U.S.A. Gilles Quispel, dåvarande 

professor i kristendomens tidiga historia vid Utrechts universitet, gav 1953 The Jung Foundation i 

Zürich rådet att köpa upp den så att de kunde bli systematiskt granskade. Därför kallas kodexen – 

speciellt i den tidiga forskarlitteraturen - också för Jungkodexen. Det största intresset gick ut till en text 

kallad Sanningens Evangelium (NHC1,3) i samma kodex.27 

Den tillhör en samling av 13 kodexar, varav Uppståndelsens Traktat återfinns i den första d.v.s. 

Jungkodexen. I denna kodex återfinns också Aposteln Paulus bön, Jakobapokryfen, Sanningens 

Evangelium och Den tredelade traktaten. Samtliga, förutom Jakobapokalypsen som är svårare att 

avgränsa, anses vara valentinianska. Eftersom alla utom en tycks vara valentinianska finns det en mer 

eller mindre gemensam idémässig kontext i vilken de har skrivits. Uppståndelsens Traktat är en kort 

text som sträcker sig från 43:25–50:18 och är placerad som den fjärde i kodexen, direkt efter Sanningens 

Evangelium. Michael Williams har framlagt en hypotes som innebär att alla texterna har grupperats på 

ett välgenomtänkt sätt. Texterna i varje grupp, d.v.s. i varje kodex, har dessutom placerats i en bestämd 

ordning. Vad gäller kodex 1 tycks den följa den NT-kanon som växte fram. Ett av flera bevis för detta 

är att Uppståndelsens Traktat, NHC 1,4 tycks ha kopierats efter att de andra hade skrivits ned. Efter 

traktaten finns ett ovanligt långt tomt utrymme i kodexen innan nästa text börjar, samtidigt som traktaten 

är skriven av en annan kopist.28 Detta innebär att de har en interkontextuell relation till varandra. Men 

denna relation är troligen sekundär. Det visar endast att man vid en okänd tidpunkt i historien har 

kombinerat dem med varandra av för oss okända skäl.   

Själva omslaget till kodexen är gjort av återanvända dokument som genom de olika handstilarna har 

daterats till omkring 274–350. Typen av återvända dokument pekar mot en möjlig provinsiell stad 

förbunden direkt eller indirekt med merkantil agrikultur och vävarindustri. På grund av platsnamnen är 

                                                           
26 Thomassen 2008, 83–5, 458 + 497 n.23. 
27 Quispel 1974, 4–7. 
28 Williams 1999, 247–262 + 254 tabell 6. 
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omslagen av kodex I, V, VII och XI alla producerade i samma omgivning, vilket är nära den plats de 

var funna. Omslaget till kodex VII är producerat tidigast oktober 348.29 Men hur länge det har dröjt 

innan man återanvände papyrusen för kodexen är omöjligt att säga.  Jean Doresse har 1960 på 

paleografiska grunder daterat kodexen till 350-talet.30 Men den koptiska paleografins kronologi är ännu 

osäker. Skrivaren av text 1, 2, 3 och 5 i kodex I har också arbetat med kodex VII och skrivaren av det 

fjärde traktaten i kodex1 har arbetat med kodex XI,1.31 En kol 14-datering/isotopanalys av lädret i 

omslaget till kodex 1 har visat att det är äldre än omslaget i kodex VII.32  Det enda man således kan slå 

fast, är att Uppståndelsens traktat sannolikt ännu var känd omkring år 346. 

Texterna är kopierade nära den plats där de hittades.  John Barns et al. finner inga övertygande bevis att 

de producerades i en klostermiljö, då de dokument som förstärkt omslagen troligen kommer från en 

allmän soptipp i en stad.33 Hugo Lundhaug och Lance Jenott anser däremot på arkeologiska och 

kulturella grunder att de kopierades och användes av egyptiska munkar under 300- och 400-talet.34   

Uppståndelsens Traktat omnämns inte i några historiska källor. Men förutom att endast kopiera Irenaeus 

utläggningar om valentinianska skolan tillfogade en biskop, Epiphanius av Salamis, en egen kommentar 

när han sammanställde sin Panarion år 376.  Michael Andrews anser att detta citat kan anspela på 

Uppståndelsens Traktat - ett av de skäl som gör att han tror att texten måste ha varit skrivet senare än 

180-talet – genom att citera en del av kommentaren: ”'They deny the resurrection of the body, asserting 

something fabulous and silly— that this is not the one that rises, but another from it [ex autou] which 

they call spiritual.” 35Men om man söker upp den fullständiga kommentaren av Epiphanus lyder den:  

” They deny the resurrection of the dead, and make some mythological, silly claim that it 

is not this body which rises, but another which comes out of it, the one they call “spiritual.” 

< There is salvation > only of those “spiritual” persons who are their community and of 

the others, < the > so called “soulish,’’ provided that the soulish practice righteousness. 

But the ones they call “material,” “fleshly,” and “earthly” perish altogether and cannot 

be saved at all. Each essence returns to its own origins —the material is abandoned to 

matter, and the fleshly and earthly to the earth.”36 

Uppståndelsens Traktat nämner inte tredelning av andliga, själsliga och fysiska människor. Anden är 

det som uppstår, själen och kroppen formar en enhet som dör.  Detta är en essentiell skillnad och det 

kan inte handla om vårt traktat. Epiphanius vittnar emellertid också om ännu aktiva valentinianska 

                                                           
29 Baarns et al. 1981, 1-3, 11. 
30 Doresse 1960, 141. 
31 Williams 1999, 249. Lundhaug & Jenott 2015, 11+ not 35.) 
32 Lundhaug & Jenott 2015, 11+ not 35. 
33 Baarns et al. 1981, 1-2, 11. 
34 Lundhaug & Jenott 2015 
35 Edwards 1995, 87. 
36 Epiphanius av Salamis, Panarion (Adversus Haereses) 31.7.6-7. Översättning Frank Williams. 
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skolor på flera platser i Egypten. En av de platserna var i Thebais i vilken texterna hittades.37 Detta kan 

väl betyda att texten fortfarande cirkulerade då.  

 

Valentinianska kristendomen 

Valentinianska kristendomen grundades av Valentinus som levde ca 100–160 e.v.t. Han var verksam 

inom kyrkan i Rom under en tid fram till ca 135 e.v.t.  Av sin omgivning ansågs han vara en gnostiker: 

en tro på en gudomlig livsordning och en kosmisk livsordning, vilken - i den valentinianska skolan - 

skapades ur den gudomliga livsordningen. Den kosmiska myten innebär att det gudomliga element som 

är bunden till den kosmiska livsordningen skall återvända och återställa helheten. En del av 

mänskligheten har en dubbel natur: den ursprungliga och den värdsliga. Den gudomliga naturen 

återvänder och den värdsliga förklingar. Skolan spred sig över hela medelhavsområdet innan den 

försvann helt under 500-talets början. I allmänhet delar man in den i den östra och den västerländska 

valentianismen. Den östra skolan menade att Jesus Kristus var inkarnerad i köttet. Den västra skolan 

antog doketismen d.v.s. att han aldrig var inkarnerad i köttet. Det finns dock kritik mot indelningen av 

en österländsk och en västerländsk gruppering. Denna kritik har framförts av bl.a. Joel Kalvesmaki som 

emellertid endast grundar sig på tidiga sekundära kristna källor och inte på komparativa studier mellan 

de valentinianska texterna.38 

Henry Green ser skolan som en paraplyorganisation, där många olika grupper delar en yttre gemensam 

faktor genom att de identifierar sig med Valentinus, men bakom denna yttre faktor har sina egna 

filosofiska, religiösa och etiska föreställningar.39  Einar Thomassen har konstruerat gemensamma drag 

inom  de olika grupperna och finner att de förbinds inbördes med protologi, soteriologi, initieringar  och 

ritualer.40 En stor skillnad mellan valentianism och andra gnostiska skolor är att valentianismen ser 

bristen som kunskap vara orsaken till att kosmos blev till. Detta återfinns väldigt starkt i Sanningens 

Evangelium (NHC1,3) men också i Uppståndelsens traktat. 

 

Språket 

Texten var författad på grekiska. EdT uppfattade den så nära den grekiska texten, att man ofta försökt 

att återskapa delar av det grekiska originalet för att få bättre insikt i den koptiska texten. Gilles Quispel 

har t.o.m. gjort en opublicerad tillbakavänd översättning av hela texten. Hans grekiska restauration har 

                                                           
37 Epiphanus av Salamis, Panarion. (Adv.Haeres) 31:7,1. De fanns i Athribitis, Prosopitis, Arsinoitis, Thebais, i 

Nedre Egypten och Paralia samt Alexandria. 
38 Kalvesmaki 2008, 79-89. 
39 Green 1985, 242–259. 
40 Thomassen 2008. 
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då och då använts som källa i olika översättningar t.ex. av Roelof van den Broek i en nederländsk 

översättning av texten.41 Denna metod kan man bemöta kritiskt: 

a. Istället för ledet X? →Y får man ledet X? →Y→Z? varav man får det textkritiska problemet 

hur X? och Z? förhåller sig till varandra.  

b. Genom att inte först analysera och förstå den koptiska semantikens problematik kan man allt 

för snabbt gripa till förunderställda grekiska lösningar utan att överväga andra alternativ. 

 Men att potentialen för att (delvis) kunna återställa grekiskan finns, visar på en koptisk översättning 

som står mycket nära sin grekiska förlaga. Bentley Layton visar hur användandet av Ø-artiklarna 

(indefinita nomen) på flera platser i texten speglar en grekisk syntax.42 Översättaren har dessutom använt 

de grekiska konjunktionerna på ett sätt som visar på en stor insikt i den grekiska texten. Den koptiska 

översättaren följde helt enkelt originalet på ett precist sätt. 

Koptiskan hade under de första århundradena e.v.t. inget standardiserat uniformt skriftspråk, utan istället 

fanns ett stort antal olika dialekter, vilka kan grupperas längs en nordlig och en sydlig pol.  Sahidiska 

var den mest stabila variationen och förändrades nästan inte under tidens gång. Andra dialekter var både 

geografisk och kronologiskt mer instabila. Uppståndelsens traktat är skriven på lycopolitanska - också 

kallad AA2 och subakhmimiska - vilken återfinns i tre olika variationer. I de egyptiska manikeiska 

manuskripten användes L4, L5 i ortodoxa kristna dokument och L6 i olika typer av dokument, varav 

t.ex.  NHC1.  L5 verkar ha den starkaste geografiska förankringen och L4 tycks vara en social och inte 

geografisk variation. L6 (den lycopolitanska) är den variation som uppvisar mest särdrag. Den hade 

förutom affinitet med sahidiska också affinitet med akhmimiska. L6 var troligen den mest sydliga 

variationen av lycopolitanska som talades i gränsområdet till Thebe, d.v.s. akhmimiska språkområdet.43 

Dessutom visar Wolf-Peter Funk att den äldre variationen av bohairiska (B4) som användes i norra 

Egypten, d.v.s. i Nildeltat runt Alexandria, kan ha använts i skriftlig form tidigare än 300-talet och har 

återfunnits i dialekter ända ner till mellersta Egypten.44  

Översättningen fluktuerar i sitt språk. Den väljer inte alltid den lycopolitanska formen av ett ord. Ibland 

föredras den bohairiska, fajjumiska eller sahidiska dialektformen, vilket visar på att texten har vandrat. 

Detta var under en tid då koptiskan – i motsatt till grekiskan – ännu inte hade en formell litterär 

lingvistisk tradition. Kanske ansågs det inte heller viktigt att upprätthålla en enad dialektisk form i ett 

dokument. Dessutom kan texten ha blivit föreläst för kopisterna, vilket innebär att föreläsarens dialekt 

har arbetats in sekundärt i den originella översättningen. Lycopolitanskans relativa affinitet med 

sahidiska, samt att sahidiska är en mycket regelbunden och stabil dialekt, har gjort att översättarna har 

                                                           
41 Van den broek 1986, 154. 
42 Layton 1979, 183. Det gäller syntaxen i 44:21-2,29-31 och 46:14–5.  
43 Funk 1988, 154–6, 181 + 182 fig.6. 
44 Funk 2013, 543. 
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utgått från i första hand sahidiska formläran när man har översatt texterna. När man därför har upplevt 

svårigheter i texten har man utgått från skrivarfel utan att hålla räkning med fluktuationer från andra 

dialekter.  

 

Textens funktion som diatribe 

I en diatribe behandlas en allmänetisk fråga på ett retoriskt sätt. Genren är omdebatterad och det finns 

ingen fullkomlig kongruens när det gäller att definiera de olika elementen i genren. Den består av dialog 

skapad med hjälp av retoriska figurer i samtal med imaginära motståndare eller direkt med 

åhöraren/läsaren i en polemisk ton. Stilelementen består av enkel syntax, parataxer och användning av 

olika element såsom anekdoter, aforismer och antiteser. Denna stil användes av stoiska/cyniker filosofer 

då de åberopande etiska frågor. Under den romerska perioden användes den främst av de stoiska 

filosoferna som t.ex. Musonius Rufus, Epictetus och Seneca, vilka alla hade anknytning till Roms 

innersta maktkretsar. Plutarchos, som t.o.m. kunde vara kritisk med stoicismens, använde trots detta 

diatribe i sina etiska verk.45 Sedan publiceringen av avhandlingen Der Stil der paulinischen Predigt und 

die kynisch-stoische diatribe av Rudolf Bultmann 1910, har det skapats många studier av dess inflytande 

på Paulus. David Aude begränsar diatribe till Rom 1 – 11 (Changwong Song omsluter Rom 1:16-

14:2346), 1 Kor. 6: 12 – 20, 15:29 – 41 samt Gal 3:1 – 9 och 19 – 22. Specifikt med dessa fragment är 

att de alla har etiska frågor som fokus.47 

Luther Martin fastlägger på ett övertygande sätt att Uppståndelsens Traktat är en diatribe. 

Klassificeringen är baserad på stilistisk analys.48 Bentley Layton understryker också den starka 

didaktiska aspekten av Uppståndelsens traktat och igenkänner den som en diatribe i en stoisk/cynisk 

tradition.49  Båda har i sina översättningar valt att understryka dessa element genom sina val av 

ekvivalenta uttryck och en enkel, och kort syntax. 

Men är etiken i Uppståndelsens Traktat det centrala i textens funktion? Hur är tidsperspektivet?  Diatribe 

användes inom kristendomen främst under det första århundradet.50  En av de karakteristiska dragen i 

diatribe är de retoriska figurerna. Luther Martin föreslår att Rheginos är en retorisk figur.51 Man 

förväntar sig då att ”figuren Rheginos” – som introduceras redan vid öppnandet av traktaten  - skulle 

                                                           
45 En bra historisk analys och beskrivning av diatribe ges av 

 Wallach 1974. För Plutarchos användande av diatribe se Burns 2015.  
46 Song 2004, 55–9. 
47 Aune 2011. William Stegner tveksam mot att Romarbrevet är en diatribe och identifierar den som midrashim. 

Tradition: Stegner 1984; Rivka Ulmer visar dock att den stoiska/ cyniska stilen har påverkat midrashim: Ulmer 

1997.  Den kontextuella bakgrunden till Paulus brev debatteras fortfarande. 

48 Martin 1973a  
49 Layton 1971, 271–291. 
50 Meredith 2012, 27–36. 
51 Martin 1973a, 280 
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vara väl känd för en bredare krets. Det verkar dock inte vara så då man inte har funnit analoga källor där 

detta ganska vanliga hellenistiska namn används. Man får inte glömma, att epitetet och dragaren av 

epitetet i denna genre hade samma funktion: en emfas som direkt skulle placera åhöraren/läsaren i en 

specifik kontext och därför på förhand var välkänd för åtminstone en större publik inom en specifik 

tradition. Men för vem/vilka var en ”Rheginos” ett begrepp?   Även om Uppståndelsens Traktat visar 

stilelement från stoicismen/cynismen kan innehållet dateras till en senare period.52 Man skulle t.o.m. 

kunna argumentera för att den har tagit upp stilistiska element i ett försök att associera den med det 

första århundradet och därmed få ett historiskt anseende. 

 

Antisofismen och polemik 

Zits in leben  

Som redan nämnts har texten av Luther Martin definierats som en diatribe. Flera översättare har 

identifiera olika retoriska figurer i texten och har visat på användandet av stoiska begrepp.53 Luther 

Martin pekar på textens tidlöshet och ahistoricitet, samt författarens anonymitet. Texten är således inte 

ett försök att passa in i en tradition.54 

Texten utgår från en både vertikal och horisontal organisation. Det finns en grupp – i vilken det tycks 

finnas  etiska motsättningar - som på ett horisontalt plan delar information med varandra. Denna grupp 

kan vända sig till en mer elitistisk grupp, vilken också tycks ha en horisontal organisation då frågan som 

inleder traktaten har ställts till hela gruppen och inte en specifik individ. I denna grupp finns teologiska 

motsättningar. Detta är en perfekt struktur ur ett retoriskt perspektiv och gör det möjligt att forma ett 

geometriskt mönster där de retoriska figurerna både har enskilda egenskaper och delade egenskaper. Det 

finns också många tänkbara imaginära motståndare: apologetismen, filosofin, doketismen, 

montanismen, parusia-teologin… allt för många imaginära motståndare för att kunna återföras till en 

enda presumtiv frågeställare. Detta tyder på att texten framför allt är ett diskursivt inlägg i en filosofisk 

debatt. 

Men vad talar emot detta? Diatribes stilistiska form togs över av andra litterära genrer som t.ex. 

vetenskap, poesi och satirer.55  EdT finner en disposition i texten som stämmer för privata brev och ser 

ett privat brev riktat till en grupp.56 Malcolm Peel utgår från att flertalsformen som återfinns i epilogen 

(49:39-50:16) är felöversättning och att brevet är ett privat brev riktat till en person. Att den saknar den 

                                                           
52 Bl.a. användandet av ordet ”aposteln”, platoniska element och aktualiteten i den diskussion som förs om 

återuppståndelsen, vilken skedde från tvåhundratalets mitt. Detta behandlas vidare på andra platser i uppsatsen. 
53 För dessa hänvisar jag framför allt till deras kommentarer till sina översättningar. 
54 Martin 1972a, 291–2.  
55 För en bra summering av historiken och problematiken runt genre och stil se t.ex. Wallach 1974. 
56 Malinine 1963, ix. 
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traditionella inledningen kan bero på att brevformen dels var annorlunda i mellanöstern än i de 

grekiska/romerska genrerna, den kan ha gått förlorad eller att kopisten har haft begränsat utrymme och 

därmed uteslutet den. Om texten var ett retoriskt brev borde texten stå formmässigt närmare de Paulinska 

breven.57  

Ismo Dunderberg har studerat hur den valentinianska skolan behandlade stoicismen i sina texter. Det är 

tydligt att de både kände till och använde dessa begrepp i sina texter, men använde dem på ett eget 

innovativt sätt.58 Detta innebär att de inte behöver vara riktade mot en stoisk krets. Genom att fokusera 

för mycket på en stilform kan man glömma bort att söka underliggande funktioner och måste därför vara 

försiktig med att inte blanda ihop stil med funktion.   

Den organisatoriska strukturen beskriven ovan återfinns i många sammanslutningar. Just därför är den 

så tacksam för retoriska ändamål. En ledande grupp som ansvarar för teologiska frågor och en 

underordnad grupp som framför allt möter konflikterna i det dagliga livet med sina etiska spänningar 

visar på en verklig praktisk-realistisk situation.  

Enligt de (hypotetiska) beräkningar som Richard Carrier gjort hade 400,0000 av dem som bodde i det 

romerska imperiet en sekundär utbildning.59 I mellanklassen och välbeställda familjer tränades barnen 

från mycket tidig ålder i grammatik, logik och retorik.60  Många olika yrkesgrupper hade den retoriska 

träningen att både kunna skriva och förstå denna text. Detta gör att zits in leben inte behöver begränsas 

till filosofiska kretsar.  

 

Luther Martin: De fem beskyllningarna mot sofisterna 

1. De söker fel kunskap.61 

2. De ställer frågor som inte kan besvaras. Diskursen var det viktiga.62 

3. Högmodiga.63 

4. Har inte stått inom sanningens ord.64 

5. De söker snarare sin egen vila.65 

                                                           
57 Peel 1969, 5–12. 
58 Dunderberg 2010, 220–38. 
59 Carrier 2016, 29–30. Han utgår från 2% av den manliga befolkningen över 15 år, vilket i sin tur utgjorde ca 30% 

av totala befolkningen 60 miljon. 
60 För en samtida beskrivning av undervisning och didaktiska teorier se t.ex. Quintilianus; Institutio Oratoria bok 

1–2.  
61 Martin 1983b, 21. 
62 Martin 1983b, 23. 
63 Martin 1983b, 25. 
64 Martin 1983b,26. 
65 Martin 1983b,28. 
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“Some there are, my son Rheginos, who 

want to learn many things. They have 

this goal when they are occupied with 

questions whose answer is lacking. If 

they succeed with this, they usually think 

very high about themselves. But I do not 

think that they have stood within the 

World of Truth. They seek rather their 

own rest, which we have received 

through our Saviour…” 

”Det finns några, min son Rheginos, 

som längtar efter att lära mycket. De har 

detta mål när de omfattar filosofiska 

problem som saknar lösning. När de 

träffar dem mitt i prick överväldigas de 

ofta av sig själva. Men, då de söker mer 

än sin vila, tror jag inte att de har stått 

fasta i Sanningens Ord, det som vi har 

mottagit genom vår Frälsare…”66 

  

Martin Luther har i brevets prolog funnit fem olika beskyllningar mot sofisterna. Den första är att de vill 

lära specifika ting. Detta vill dock också Rheginos, som själv ställer frågor. Martin Luther menar att det 

är vad de vill lära som är den underliggande polemiken.67  Men han ger ingen information om hur dessa 

källor användes diskursivt under Rheginos samtid och dessutom finns det inget i texten som tyder på att 

det är polemik riktat mot den typ av kunskap de söker. Texten inleds med att det finns dem som söker 

mycket kunskap. Varför söker de kunskap? Svaret är: för att ställa filosofiska frågor som inte har några 

svar. Zētēma, ett ord som används i källtexten och betyder ungefär ”filosofiskt problem”, användes i en 

exegetisk metod där man genom att ställa frågor undersökte tingens natur. Man sökte kunskap för att 

därigenom kunna underminera denna kunskap med rätt riktade frågor. Sofisterna ansåg att människan 

inte hade förmågan att förstå alltet. Man finner termen zētēma i även i apostlagärningarna i boNT och 

shNT där den används för ofruktbara diskussioner. Lärjungarna varnas därför också för att inte gå in på 

deras frågor.68 Metoden användes t.ex. inom dialektiken d.v.s. diskussioner i dialogform som styrs av 

frågor. Sadé Bartsch beskriver hur sofisterna under romerska perioden smädades för sina diskussioner. 

Dialecticus blev nästan synonymt med kverulant.69. Därmed upptäcker vi att det första argumentet ”att 

söka fel kunskap” inte kan få stöd.  

Argument två förblir däremot viktig; de ställer frågor utan svar. 

När det gäller argument 3, ”Högmodighet” ställer han det gentemot Rheginos som frågar behagligt 

(ekšine n̅man…ouhlac 44:4–5). Hlac är ett ord som kortfattat betyder ”vara behaglig/ behaglighet”. När 

det gäller hlac refererar Luther Martin till Michel Wilmet, Concordance du Nouveau Testamentes 

Sahidique.. Ordet skall återfinnas på fem platser i både boNT och shNT där det översätter grekiskans en 

                                                           
66 Uppståndelsens traktat 43:25-37a. Engelska översättningen är P3. 
67 Martin 1973b, 21–2. Källorna är Heraclitos (535 –  475 f.v.t.), (Pseudo-)Platons Erastai samt Porphyrus (233–

350 e.v.t.). Den fjärde källan är Sextus visdomsord som dock är så allmänt skriven att den kan tolkas på olika sätt.  
68 Apg 15:2, 18:15, 25:19, 26:3. I 18:15 varnas ett par lärjungar inte trädda in i dessa frågediskussioner. 
69 Bartsch 2014. 
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chrestos/en christos d.v.s. Rheginos fråga uppstår i en inre förbundenhet med Kristus.  Men i Michel 

Wilmets konkordans återfinns ordet hlac sju gånger. Endast tre gånger översätter det en form av 

chrestos.70 Av dessa tre exempel återfinns den i två olika papyrusfragment av samma text: Matt 11:30. 

Alltså finns den endast verifierad på 2 platser: Matt 11:30 och Rom 16:18. I den sistnämnda texten 

används ordet på ett ironiskt sätt för ”struntprat” (grek. xrēstologias). Hur används ordet i NHC1?  I 

Den tredelade traktaten återfinns det (mn̅thl̅ce)10 gånger som en egenskap av Faderns närvaro, genom 

vilken han blir igenkänd av Fullheten och av dem som söker honom.71 Samma funktion tycks ordet ha i 

Sanningens Evangelium (hlac, mn̅thlac).72 I vårt traktat är termen inte förbunden till Fadern, utan till en 

egenskap hos Rheginos. Att flytta egenskapen från Fadern till Rheginos tyder på en mer personlig 

egenskap och det är därför inte självklart att ordet har samma funktion som i Den tredelade traktaten 

eller Sanningens Evangelium och författaren endast vill markera Rheginos seriositet. Eller ett retoriskt 

konstgrepp att vinna läsaren på sin sida? En stilistisk eftergift för att bevara den litterära formen? 

Argument tre faller också bort. 

Femte beskyllningen är att filosoferna snarare söker sin egen vila än den vila som kommer från Jesus 

Kristus. Men översättningen kan också lyda: ”… Men, då de söker mer än sin vila, tror jag inte att de 

har stått fasta i Sanningens Ord...” (Se bilaga 43:25-37a.). Argument fem faller också bort.  

Så återstår endast att ”de inte finner svar” och ”står utanför Sanningens Ord”. Nu kommer vi direkt in 

på den polarisation som löper genom hela texten: utanför Sanningens Ord  ↔ Inom Sanningens Ord. 

Därmed blir det tydligt att författaren troligen arbetar med längre perioder än vad Luther Martin utgår 

ifrån, vilket försvagar den polemiska skiftningen i traktaten. 

 

Tro och övertygelse 

”Är det någon som inte tror saknar han övertygelsen, för det är trons sak, min son, 

och inte övertygelsens: det som är dött skall uppstå. Och finns det någon som tror 

bland filosoferna här 1skall han ändå uppstå. Och filosofen här: må han inte tro 

någon som omvänt sig själv.”73 

Samtliga översättare är samstämmiga i att källtexten tar del i den viktiga diskursen i storkyrkan där det 

pågick en dispyt mellan trons funktion och övertygelsens funktion. 46:3–13. Tack vare denna premiss 

har de haft stora problem med att förstå grundtexten. Man föreslår utelämnade fraser, skrivfel eller att 

översättaren inte har förstått grekiskan i grundtexten och föreslår en rad olika översättningslösningar (se 

                                                           
70 Michel Wilmet 1959, p. 1432–3.  

 
71 NHC 1,5. 53:5, 55:24,33, 56:15, 57:29, 63:28, 72:11, 85:37, 126:4, 136:23. Guds indirekta närvaro i 82:37.  
72 NHC 1,3. 31:20. 41.3, 42:8.  
73 Uppståndelsens traktat 46:3–13 
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bilaga 46:3–13). Om man endast utgår från själva källtexten finns det inget som behöver avser en 

polemik mellan tro och övertygelse. En frapperande parallell i Tolkningen av kunskap och indirekt i 

Jakobsapokryfen ser övertygelse som ett resultat av tro.74 Även i Thomas Atletens bok låter sig Thomas 

övertygas av Gud därför att han igenkänner det han säger i sitt eget hjärta75. Denna text tillhör den 

Östsyriska kyrkan, men texten återfinns bland Nag Hammadi kodexarna och dateras till samma tid som 

Uppståndelsens Traktat. Det pågick således även en annan viktig diskurs inom kyrkan där övertygelse 

och tro var följdverkningar av varandra.  

Översättarna utgår också från att filosoferna och de som försöker övertyga är samma figurer.76 

Diskussion anses vara given: en oöverbrygglig polaritet mellan tro ↔ [övertygelse=filosofer.]77 Men 

översättarna  har blandat ihop ”övertygelse” och ”filosofi”. Som Sadé Bartsch tydligt klargör:  under 

den romerska perioden hörde ”övertygelse” till den retoriska konsten, medan filosofi sökte ett 

opersonligt axiom. Mellan dessa brann en häftig strid.78 Istället skulle det i så fall vara filosofer och de 

som övertygar som polemiserar mot varandra.  

 

Ešōpe eller ešče 

Eišpe behandlas av översättarna som konjunktionen ešōpe, på svenska ofta översatt till ”om”/”ifall” -  

vilken används för att inleda en reell villkorssats. Villkorssatser är viktiga inom retoriken.  Även Richard 

Smith igenkänner eišpe som en fluktuering av ešōpe.79  I Uppståndelsens Traktat är den dock förbunden 

med visa svårigheter. En förebild är t.ex. introducerandet av Elias och Moses i 48: 6a-11: ”För om du 

kommer ihåg…tro inte att uppståndelsen är en illusion”. Om man inte kommer ihåg skall man då tro att 

uppståndelsen är en illusion? Ett annat exempel är i 45:28b där den kan vara en förstärkning av tote ce 

n̅the som inleder vid 45:23b.  Även Jörgen Magnusson har funnit svårigheter att i NHC se eišpe som en 

ren konditionalis och har framfört tanken att den i olika texter som t.ex. Uppståndelsens Traktat också 

kan ha en emfatisk funktion.80  

Walter Crum anser däremot att den lycopolitanska formen ešpe inte translaterar konjunktionen ešope 

utan istället  ešče, som i motsats till ešōpe som utöver funktionen som konjunktion, vilken inleder en 

reell villkorssats, även  har en emfatisk funktion.81 Enligt Ariel Shisha-Halevy används ešče sällan som 

det styrande elementet i försatsen till en orsakssats och är relativt svag i jämförelse med andra 

                                                           
74 NHC 11,1.  1:30-3; NHC 1,2 12:41-13:2, 9:9–10 
75 NHC II,7  142:19. 
76. Uppståndelsens traktat 46;3–8. 
77 Malinine et al. 1963, 29–30; Martin 1973, 29–30; Attridge 1985b 168–9;  
78 Bartsch 2014. 
79 Smith 1999, 44. 
80 Jörgen Magnusson är docent religionsvetenskap och koptiska, Mittuniversitet, och handledare för denna 
uppsats.  
81  Crum 63b. 



 

17 
 

konditionala strukturer. Ändå översätts den felaktigt vanemässigt och oreflekterat till ”om”.82 Därför bör 

man istället vid varje situation analysera om den har emfatisk eller konditional funktion. I 49:16b och 

25b som är del av en paranesis har den t.ex. en konditional funktion - dock inte som polemiskt element 

utan för att understryka en etisk anmaning. Genom att tolka eišpe som ešče försvagas alltså den retoriska 

syntaxen i texten.  

 

Frågor 

Ett viktigt retoriskt stilistiskt element i en diatribe eller polemik är indirekta anspelningar och indirekta 

frågor. Koptiskan gör ingen skillnad mellan direkt och indirekt tal. Detta gör det mycket svårt att avgöra 

om en sats är en indirekt fråga eller ett allmänt uttalande. Det finns tre sätt att ställa direkta frågor i 

koptiskan. 1) röstens ton i kombination med satsen kontext. 2) Interrogativa pronomen eller adverb som 

alltid – beroende av vilka det är – placeras först i satsen eller efter verbet. 3) relativa artiklar.83 Samtidigt 

kan futurum I och futurum IV (finalis) ange en fråga utan att man använder interrogativa pronomen, 

adverb eller partiklar.84  Uppståndelsens Traktat innehåller 8 direkta frågor. Två är till för att skapa 

retoriska figurer.85 4 frågor är ledande frågor.86 Då återstår alltså 2 direkta frågor: Vad utförde Herren 

när han var i världen?”  och ”vad är uppståndelsen?”87 Den första frågan visar hur man finner svaret. 

Den andra frågan återknyter till brevets syfte d.v.s. Rheginos fråga. Nästan ingen översättare har tolkat 

några satser som indirekta frågor. Enda undantaget är Bentley Layton som på flera platser läser indirekta 

frågor88.  Indirekta frågor är ofta ett översättningsval av översättaren. Förutom de två frågorna som är 

till för att skapa retoriska figurer tycks frågorna i första hand vara till för att understödja ämnet och inte 

av polemisk art. 

Diskursiva val 

En diskursiv analys av översättningarna visar att man ofta väljer att läsa texten utifrån en stoisk 

diatribdiskurs även om man kan tolka texten utifrån andra diskurser.  Här ges av utrymmesskäl endast 

ett par exempel. Hbēue är flertalsform av hōb. Bentley Layton har översatt texten: ”I am phrasing this 

explanation in difficult terms (hbēue)”. Luther Martin har valt: ” I am recounting the solution in difficult 

terms”. Malcolm Peel: ”I am presenting the things in difficult terms” (se bilaga 45:1).  Genom dessa 

tolkningar förstärks den retoriska figuren där läraren gör tydligt att denne själv beskriver ett problem på 

ett komplicerat sätt. Men hōb har redan använts vid ett tidigare tillfälle (44:14): ”Hur tillkännagav 

Herren tingen (hbēue)…?”. Detta syftar på Kristus uppenbarelse i en fysisk kropp. Ordet behöver inte 

ansluta till författarens skrift utan istället till att Kristus framträdande kan vara svårt att förstå. Satsen 

                                                           
82 Shisha-Halevy 2009, 2 
83 Plumley 1948, §337, 341–8; Wilson1970, 78–80 (i futurum I) 
84 Wilson 1970, 78. 
85 Uppståndelsens traktat 48:19–21, 49:28–9. 
86 Uppståndelsens traktat 47:6–15. 
87 Uppståndelsens traktat 44:13–7, 48:3–4. 
88 Uppståndelsens traktat 46:8–9, 47:15–8. 
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avslutar därigenom frågan som påbörjades i 44:14 och länkas till inledningen, vilket tyder på en 

avrundning av det som hittills har sagts. Detta skulle också visa på att författaren i texten arbetar med 

längre linjer i texten än vad en diatribe anger.  

”Tänk inte i delar” i 49:9–10 tolkas i kommentarerna som polemik mot filosoferna; de grekiska 

filosoferna tänker endast fragmentariskt eftersom de saknar den del som förbinder delarna: den kristna 

filosofin. Bentley Layton översätter det med ”do not concentrate on particulars…” och anser att det 

syftar på de frågor som filosoferna ställer i traktatens inledning (43:28–29).89 Men det kan också ha en 

kosmisk-mytisk referens: att man urskiljer den helhet som återfinns i Fullheten och Alltet och inte ägnar 

sig åt den fragmentering som återfinns i världen. (46:35–37). Detta är endast ett par exempel på de 

diskursiva val översättarna har gjort. 

 

Slutsats 

Det finns ingen tvekan om att texten är retorisk. Men däremot kan man diskutera hur retoriskt den är. 

Det finns möjligheter för översättaren att förstärka det retoriska stilistiskt och det finns också möjligheter 

att temperera det.  Försöket att skapa en stark polemik och argumentation i texten skapar en tendens att 

överskatta textens formstil och försvaga övriga nyanser i den. Det finns inte heller någon orsak att 

begränsa mottagarna av brevet till en filosofisk krets. 

 

Förslag till annan funktion 

Trosformel 

Under första århundradet uppfattade man uppståndelsen i metaforiska termer från naturens kretsgång. 

Man skapade inget identitetsbegrepp och definierade inte skillnaden mellan det naturliga eller andliga. 

Detta förändrades vid mitten av det andra århundradet. Det blev viktigt att specificera vad uppståndelsen 

var, vad och vem som uppstod i de dialoger som fördes mellan olika kristna och icke-kristna 

grupperingarna. I samband med detta började olika grupper forma trosformler (rigula fidei);. Justinus 

Martyren, Iranaeus, hos Hippolytus och Novatianus i Rom, Tertullianus och Cyprianus i Karthago, och 

Clement, Origenes och Dionysius i Alexandria… I olika fragment som i t.ex. Deir Balyzeh Papyrusen 

återfinner man dem också. Clement från Alexandria ansåg t.o.m. att det behövdes två olika trosformler: 

en för de olärda och en för de lärda. De innehöll på ett kort och koncentrerat sätt Jesus födelse i köttet, 

övervinnandet av döden och uppståndelsen. Treenheten återfanns inte alltid och då i de senare 

trosformlerna.  En av flera exempel är den proto-trosbekännelse som började användas i Rom 150–250 

                                                           
89 Layton 1979, 103; Attridge 1985, 202–3 
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och som spred sig i olika geografiska versioner för att långt senare utveckla sig från en trosformel till 

en trosbekännelse för en enad katolsk kyrka:  Symbolum Apostolorum, den apostoliska trosbekännelsen. 

Skillnaden mellan trosformler och trosbekännelsen är en ändrad funktion. Trosformlerna användes för 

att bevara själva kärnan av apostlarnas budskap och på ett enkelt sätt överföra det kristna budskapet till 

de olärda och icke läskunniga. Men den började allt mer användas för att positionera sig gentemot 

antagonistiska grupper och utvecklades till en trosbekännelse. Trosbekännelse är en bindande dogmatisk 

standardiserad formula som är gemensam för alla i kyrkan och som utvecklats i diskursen med andra 

trosförbund.90  

 

Trosformulering i Uppståndelsens traktat. 

”Frälsaren svalde döden – du räknas inte bland de okunniga -  för han lade bort den värld 

som är döende, förvandlade sig till en oförstörbar eon, uppstod, sväljande det synliga genom 

det osynliga, och gav oss vägen till vår odödlighet.” 

Detta uttalande i 45:14–23 följs direkt upp av en kollektiv bekräftelse, vilket kan innebära att den hade 

en kultisk funktion: 

”Sannerligen, precis som aposteln sade: vi har lidit med honom, uppstått med honom och 

kommit till himlen med honom Eftersom vi verkligen bär honom när vi är i världen är vi 

hans strålar och omsluts av honom...” 

Det är tydligt att texten både kommer från och riktar sig till en gemenskap: 

”Du frågar oss… Några av oss är skeptiska men några få finner det… Dessa (ting), som jag har mottagit 

har jag undervisat dig och dina bröder om…Jag hälsar dig och dem, som älskar er i broderskärlek 

farväl.”91 

Är texten skriven för att läsas av utomstående eller riktar det sig till denna gemenskap? I en tid då livet 

efter detta diskuterades inte bara i olika kristna grupperingar, utan också i neoplatonismen, 

mysteriekulterna och den alltid aktuella anfaderkulten samt genii-kulterna, vilka fick allt större betydelse 

i det romerska riket, ger han sig in på det svåraste av alla ämnen: en uppståndelse av något man varken 

kan se eller ta på utan att nämna Gud/ar, vad som händer om man inte uppstår och hur går det med dem 

som levde innan Kristus?  Det som inte har sagts i texten gör det tydligt att texten måste ha använts inom 

en grupp som kände till bakgrunden. 

Att texten har en funktion att stärka återkommer i 49:37–50:4: 

                                                           
90 Kelly 1992: Westra 2002: Ferguson 2015. 
91 44:4, 44:8-9, 50:1-2, 49:37- 50:3, 50:15-6 
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  ”Ur vår Herre jesus Kristus givmildhet har jag mottagit dessa ting och har jag undervisat dig och dina 

bröder om, mina söner, inte utelämnande något av det som är nödvändigt för att stärka er.  

Författaren refererar dessutom till en apostolisk tradition. Detta återkommer indirekt i textens slutdel 

49:37- 50:1:  ”Ur vår Herre Jesu givmildhet har jag mottagit dessa ting (ntahičitou)…” EdP,  Bentley 

Layton och Malcolm Peel anger i sina kommentarer att det koptiska uttrycket ntahičitou översätter det 

grekiska parélabov, vilket var ett terminus technicus för traderandet av en religiös tradition.92 Författaren 

lägger en stark betoning på traderandet av en trosformel från  den apostoliska traditionen ( 45:23-28) 

genom efterkommande generationer och nu överför den till sina egna uppföljare (49:37-50:4). 

Trosformulan accentueras allt mer i 46:10–21: 

”…och filosofen här; må han inte tro någon som omvänt sig själv. Och vad gäller vår tro: 

vi har känt Människosonen och har trott att han har uppstigit från dem som är döda. Och 

detta är vad vi säger om honom: han var dödens upplösning. Eftersom den som vi tror på 

är en mäktig, mäktiga är de som tror.” 

Att tro innebär att man inte bara känner Människosonen, utan också att man är likvärdig med honom, 

vilket inte kan nås genom filosofi eller vara övertygad på grund av andras tro. Dessa ord definierar en 

gräns mellan de troende och dem som ”tror sig tro” eller ”tror sig veta”. 

Vi kan fastslå  

a. Den förkunnar Kristus födelse in i köttet, övervinnandet av döden och uppståndelsen. 

b. Grundar sig på en apostolisk tradition. 

c. Bekräftas i en gemenskap, vilket kan visa på ett kultiskt användande.  

d. Har till syfte att stärka och positionera gruppen gentemot andra grupper.  

 

 

Apostolisk tradition och konstruerad tro 

Pieter Craffert menar att tron   på uppståndelsen som en faktisk fysisk händelse skapade bland andra och 

tredje generationens kristna en konstruerad kulturell verklighet. De fysiska bevisen fanns inte längre 

kvar och man hade som enda val att tro på dem (som trodde på dem) som sade sig ha sett det. Det 

handlade således om tron på tron. Ända sedan andra generationen av Jesus anhängare var det 

förmodligen väldigt få (om någon) som kom till tron på Jesu uppståndelse baserat på bevis eller 

övertygelse, utan för att man växte upp i eller valde att ta del av en konstruerad verklighet baserad på 

tron om tron. Det började komma generationer som lärde sig att tro på denna konstruerade verklighet 

                                                           
92 Malinine 1963, 45: Layton 1979, 113: Peel 1985/B, 211.  
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från det att de var barn, på samma sätt som man accepterar andra föreställningar om verkligheten.93 

Detta var onekligen ett problem som man umgicks med på olika sätt. Redan innan Ignatius från 

Antiokias död 107 e.v.t.  tycks tanken på biskopen som Guds företrädare och avbild varit ett aktuellt 

ämne.94 Avståndet mellan ursprungskällan och samtiden blev allt större och därför framkallades idén 

om en apostolisk succession där ingen människa kunde göras till präst eller biskop såvida hon inte stod 

i traditionen av en tidigare ledare. Syftet var att skydda den sanning som låg i det förflutna. Genom detta 

konsoliderade man en kyrklig struktur i form av hierarki, där man som kristen förväntades ha tro på 

biskoparna och deras övertygelse.95  Den kritik som Irenaeus från Lyon riktade mot valentinianerna var 

bl.a. att de inte accepterade storkyrkans apostoliska succession utan hade sin egen apostoliska tradition.96 

Enligt en sekundär källa skulle Valentinus utgå från Theodas, som var lärjunge till Paulus.97 

Förbunden till den apostoliska traditionen fanns en fråga som växte i kraft då apologeterna i övergången 

mellan andra och tredje århundradet riktade sig allt mer mot den grekiska filosofin: kan den som inte 

hade haft eller har möjlighet att känna Kristendomen möjlighet att befrias. Ignatius från Antiokia är 

tydlig: i ett brev från 107 skrev han att endast den som har rätt till nattvarden kan frälsas.98 Justinus 

Martyren säger runt 155-157 ja, för logos kunde också leda till befrielse.99 Irenaeus från Lyon sade 

omkring 185 nej: endast den som står inom den enade kyrkan kan befrias – men då endast de inom 

kyrkan som har en uppriktig tro d.v.s. tror på rätt sätt.100 Clement från Alexandria skrev runt 208 att 

endast kristen fromhet är befriande.101 Hans efterföljare Origenes från Alexandria ansåg att det är först 

efter att Kristus kött hade uppenbarat sig och Kristus blod hade blivit till en dom som möjligheten till 

frälsning är ett faktum.102 Uppståndelsens traktat är tydlig i sitt ställningstagande. Den som är utvald är 

utvald innan skapelsen blev till och – även om hon skulle ”irra runt” som t.ex. filosoferna gör – kan hon 

aldrig förlora sanningen. Den däremot som endast tror på dem som tror eller på andras övertygelse, även 

om de refererar till samma tro som de utvalda tycks vara utestängda från denna frälsning.103 På detta sätt 

ser vi likheter med Irenaeus, som ansåg att endast de verkligt kristna bland de kristna skall uppstå.104 

Det finns dock en viktig skillnad. Irenaeus accepterar tron på biskoparna som beskyddare av en antik 

uppenbarelse som återfinns i en pålitligt överförd tradition och skriven text som grundläggande för 

                                                           
93 Craffert 2008. 
94 Ignatius brev till Magnesia 6:1, Ignatius brev till Efesos 1:1–2, 3:2, Ignatius brev till Tralles 3:1. 
95 Tabbernee 2009, 21-3. 
96 Irenaeus, Against Heresies 1.8 
97 Clement från Alexandria, Stromata 7. C17, §106. 
98 Ignatius, letter to the Ephesians 3:31-4:1. 
99 Justin, First Apology 46. 
100 Irenaeus, Against Heresies, 1.3.1-5 
101 Clement från Alexandria, Stromata 1:5. 
102 Origen; Homilies on Joshua 3.2.24-5,  3.5.59. 
103 Uppståndelsens traktat 46.3-34, 49.30-6. 
104 Irenaeus, Against Heresies, 1.3.1-5 
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frälsningen.105  Uppståndelsens traktat talar däremot om tron som ett resultat av den troendes egna möte 

med människosonen, i vilken människosonen och den troende speglar varandra.106  

 

Slutsats 

Det finns fragment i texten som kan tyda på att författaren använder kultiskt material i sin text. Samtidigt 

är tron formulerad på ett sådant sätt att det liknar de trosformler som började uppstå under denna tiden. 

Det är därför svårt att placera texten som endast ett traktat i den tidens filosofiska diskurs.  

 

Eskatologi 

Realiserad eskatologi 

Realiserad eskatologi presenterades första gången av C.H. Dood 1935; The Parables of the Kingdom. 

Han framförde tankegången att guds kungarike redan var realiserat genom Kristi liv och verksamhet. 

Först senare, när de förväntningar man hade inte hade förverkligats, sköts de till framtiden, till ett 

kommande kungarike. Den tidiga kyrkan stod således i en process där realiserade förväntningar 

omvandlades till en eskatologi.107 1945 publicerade T.F. Glasson sin första version av The Second 

Advent. I denna visar han på att det inte finns några spår av begreppet parousia, ”Kristi återkomst”, 

varken i Gamla Testamentet, apokryfer eller apokalyptisk litteratur. Eftersom Jesus var porten till 

himmelriket var det inte heller nödvändigt. De futuristiska uttalandena hos evangelisterna var menade 

att förstås som allmänna sanningar. Men, vilket är märkbart hos Paulus, judiska ouppfyllda 

föreställningar smög sig in i kristendomen.108 Därefter har begreppet realiserad eskatologi i olika former 

vunnit insteg allt mer i teologiska diskussioner. Den realiserade eskatologin står utanför ett historiskt 

förverkligande medan den futuristiska är bunden till historien.  

En realiserad eskatologi innebär att, om man fullgör vissa villkor, tar man del av eschaton, slutet, redan 

här och nu. Redan innan papyrustexten hade undersökts riktigt och innan den publicerades, förkunnade 

Giles Quispel att den företrädde en realiserad eskatologi.109  Under de senaste tjugo åren förekommer 

Uppståndelsens traktat i ett mycket stort antologier, studier och avhandlingar som riktar sig på den tidiga 

kristna eskatologin. Det ligger utanför uppsatsens ram att gå in på dessa. Men de har alla två ting 

gemensamt: 1) det går inte att tvivla på att traktaten handlar om realiserad eskatologi. 2) man är 

                                                           
105 Irenaeus Against Heresies, t.e.x.  1.20.2, 3.1.1, 3.3.2-3, 3.4.3, 3.21.3, 5.14.4, 5.20.1.  
106 Uppståndelsens traktat 46.19-21 
107 Dood 1988. 
108 Glasson 1947. 
109 Quispel 1974, 12–4. 
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enstämmiga i att den realiserade eskatologin i traktaten sker genom en delaktighet i tron på Frälsarens 

befrielsearbete.  

Det eskatologiska verktyget tycks således vara att ta del av anden genom uppstigandet tillhimmelriket, 

vilket möjliggörs genom tron. Men samtidigt sägs det ”Det är nödvändigt för var och en att öva på flera 

sätt för att bli befriad från elementet, så att man inte går fel utan själv kommer att återfå det; detta 

förutvarande” (49: 30–36). Är då tron det enda nödvändiga? I 44:6–7 säger författaren tydligt att det är 

anastasis, uppståndelsen, som är det nödvändiga?  

Vad gäller det temporala perspektivet utgår man i alla senare avhandlingar, böcker och artiklar från en 

fullkomligt realiserad eskatologi. Malcolm Peel, däremot, utgår från en delvis realiserad eskatologi. 

Trots att den troende redan har dött och har del av himlen och de eskatologiska förväntningarna är 

uppfyllda kan den inte fullbordas innan man fysiskt har upplevt döden. Detta är ett villkor ingen kan 

undkomma. Först efter döden kan hon uppstiga till himlen – och då gör hon det i en pneumatisk kropp.110 

Malcolm Peel utgår från att den existentiella upplevelsen av himlen när man är här är samma som den 

existentiella upplevelsen av himlen efter döden trots att man har en annan kropp. 

Vad ingen har gjort är att studera de två termerna tōoun och anastasis i jämförelse med varandra. Kort 

sagt kan man säga att tōoun betyder ”uppstigande” och anastasis ”uppståndelse”. Avser författaren 

samma sak med de två termerna? I en översättning träder inte skillnaderna fram mellan dessa termer, då 

de mesta europeiska språken har ett så nära band mellan dessa termer att de är utbytbara i en 

översättning. Inte heller har man frågat sig på vilket sätt eskatologin realiseras i texten. Delaktighet i 

tron är ju det essentiella. Men hur visade denna eskatologi sig rent praktiskt? Låt oss börja med den sista 

frågan.  

 

Eskatologiska verktyg i Uppståndelsens traktat 

 David Aune har i den tidiga kristna eskatologin fastlagt de instrument i det tidiga kristna kultlivet i vilka 

en realiserad eskatologi visade sig.  1) Genom att ta del av Guds Ande fick man del av de kommande 

tingen t.ex. genom syner, profetior. 2) Sakramenten 3) etiskt handlande 4) asketism. 5) predikandet av 

Guds Ord. 6) En gemenskaplig eller kultisk kontext som ansåg sig ha del av eschaton och individen 

genom en organisk förbindelse med gemenskapen/kulten var delaktig av eschaton.111  

Det kan finnas spår av både punkt 4 och 5 i vårt traktat – men de är så svaga att det inte går att binda 

dem till eskatologiska föreställningar. Av dessa är det främst den första punkten som tycks vara den 

centrala i vår text. Att ta del av paradiset genom att ryckas upp i anden och föras till himmeln redan 

under detta livet återfinns hos t.ex. Paulus i t.ex. 2 Kor12:1–4. Fenomenet beskrivs också ofta som en 

                                                           
110 Peel 1969, 140–4, 146–50. 
111 Aune 1972, 11–23. 
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himmelsfärd. Ett exempel är Salomos oden.112 I dessa psalmer beskrivs himmelsfärden som ett sätt att 

upphäva gränserna mellan en nutida och framtida verklighet och får man ta del av paradiset.113 David 

Aune påpekar att det också fanns en annan typ av realiserad eskatologi genom anden i Salomos oden: 

”vilan”, där den knöts till den inre stillheten. Detta var ett koncept som utvecklade sig inom judaismen, 

men fick en eskatologisk betydelse i kristendomen genom Matteus-evangeliet (11:28-30) och 

Hebréerbrevet (4:3, 10, emfas på tron i 3:19, 4:3) och ofta var knuten till tron.114 Uppståndelsens Traktat 

inleds direkt med ”vilan”, m̅ton denna som filosoferna försummar, men som de troende har mottagit 

genom Herren Jesus Kristus, då de accepterade Sanningens Ord (43:32b–441:1). Malcolm Peel har 

förbundit begreppet ”uppstigande” (tōoun), ”vila” (m̅ton) och död (mou) med varandra i en gemensam 

eskatologisk föreställning. Genom att man redan har uppstigit är man död och har vunnit den inre ro 

man får i vetskapen att man har uppstått och inte längre fruktar döden eller existensen efter döden.115 

Både hos Salomos Oden, i den tidiga kristendomen och i Uppståndelsens traktat är ”vilan”, m̅ton, 

förbunden med tron. Det eskatologiska verktyget tycks således vara att genom anden uppstiga till 

tillhimmelriket och därigenom undfå ”villan”. Detta möjliggörs genom tron.  

 

Uppstigandet, tōoun 

Om vi studerar hur författaren använder ordet tōoun får vi följande: 

a) Jesus Kristus uppsteg själv efter att ha svalt det dödliga (45:19). 

b) Man har uppstått med honom (45:26). Imperfekt, således realiserad. 

c) Det är tron sak att den som är död skall uppstiga (46:8).  ”Död” är i konstruktionen 

petmaaut, d.v.s. kvalitativ av verbet mou, ”att dö” i en relativkonstruktion. Detta är en 

adjektivisk konstruktion.116 Det handlar alltså om dem som har egenskapen att vara död och 

inte på fysiskt döda. I det fallet hade ingen kvalitativ form använts.  

d) Även om man är filosof men bär tron skall man uppstiga (46:10). 

e) Tron på Människosonen som ett bevis på att han uppstått från dem som är döda (46:14). 

Även här samma adjektiviska konstruktion som i 46:10, netmaout.  

f) Se sig själv som uppstigen och redan framförd till detta (49:23). 

g) Har uppstigandet men uppträder som om man skall dö (49:26), d.v.s. uppstigandet sker i 

detta livet. 

                                                           
112 Hans-Martins Schenke 1959 ansåg att författarna av Salomos oden och Sanningens Evangelium skapades inom 

samma gnostiska kretsar. Om man utgår från uppståndelsens traktat som en valentiniansk text innebär det en 

/indirekt) förbindelse mellan dessa.  Men denna teori skapades för nästan 70 år sedan och senare komparativ 

forskning har visat att det finns större skillnader mellan texterna än som var tydligt då. För en bra och ändå 

kortfattad diskussion om detta och den kultiska bakgrunden till Salomos oden se t.ex. Aude 1972, 166–93. 
113 Aude 1972, 184–188. 
114 Aude 1972, 189–191. 
115 Peel 1969, 142–3. 
116 Plumley 1948, §145. 
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”Eftersom vi bär honom när vi är i världen är vi hans strålar och omsluts av honom till vår skymning, 

nämligen vår död i detta livet …” (45:28–34).  Uppstigandet, tōoun, tycks vara ett uppryckande i detta 

livet som är möjlig genom att man har omslutit sig med Jesus Kristus.  

 

Uppståndelsen, anastasis 

a) Rheginos frågar om anastasis och får till svar att den är nödvändig (44:6–7). 

b) Det andliga anastasis slukar det själsliga och det köttsliga och sker vid eller efter den fysiska 

döden. (45:40). 

c) Tvivla inte på anastasis (47:3). Denna uppmaning återfinns mellan en kosmisk myt och en 

explikation om de två kropparna. - 

d) Frågan ställs: vad är då anastasis? (48:4) Svaret är: avslöjandet av dem som har uppstigit. 

e) Anastasis är ingen illusion utan sanning. (48:10) 

f) Anastasis har kommit till tack vare Jesus Kristus. (48:16) 

g) Anastasis är sanningen – och det som står fast och den är uppenbarandet av det som finns, är 

omvandlingen (metabolē) av tingen och övergången till förnyelse. (48:31) 

h) För det oförgängliga flödar ned till det förgängliga och ljuset flödar ned över mörkret och slukar 

det. Och Fullheten, Fullheten återställer bristen. Dessa är symboler och avbilder för anastasis 

(49:7). 

i) Anastasis återvinns genom att frigöra sig från det delade och banden. Dock, om man sätter det 

i kontext till anastasis i 45:40 och 47:3 bryts det sista bandet först när kroppen dör. 

 

Anastasis är, i motsats till tōoun, förbunden med den fysiska döden. Den är en del av återställandet av 

helheten som nu kan uppfyllas av Ljuset. Anastasis är således inte endast en individuell befrielse utan 

deltagandet i ett kosmiskt befrielsedrama. Kristus är ett frö framsprungen ur Sanningen (44:33–5). 

Tōoun är förbunden med Kristus, men anastasis är förbunden med sanningen. Anastasis överstiger alltså 

tōoun. Samtidigt är den metabolē, en total förnyelse. Det händer en total omvandling till en förnyelse 

och inte bara förändring. (Författaren använder ordet šibe, inte metabolē, för att utrycka förändring.)  

Elaine Pagels, som använder Bentley Laytons översättning, förbinder metabolē med en transformation 

till en förnyelse i detta livet. Hon läser emellertid metabolē i kontextuell relation till tōoun.117 Men texten 

förbinder termen utan tvekan med anastasis. 

I 45:5–14 läser vi: Detta är Andens och Sanningens emanation och nåden är från Sanningen.” 

Eftersom Kristus är den som sprungit fram ur Sanningen liksom Nåden är från Sanningen kan det vara 

lockande att se dem som samma hypostas. Men det behöver inte innebära detta, endast att de är analoga. 

                                                           
117 Pagels 1989, 12. 
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Skulle de dock vara samma hypostas är tōoun nådegåvan och anastasis avslöjandet av Sanningen. 

Andens funktion och roll nämns inte – står den passiv bakom Sanningen? 

 

Kosmisk eskatologi 

” Sanningen, den Sanning som de bevakar, kan inte avvisas och inte heller drevs den bort, 

för Fullhetens gemenskap är liten. Det som lösgjorde sig har blivit världen, men Alltet är det 

som omsluts då det inte har skapats - det var till.” 

Denna läsning av 46b:32–47:1 skiljer sig radikalt åt från övriga översättare. För dem avslutas den första 

utsagan vid ordet ”avvisas”. Från denna punkt har författaren enligt dem infört en fristående 

valentiniansk hymn. Deras lösning ger dock både grammatiska och syntaktiska problem (se bilaga 

46:34b-35a samt 46:35a–47:1). En bättre grammatisk och syntaktisk läsning är att Alltet omsluts i det 

”lilla” som är Fullheten. Alltet är dem som på förhand är utvalda (47:26b-27a) och som befinner sig i 

det som lösgjorde sig; världen.118 Detta är en utsaga som anger begynnelsen till ett kosmiskt drama. En 

annan utsaga återfinns i 48:38b – 49:5:  

”För det oförgängliga flödar ned till det förgängliga och ljuset flödar ned över mörkret 

och slukar det. Och fullheten, Fullheten återställer bristen.”. 

Texten utgår alltså från ett kosmiskt drama. Det fascinerande är att de troende som befinner sig i världen 

är omslutna av Fullheten. Detta måste innebära att de aldrig har lämnat Fullheten. I traktaten skriver 

författaren dessutom: ” Förståndet (nous) hos dem som lärt känna honom kommer inte att gå under...” 

(46:23b–24). Den utvalda saknar således kunskapen att hon befinner sig inom Alltet, därigenom 

upplever hon att hon står i världen utanför Fullheten. Denna brist kommer att upphävas i det ögonblick 

ljuset träder ner i mörkret. Bristen som återställs är således inte världens fall, utan Alltets okunskap om 

vem det är (45:40–46:2). Men hur manifesterar sig detta kosmiska drama i tiden? Finns det en 

kosmologisk eschaton, en apokalyptisk slutdag? 

”...för han lade bort den värld som är döende, förvandlade sig till en oförstörbar eon...”  

I  den ovanciterade texten 45:16-17a finns konstruktionen ešateko som är ett habituellt tempus av verbet 

tako, ”förgå”. Habituellt tempus innebär att det är en händelse eller tillstånd som inträffar alltid, vid 

upprepade tillfällen eller vars fullbordan är ospecificerad. Den presenterar ett mönster av händelser eller 

ett tillstånd som pågår under en längre tidsperiod och kan därför inte jämföras med presens eller futurum 

som är enstaka händelser. Eftersom det i texten inte finns någon tids- eller sättadverbial som skulle 

                                                           
118 För en bra översikt av teorier om Alltet och dess betydelse inom valentianismen se Magnusson 2006, 129–132.  
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kunna förstärka en ofta upprepad handling, d.v.s. att världen dör gång på gång, är det troligen ett 

pågående tillstånd som den beskriver här; världen håller själv på att dö. I 47;23-24a läser vi: 

”Det onda är i avtagande, men det finns nåd från det. Inget frigör oss från platsen här, 

men Alltet, som är vi, är räddat.”   

Detta skulle kunna handla om Rheginos egen situation; att det blir allt mindre svårt för honom. Men 

samtidigt låter författaren oss veta, att inget frigör oss från platsen här. Det tycks därför ha en mer allmän 

betydelse.  

”Guds Son var en Människoson och han omslöt dem båda tillsammans, ägande 

mänsklighet och gudomlighet - så att han genom det som gör honom till gudomlig son 

besegrar döden, men återställandet inom Fullheten kommer att ske genom 

Människosonen...” 

Denna utsaga innehåller två viktiga satser: 

a. så att han genom det som gör honom gudomlig son besegrar döden, 

b. återställandet inom Fullheten sker genom Människosonen.119 

Båda satserna styrs av čekase som är en konjunktion som skapar en orsakssats och kan inleda både en 

avsiktssats eller resultatsats. Om den anger ett syfte, d.v.s. en avsiktssats,  finns det inget eskatologiskt 

i uttalandet – endast en önskan. Om den avser ett resultat kan man däremot se en form av futuristisk 

utsaga. Čekase + circumstantialis + futurum kan vara en konstruktion som får optativ funktion d.v.s. 

författaren uttrycker avsikten med handlingen utan att egentligen säga om den också kommer att 

realiseras. Jörgen Magnusson påpekar att detta sätt att skapa en optativ funktion är relativt vanlig i Nag 

Hammadi texterna och översätts oftast som en avsiktssats.120 

Både sats a och sats b har emellertid båda adverbialfunktioner, vilket gör att också en futurum II är 

möjlig.  Marvin Wilson poängterar att futurum II används relativt sällan i en orsakssats och har endast 

funnit den på ett par platser i shNT. Den används för att lägga en extra emfas på det adverbiala 

uttrycket.121 I Uppståndelsens traktat är dock båda satserna adverbialsatser och en futurum II verkar 

berättigad.  Genom att flytta dem till en futurum II förändras utsagan från en avsiktssats till en 

resultatsats och blir därför intressant utifrån ett eskatologiskt perspektiv.  Men futurum I/II   är inget 

äkta futurum. Den tar endast över där presens upphör, vilket innebär att en handling fortsätter in i 

framtiden och den står i nära förbindelse med handlingen i presens. Det är inte som futurum III ett äkta 

futurum som anger att det är realiserat i framtiden. Man får veta att det sker en framåtskridande rörelse 

                                                           
119 Čekase efnačro m̅men apmou abal hitm̅ ptrf̅šōpe nšēre n̅noute hitootf̅ de m̅pšēre m̅prōme eretapokatastasis 

našōpe ahoun applēpōma. 
120 Magnusson 2012, 82. 
121 Wilson 1970, 26 + n.9. De platser i NT som han refererar till är Matt 7:12; Mark 2:10 Ef 3:18 och Upp. 22:14. 
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mot dödens övervinnande och Fullhetens återställande, men den ger ingen information om ett 

eskatologisk slut som en fullbordad handling i framtiden.122  

Det finns ytterligare två platser i texten som kan indikera en kosmisk futuristisk eskatologi. I 47:27–28 

står: ”...Vi har mottagit räddningen från de sista tingens ände”. Men den koptiska källtexten är svår att 

förstå här (se bilaga 47:27–28). Det andra är i 48:38b – 49:5: ”För det oförgängliga flödar ned till det 

förgängliga och ljuset flödar ned över mörkret och slukar det. Och fullheten, Fullheten återställer 

bristen.” Men detta är skrivet i presens, vilket innebär att utsagan inte tar ett temporalt ställningstagande.  

Pheme Perkins, som har gjort en studie av uppståndelsen inom de tidiga kristna grupperna, vill i denna 

konstruktion i Uppståndelsens traktat se ett dubbelt besegrande av döden123. Men det är inte fallet. 

Människosonen besegrade inte döden.  Återställandet sker i motsats till vad man förväntar sig inte 

genom det gudomliga utan genom ett historiskt frälsningsdrama i världen. Döden i sin tur kan inte 

övervinnas utifrån världen själv, utan måste ske utanför det historiska frälsningsdramat, i det gudomliga 

som härstammar från fadern.  

I 47:14–5 kan man läsa ”...men när du är här vad är det du behöver? Detta är som du mödosamt har 

lärt dig kroppens efterbörd, nämligen ålderdomen ...” Verbet šaat i 47:15 översätts samstämt av 

översättarna som ”sakna”. Man utgår från att man vänder sig till den inre människan, Rheginos, och 

frågar denne vad han saknar. Svaret: ”kroppens efterbörd…  ”   skall då ses som fortsättningen på en 

indirekt fråga eller som ett spefullt svar. Denna formstil är förenlig med diatribe. Men ordet kan också 

betyda ”behöva” (se bilaga 47:14–19). Därmed gör författaren gällande hur viktigt det är att man har en 

förgänglig kropp när man är i denna världen. Eftersom återställandet sker genom det historiska 

frälsningsdramat är köttet en nödvändighet. 

 

Slutsats 

Vi har sett att de mesta europeiska språken har ett så nära band mellan termerna ”uppstigande” och 

”uppståndelse” att de är utbytbara i översättarens tanke och översättning. Men tōoun och anastasis tycks 

inte vara analoga begrepp för författaren. Det är två olika förefintligheter. I traktaten står den troende i 

en historisk tid. Hon är förbunden med Frälsarens uppenbarelse i den historiska tiden. Efter döden sker 

den stora omvandlingen d.v.s. den futuristiska eschaton, slutet.  

Vad är då m̅ton, vilan, och tōoun, uppståndelsen? Kan detta vara fördjupandet av den ömsesidiga 

delaktigheten och participationen mellan Frälsaren och den troende som Einar Thomassen ansåg vara 

                                                           
122 Marvin Wilson anger dock att futurum II kan ta över futurum III:s funktion. Detta har återfunnits i Pachmomius 

sahidiska klosterregler (Wilson 1970, 86). Men dessa är från 320-talet i en period när standardisering utvecklats 

mer. Crum 764a nämner ett exempel i Pro 3.6 där akhmimiska versionen har futurum II och sahidiska versionen 

futurum III. Men hur är dessa kronologiskt relaterade till varandra och arbetade de ur samma källtext? 
123 Perkins, 1984, 357. 
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så speciell med den östra valentinianska skolan?124 Detta behöver dock inte ses som realiserad 

eskatologi, utan som förutsättningen för ett framtida eskatologiskt verkliggörande 

Det finns därför inget bärande bevis att Uppståndelsens Traktat förkunnar en realiserad eskatologi. 

Frågan om det finns ett kosmiskt eschaton verkar inte vara viktig i författarens diskurs. Detta kan kanske 

bero på att Fullheten aldrig har delats; det är inte Fullheten som återställs utan det är Alltets okunskap 

att de tillhör Fullheten som återställs.  Det finns en pågående kosmisk process, men om, och i så fall hur 

och när, den leder till en kosmisk slutdag håller författaren vagt.  

 

 

Det ömsesidiga delandet i frihetsdramat 

Eonen 

Det finns två tolkningstraditioner av Uppståndelsens Traktat: att Jesus byte den ena världen mot en 

annan eon eller  att han förvandlade sig själv till en eon.  Varför är denna frågan viktig? För det första 

handlar det om Kristus natur. För det andra handlar det om soteriologi d.v.s. på vilket sätt befrias 

människan. Einar Thomassen, som studerat texten ur detta perspektiv, menar att det sker genom den 

ömsesidiga participationen mellan Kristus och den troende vilket var möjligt genom att de delade ett 

gemensamt element. Då Kristus byte den ena världen för den andra var detta också möjligt för 

människan att göra detta d.v.s. byta kött för annat kött (47:5–8). Detta är en soteriologi som återfanns i 

de östra valentinianska grupperna.125  Om Kristus förvandlade sig till en eon minskar det ömsesidiga 

delandet i frihetsdramat. Och det behöver inte heller innebära att den inre människan och Kristus delade 

samma natur. Vad man i 46:19–20 kan läsa ” Eftersom den som de tror på är mäktig, mäktiga är de som 

tror”, behöver inte innebära att man delar en gemensam natur utan endast gemensamma egenskaper. 

Att en frälsare eller sökande byter den ena världen för en annan återfinns i många olika former och 

trosgrupper under det antika romarriket: kristendom, gnosticism, judendom, Isiskulten, mihtraism, 

pytagorism, platonism…. etc. Termen eon har däremot använts på olika sätt i olika källor. Hos 

synoptikerna och Paulus används den både för denna världen och för den nya världen som skall komma 

i ett futuristiskt perspektiv.  Ofta ställs dessa i motsatsförhållande till varandra.126 Einar Thomassen visar 

att tidiga valentinianska fragment ofta har en parallellism mellan de två eonerna; denna världen och den 

                                                           
124 Thomassen 2008, 83–5. 
125 Thomassen 2008, 83–5. Frågan om det egentligen existerade en österländsk och en västerländsk skola har 

ifrågasatts av bl.a. Joel Kalvesmaki (Kalvesmaki 2008, 79-89).  Men då denna diskussion om en distinktion mellan 

de två skolorna eller om det över huvudtaget fanns valentinianska sammanslutningar inte är bärande för uppsatsens 

syfte går jag inte vidare in på denna diskussion. 
126 Se t.ex. Heb 1:2, 11:3, Matt 12:32, Mark 10:30, Rom 12:2, Luk 16:8, Gal 1:4. Synoptiska evangelier eller 

synoptikerna är de tre evangelierna Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet. 
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andra eonen. Stöd i de valentinianska texterna finner han i bl.a. Uppståndelsens traktat: ”Laying aside 

the perishable world, he exchanged it for an unperishing aeon…”. Eon i entalsform var i den 

valentinianska skolan den översinnliga världen, speciellt om världen och den andliga världen 

kontrasteras med varandra.127 Detta är fallet i Uppståndelsens traktat.  

Att Jesus själv omvandlade sig till en eon efter att ha varit i världen är en mer ovanlig tankegång. 

Irenaeus skriver om valentianismen att Jesus-eonen var ett alster av Fullhetens unisona storhet och 

speglade tacksamheten för Fadern. Han skapades dock som eon innan världen blev till128. April de 

Conick ser Jesuseonen inom gnosticismen som en utveckling av en judisk tradition.129  Men också i 

dessa fall är Jesus en eon redan innan han träder ner i världen. För Bentley Layton är eon ingen 

valentiniansk hypostas. Den är tidlösheten i det rike från vilken Kristus kom innan allt blev till. Han 

översätter det med ”unperishing eternal realm”. Som bevis refereras till Paedagogus 1.13.102.2 av 

Clement från Alexandria. I den texten ser han ett gemensamt stratum mellan Uppståndelsens traktat och 

Clement.130 Men detta är inte helt problemlöst för Clement använder eon i flertalsform d.v.s. eoner, och 

då får det betydelsen ”tid efter tid/omätbar tid” d.v.s. ”evighet”.131 Denna lösning kan inte användas i 

Uppståndelsens traktat som använder entalsform. Dessutom står eon i vårt traktat i obestämd form d.v.s. 

”en eon”, vilket ger en märklig lokativisk obestämbarhet om man talar om det eviga (kunga)riket. 

Textens kontext är också annorlunda då Clement använder grek. aìōnós i relation till grek. àrkhē och 

télos;  ”begynnelsen” och  ”slutet”.  

Puech, Quispel, Ménard, Layton: Kristus byte världen för himlen. 

 

” …laying aside the perishable world, he exchanged it for an unperishing eternal realm. And he 

raised himself up…”132 

Henri-Charles Puech, en av översättarna av EdT och Gilles Quispel133 samt Bentley Layton och Jacques 

Ménard läser texten som att Kristus byter ut världen för det översinnliga riket.134   

Konstruktionen šibe+f̅+ehoun+e- i 45:17–16 i Uppståndelsens traktat - i vilket verbet šibe, 

”förändra/förändras” återfinns – används också i shNT Rom 1:26 där det översätter grek. allasein.135 

Därför, menar Bentley Layton, måste man förstå vår text genom Rom 1:26.136 Ordet används i tre 

                                                           
127 Thomassen 2008, 466 + n. 92. 
128 Against Heresies 1.2.6. 
129 Conick de, 1999 332-3. 
130   Layton 1979, 15, 58 
131 Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods (from B.C. 146 to A.D. 1100), 98. 
132  Uppståndelsens traktat 45:17b-19a.  Översättning Bentley Layton 1979. 
133 Malinine 1963, 27. 
134 Ménard 1983; Quispel 1974, 13 (han presenterar endast ett fragment av texten i denna källan).  
135 Crum 551a. 
136 Layton1979, 58. 
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närliggande satser för att översätta grek. allasein: Rom 1:23 šibe n-…hn, 1:25 šibe n-…hn och 1:26 šibe 

n-…e-.  (Motsvarande konstruktioner används i boNT.)  De grekiska konstruktionerna i Rom 1:23, 25 

och 26 tycks dock kunna vara utbytbara med varandra och lika ofta kunna översättas med ”förändra 

till”.137 Detta gör att den grekiska källtexten i Rom 1:26 inte är så otvetydig att man helt kan utesluta 

”förändra till”. Genom att han endast ha ett exempel som förebild och denna dessutom inte entydigt kan 

utesluta ”byta till” är Bentley Laytons förslag inget bärande argument.  

Konstruktionen fšfbtf återfinns däremot två gånger i shNT. Båda i reflexiv betydelse.138 I båda fallen när 

Kristus förvandlade sig själv på Salighetsberget.  

Hans andra bevis är att Clement från Alexandria i Stromata 4.26.167.4 använder ordet antallassethai, 

då han beskriver hur själen växlar jorden mot himlen139. Tyvärr tycks det inte finnas en koptisk 

översättning av detta fragment, så vi vet inte hur kopterna skulle ha format konstruktionen. Därför är 

det svårt att se detta som underlag för hans tankegång. 

Men det finns också andra orsaker som urholkar Gilles Quispels, Bentley Laytons och Jacques Ménards 

tolkning.   

Šibe återfinns ytterligare två gånger i texten: šb̅eie i 48:27 och 35. I båda situationerna i betydelsen av 

förvandling.  Detta får stöd också i andra texter i NHC1.  

Eon uttrycks i obestämd form. Skulle man inte i en så viktigt textkontextuellt sammanhang definiera 

vilken eon? Eller uttala den i bestämd form: eonen, utgående från att läsaren känner till vilken det är? 

I parallellen 45:24–8 nämns den troendes uppstående och himmelsfärd. Det nämns också i 47:4-8 att 

den troende byter sitt kött mot ett annat kött. Varför används  inte šibe även i relation till den troende? 

Utförde Kristus en aktivitet utryckt genom konstruktionen afšf̅tf som den troendes individuella 

befrielsedrama inte innehöll? 

I synoptikerna uppenbarar sig Kristus tillsammans med Moses och Elias vid saliggörandet.140 Men 

varför utelämnar vår författare Kristus då Moses och Elias uppenbarar sig i 48:8-9a? Borde han under 

dessa förhållanden inte befinna sig där i det eviga riket tillsammans med Moses och Elias? Varför byter 

Jesus till eonen innan han steg upp till den (45:17b-19a)? 

 

Martin, Peel: Kristus förändrade sig till en eon 

                                                           
137 Marshall 1993, 442–3. Ett stort antal holländska, tyska och engelska översättningar direkt från den grekiska 

originaltexten av Rom 1:26 visar också att översättarna ofta har altererat mellan byta till/förändra till. 
138 Matt 17:2; Mark 9:2. 
139 Layton1979, 58. 
140 Matt 17:1–8, Mark 9:2–8, Luk 9:28–36. 
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”…han lade bort den värld som går under, förvandlade sig till en oförgänglig eon…”. 141 

Luther Martin och Malcolm Peel väljer att läsa koptiskan som att Kristus förvandlar sig till en eon. Ett 

problem med detta är redan nämnt: denna föreställning av eonen förefaller inte finnas i någon samtida 

tradition. Ett annat problem är att denna förvandling är självrealiserad. På denna punkt skiljer sig 

Uppståndelsens traktat från synoptikerna och Paulus där det är Gud, Fadern eller Anden som gör att 

Sonen uppstår.142 (Däremot har Johannes-traditionen tilldelat Kristus en aktivare roll.143 Men i Johannes- 

tradition tycks Kristus såsom Logos  ha samma natur före och efter uppståndelsen.) Genom utvecklandet 

av treenighetsläran avvärjs dock indirekt att Kristus endast är ett passivt verktyg då den formar en 

ontologisk enhet med Fadern och Anden och därmed så att säga befriar sig själv.  Det är dock osäkert 

om den fanns redan under Paulus tid. Formulan Fader, Son och Ande återfinns i 2 Kor 13:13 och Matt 

28:19. En uppräkning utav tre entiteter behöver emellertid inte innebära en ontologisk treenhet. Om 

Clement från Roms och Ignatius från Antiokias uppräknande av Fadern, Sonen och Anden alluderar på 

en ontologisk enhet eller en fast rituell formula från den tidiga kyrkan är också oklart.144 När Tertullianus 

däremot skriver Adversus Praxeam ca 213 existerar treenheten som ett utvecklat ontologiskt begrepp 

och får Kristus därigenom indirekt en aktivare roll i uppståndelsen. Men denna typ av ontologi återfinns 

inte alls i Uppståndelsens traktat. 

Låt oss studera den kronologiska händelseutvecklingen i texten. Kristus är sanningens frö från ovan 

(44:35) Man förväntar sig att det i det kosmologiska skeendet behöver hända något med detta fröet. 

Detta sker genom att fröet efter att ha varit begravt i världen förvandlar sig till en eon (45:16–17) → De 

troende dras upp till Kristus såsom strålar till solen (45:36–9) → De uppstiger till ”eonen” när deras 

fysiska liv tar slut (47:8) → De har då återvänt till sin föruttillvaro (49:34b–35). Men de är redan under 

livet förbundna med detta rum, då de genom att de bär honom i detta livet är omslutna av honom (45:28–

66). Kristus får  inte bara en attraherande funktion utan också en rumslig funktion.  I textens egen diskurs 

är Luther Martins och Malcolm Peels tolkning försvarbar.  

 

Slutsats 

Valet står mellan en diskurs eller textens inre struktur även om det isolerar texten. Gilles Quispels, 

Bentley Laytons och Jacques Ménards tolkning försvagas genom dels grammatiska grunder och dels av 

textens inre diskurs. Men däremot står den nära samtidens diskursiva traditioner.  Luther Martins och 

Malcolm Peels tolkning undermineras av att det inte kan stödja sig på en samtida tradition. Däremot är 

den försvarbar ur textens egen diskurs och hur ordet šibe och konstruktionen fšf̅tf används i NHC1 och 

                                                           
141 Uppståndelsens traktat 45:17b-19a.   
142 I Rom 10:9 är Gud aktören som gör att Kristus uppstår. I Gal 1:1 och Ef 1:17,20 är det Fadern som gör att 

Kristus uppstår och i Rom 8:11 Anden. 
143 Joh 2:19; 10:17-8. 
144 Clement från Rom. First letter to the Corinthians 46:6.   Ignatius från Antiokia, Letter to the Magnesians, 13.1 
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shNT. Kombinationen av att Kristus inte var en eon innan han steg ned i världen och den aktiva 

förvandlingsprocessen han utförde inom sig själv gör att texten visar ett originellt sätt att tänka. Detta 

underminerar dock den platoniska läsningen av texten. Samtidigt minskar det ömsesidiga delandet 

mellan Kristus och den troende. Kristus utförde i passionsberättelsen en befriande handling genom sin 

inre förändringsprocess som varken den troende eller Fullheten utför i frälsningsdramat. Genom detta 

iordningställde han en rumslig verklighet. 

 

Diskussion och sammanfattning 

Genom att studera formen och funktionen som en filosofisk polemisk text upptäcktes det både av 

syntaktiska och stilmässiga skäl att det finns en valmöjlighet för översättaren hur hon vill accentuera 

detta. Det finns möjligheter att distansera texten från filosofiska kretsar. En allt för stark accent på denna 

formstil och funktion kan försvaga underliggande filosofiska linjer och en mytisk världsbild i traktaten. 

Detta är en övervägning översättaren måste göra. Det finns olika strata i texten som kan ange andra 

funktioner t.ex. i en församling som en bekräftelse och stöd till de troende. Detta kan naturligtvis ha 

gjorts för att göra ett intryck av att vara en epistel. Å andra sidan kan det vara diatribe-stilen man har 

använt för att binda texten till en äldre tradition eller göra den auktoritär. Det finns en benägenhet att 

vilja blanda ihop stilform med funktion. 

Trots att det är allmänt antaget idag att texten redogör för en realiserad eskatologi finns det i källtexten 

inga bärande bevis för detta. Tvärtom, den kan avse en individuell futuristisk eskatologi och antyda en 

kosmisk eskatologisk process. Uppstigandet i Kristus kan ske under livet, men den totala förnyelsen 

som överstiger uppstigandet sker efter döden. Översättarna har inte tydligt nog analyserat tōoun och 

anastasis, just genom att de i vårt språk och vårt sätt att tänka ofta är utbytbara med varandra. Eller är 

det bara en slump att författaren har använt termerna på detta sättet? Den grammatiska analysen av 

texten tycks dock visa att författaren var mycket medveten om hur han använde sina ord. Nu har vi inte 

den grekiska förlagan, men koptiskan tycks vara en mycket trogen översättning av grekiskan - så trogen 

att man kan åter-översätta den till grekiska. Troligen är sättet att använda termerna på detta sätt ett val 

av författaren och inte översättaren. 

Det finns platser i en text där översättaren måste göra val: läsa enligt den diskurs som lever i 

omgivningen (författaren är ju ett resultat av omgivningen) eller istället tolka utifrån andra kriterier som 

t.ex. textens inre struktur. Men är man alltid medveten om den struktur man själv lägger ner i en text? 

Skrivkonsten under romartiden var viktig och retorik var ett av de viktigaste ämnen i skolan redan under 

småbarnsåldern. Hur man formulerade en text var också avgörande för att uppvisa sin ställning i 

samhället. Man kan nog utgå från att brevet är mycket medvetet formulerat. Kanske hade det varit 

annorlunda om det var ett privat och personligt brev skrivet till någon som står mycket nära och man 
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bara ville dela lösa tankegångar. Men det finns inget i texten som antyder detta. Och hade texten i så fall 

bevarats i en kodex? 

Vi såg också att den diskurs man valt att utgå ifrån avgör hur man som översättare läser olika 

konstruktioner och hur man väljer att tolka dem. På en del platser är det grammatiskt möjligt att översätta 

ord eller en konstruktion på olika sätt och därigenom leda texten i olika riktningar.  Den dialog som 

översättaren har fört med texten skapar en diskurs som är sekundär.  Denna sekundära diskurs 

återspeglar inte alltid den primära diskurs som sker mellan källtexten och dess omvärld. Kan man då 

anse att man skall översätta en klassisk text rakt upp och ner utan att finna den rationella empatin som 

Isabelle Collombat talar om (s.2)? Nej, ingen text skrivs i ett vakuum; varken författaren eller 

översättaren står utanför en dialog. I det fallet hade det också varit omotiverat både att skriva eller 

översätta. Men man måste som forskare vara medveten om att det förs en sekundär dialog i den översatta 

text man använder. 

 

Slutsats 

Uppgiften var att gå tillbaka till den koptiska källtexten för att se om denna är koherent med de 

översättningar och vetenskapliga diskussioner som texten idag används i. Det visade sig att översättarna 

har stått i en mycket aktiv dialog med texten, vilket skapar sekundära diskurser. Dessa diskurser berör 

den ursprungliga primära diskursen som existerar mellan källtexten och källtextens omvärld. Detta kan 

vara på ett positivt sätt: översättaren har tillräcklig kunskap för att kunna umgås med både den primära 

och sin egen sekundära diskurs. Dock såg man att översättaren ofta överläser den historiska diskursen  

som denne har valt som utgångspunkt för sin översättning av källtexten, vilket gör att just hans val av 

historisk diskurs manifesterar sig starkare i texten än vad källtexten kanske har avsett. En översättare 

skapar egentligen en förstärkt bild.  

Det finns också en benägenhet att blanda ihop formstil och funktion. 

Då varken texten och översättningen kan ställas utanför en historisk primär diskurs eller en sekundär 

diskurs är det följaktligen viktigt att på regelbunden basis återföra en diskussion tillbaka till källtexten 

för att skilja den primära och sekundära diskursen åt, så att inte den sekundära diskursen tar överhanden 

i den diskurs som förs om texten d.v.s. i den tertiära diskursen. 

Uppståndelsens traktat har använts ofta i avhandlingar, böcker och artiklar de senaste decennierna.   

Framför allt i studierna om tidig kristen kyrkohistoria har texten setts som en viktig representant för 

realiserad eskatologi. Det finns dock en möjlighet att det inte finns bärande bevis för detta i källtexten. 

Dessutom har det gjorts både en stark polemisk och platonisk översättning som tycks överläsa texten. 

De diskussioner som fört om texten och hur den har jämförts med andra texter i forskningsvärlden är 
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således en tertiär diskurs som fjärmat sig från texten. Därigenom ser man tydligt att översättaren har 

förmågan att ”skapa” det förflutna. 
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NHC 1,4 

Uppståndelsens Traktat145 

 

                                                           
145 Översättningen skiljer sig på ett par ställen från den normativa översättningen i The Gnostic Library 1985 och 

Bentley Laytons översättning från 1979. Dessa ställen är angivna och kommenterade i bilagan. 

 

 

 

43.25Det finns några, min son Rheginos, som vill lära sig mycket. De har detta mål när de omfamnar 

filosofiska problem som saknar lösning.  30När de träffar dem rätt överväldigas de ofta av sig själva. 

Men, då de söker mer än sin vila, tror jag inte att de har stått fasta i Sanningens Ord, det som vi har 

mottagit genom vår Frälsare, vår Herre Kristus, 44.1när vi lärde känna Sanningen och vilade oss mot 

denna. Men därför att du på ett behagligt sätt frågar oss 5om det rätta vad gäller uppståndelsen, 

skriver jag till dig att den är en nödvändighet och att många av oss är skeptiska mot den, men 10det 

är ett fåtal som finner den. Därför, låt samtalet komma till stånd mellan oss. 

 

Hur tillkännagav Herren tingen då han var 15i köttet och efter att han hade uppenbarat sig som Guds 

son, vandrande på den plats där du befinner dig och talande 20om naturens lag, vilken jag dock 

kallar döden? Rheginos, Guds Son var en Människoson och omslöt dem 25båda tillsammans, ägande 

mänsklighet och gudomlighet - så att han genom det som gör honom gudomlig son besegrar döden, 

30men återställandet inom Fullheten kommer att ske genom Människosonen - därför att han i 

begynnelsen fanns som 35ett sanningens frö från ovan innan naturordningen fanns till.  I denna 

(naturordningen) mångfaldigar sig herravälden och gudomar. Jag vet 45.1 att jag framför lösningen 

på svåra ting men det finns inget svårt i Sanningens Ord. 

 

 

5Lösningen, därför, trädde fram inte för att sätta ned något som är dolt men snarare för att uppenbara 

allt tydligt om tillblivelsen; dels upplösandet 10av det dåliga och dels uppenbarandet av det bättre. 

Den är Andens och Sanningens emanation och nåden är från Sanningen. 

15Frälsaren svalde döden, 

- -  du räknas inte bland de okunniga – 

- för han lade bort den värld som är döende, 

- förvandlade sig till en oförstörbar eon, 

- uppstod, 20sväljande det synliga genom det osynliga, 

- och gav oss vägen till vår odödlighet. 
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146  [n̅nec n̅he]. Otydlig konstruktion 

Sannerligen, såsom Aposteln 25sade: vi har lidit med honom, uppstått med honom och färdats till 

himlen med honom. Eftersom vi verkligen bär honom när vi är i 30denna världen är vi hans strålar 

och omsluts av honom till vår skymning, nämligen 35vår död i detta livet, då vi såsom solens strålar 

dras uppåt, inte hindrade av något. Detta är den 40andliga uppståndelsen 45.1som sväljer det själsliga 

och likaså det köttsliga.   

 

Är det någon som inte tror saknar han 5övertygelsen, för det är trons sak, min son, och inte 

övertygelsens: det som är dött skall uppstå. Och finns det någon som tror bland filosoferna här 

10skall han ändå uppstå. Och filosofen här: må han inte tro någon som omvänt sig själv. Och vad 

gäller vår tro: vi har känt 15människosonen och trott att han har uppstigit från dem som är döda. 

Och detta är vad vi säger om honom: han var dödens upplösning. Eftersom den som de tror på är 

20mäktig, mäktiga är de som tror.  Tanken hos dem som är räddade kommer inte att gå under. 

Förståndet hos dem som har lärt känna honom kommer inte att gå under. 25Därför är vi utvalda för 

räddningen och återlösningen, eftersom vi från början var bestämda för att inte falla i de okunnigas 

dårskap 30utan istället träda in i vetandet hos dem som lärt känna sanningen. Sannerligen, sanningen 

som de bevakar kan inte avvisas och inte heller 35drevs den bort, för Fullhetens gemenskap är liten. 

Det som lösgjorde sig har blivit världen, men Alltet är det som omsluts, då det inte har skapats – 

det existerade.  

Därför, du, min son Rheginos, tvivla inte på uppståndelsen. För du var ju inte 47.5i kött. Du mottog 

kött när du gick ned i världen.  Varför kommer du inte att mottaga köttet när du stiger upp till 

eonen? Det som är bättre än köttet 10är det som är livets upphov. Det som existerar för din skull, är 

det inte ditt? Det som är ditt, är det inte med dig? Men när du är här, vad är det som 15du behöver?  

Detta är som du mödosamt har lärt dig kroppens efterbörd, nämligen ålderdomen, och att du är 

förgänglig.  Du har 20frånvaron som vinst för du kommer inte att ge bort det bättre när du går. Det 

onda är i avtagande, men det finns nåd från det. Inget 25frigör oss från platsen här, men Alltet, som 

är vi, är räddat.  Vi har mottagit räddningen från de sista tingens ände.  Låt oss tänka på det sättet. 

30Låt oss taga emot det på det sättet.  

 

Det finns ju några som längtar efter att föra fram frågan om det som de för sin egen skull söker 

efter: den som är räddad, räddas han direkt när han lämnar 35sin kropp? Må ingen tvivla beträffande 

detta. […]146 De synliga lemmarna, som är döda, 48.1kommer inte att räddas eftersom de levande 

lemmarna som är i dem skulle uppstå. Vad är då uppståndelsen? Det är i varje ögonblick 

5avslöjandet av dem som har uppstått. Du kommer ju ihåg, eftersom du har läst i Skriften, att Elias 

uppenbarade sig och Moses 10med honom. Tro inte att uppståndelsen är en illusion. Den är inte en 
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. 

illusion, utan det är mer passande att säga att 15världen är en illusion än uppståndelsen, denna som 

blev till genom vår Herre Frälsare Jesus Kristus. 

 

Vad 20är det jag säger dig nu? De som lever kommer att dö; de lever ju i en illusion. De rika har 

blivit 25fattiga och kungarna omstörtade, allting står i förändring och kosmos är en illusion, därför, 

låt mig inte nedsvärta 30tingen för mycket. Men uppståndelsen har inte denna slags egenskap för 

den är sanningen, det som står fast, och den är uppenbarandet av det som 35existerar, är 

omvandlingen av tingen och övergången till förnyelse. För det oförgängliga 49.1flödar ned till det 

förgängliga och ljuset flödar ned över mörkret och slukar det. Och Fullheten, 5Fullheten återställer 

bristen.  

Dessa är symboler och avbilder för uppståndelsen.  

Det är denna (Fullheten) som skapar det som är gott.  

 

Åh Rheginus, tänk därför 10inte i delar och för enhetens skull underkasta dig inte köttet utan lämna 

delarna och 15banden och du har redan uppståndelsen. Men om den som kommer att dö vet om sig 

själv att han måste dö -  även om man har många 20år i detta livet leds man fram till denna – varför 

betraktar du inte dig själv som att du har uppstigit och att du bärs fram 25till denna (uppstigningen). 

Om du har uppstigandet men du fortsätter som om du skulle dö, trots att det där andra vet att det 

har dött, varför överser jag då med din 30oerfarenhet? Det är nödvändigt för var och en att öva på 

flera sätt för att bli befriad från elementet, så att man inte går fel utan 35själv kommer att återfå det; 

detta förutvarande. 

Ur vår Herre 50.1Jesus Kristus givmildhet har jag mottagit dessa ting och undervisat dig och dina 

bröder om dem, mina söner, inte utelämnande något av det som är nödvändigt för att stärka er. 5Om 

det finns något i detta alster som är dunkelt i sin framställning förtydligar jag det för er när ni frågar. 

Men nu, var inte avundsjuk mot någon som räknas till 10dig. Det finns kraft för honom att hjälpa. 

Det finns många som ser fram emot detta; detta som jag skrivit till dig om. Till dem säger jag detta: 

frid bland er och nåd. 15Jag bjuder dig och dem som älskar er i broderskärlek farväl. 

 

Traktaten om Uppståndelsen. 
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Grammatiska kommentarer 

 

Dessa kommentarer tar endast upp de platser i texten där översättningen har en avvikande läsning av 

den koptiska källtexten än dem som återfinns i undernämnda översättningar.  

 

EdT Editores Principes; Malinine et al 1963 

L1 Bentley Layton, lexikografisk grammatisk översättning 1979; Layton 1979 

L2 Bentley Layton, diskursiv översättning, Layton 1979. 

M1 Luther Martin, 1971; Martin 1971.  

P1  Malcolm Peel 1967; Peel 1967 

P2 Malcolm Peel 1969; Peel 1969 

P3 Malcolm Peel 1985; Attridge 1985a 

Översättarna används när det är en allmänt antagen lösning. 

 

 

 

 

43:34–5 Peei, ett demonstrativt pronomen, återförs av översättarna till den föregående satsen d.v.s till 

ordet mton, ”vila”. Man får då översättningen ”…söker sin egen vila, den som vi mottagit…” Detta har 

skapat diskussioner, då författaren i så fall utgår från att filosoferna och gnostikern hade samma mål. 

Tidiga översättare som Robert Haardt och John Barns har därför sökt att lösa detta genom att tolka 

konstruktionen nhouo e- som komparativ d.v.s. ”mer än”: ”…söker mer än sin egen vila, den som vi 

mottagit…” Detta möte motstånd eftersom konstruktionen då borde vara houo e- (Crum 735b) eller 

nhouo n-. Istället antas nu allmänt att det är en översättning av det grekiska mallov, ”snarare”: ”Snarare 

söker man sin egen vila, den som vi mottagit...”147 Man har enats om att det är en polarisering: sökandet 

av sin egen vila gentemot den vila man kan få från Kristus. 

I den lycopolitanska dialekten som återfinns i NHC1 används dock konstruktionen nhouo n-  

komparativt 1 gång i Jakobs apokalypsen och 5 gånger i Den tredelade traktaten.148 Den sats som 

föregår satsen som inleds med peei kan dessutom tolkas som circumstantialis, d.v.s. inledda en 

underordnad sats som anger de omständigheter under vilka huvudsatsen sker. I så fall blir  peei ett 

                                                           
147 För en översikt av denna diskussion se Attridge 1985b, 141–2. 
148 NHC1,2 10:5; NHC1,5 79:7, 83:36, 107:12, 115:37 samt 120:3). 



 

v 
 

korrelat till mplogos n̅tmē, ”Sanningens Ord”. Sanningens ord/vilan ställs nu mot denna världen (här: 

filosofen). Detta stämmer med traktatens underliggande tema. Den kontextuella strukturen blir tydligare. 

44:27–33 Čekase efnačro m̅men apmou abal hitm̅ ptrf̅šōpe nšēre n̅noute hitootf̅ de m̅pšēre m̅prōme 

eretapokatastasis našōpe ahoun applēpōma 

 Čekase + circumstantialis + futurum kan vara en konstruktion som får optativ funktion d.v.s. författaren 

uttrycker avsikten med handlingen utan att egentligen säga om den också kommer att realiseras. Det är 

då en avsiktssats. Men båda satserna har en adverbialfunktion, vilket gör att futurum II är möjlig. 

Därigenom blir det en resultatsats istället. Marvin Wilson poängterar att futurum II används relativt 

sällan i en orsakssats och har endast funnit den på ett par platser i shNT.149 Den används för att lägga en 

extra emfas på det adverbiala uttrycket. Marvin Wilson anger dock att futurum II kan överta futurum 

III:s funktion. Detta sker i Pachmomius klosterregler vilka är på sahidiska.150 Men dessa är från 320-

talet när standardiseringen växt sig starkare. Crum (764a) nämner ett exempel i Pro 3.6 där akhmimiska 

versionen har futurum II och sahidiska versionen futurum III. Men hur är dessa kronologiskt relaterade 

till varandra och har de samma källtext? Några översättare har valt att översätta det som optativ, någon 

som circumstantialis futurum eller en kombination av de föregående med futurum 1. Eftersom båda 

satserna har tydlig betoning på det adverbiala har jag valt futurum II trots att detta är ovanligt i en 

orsaksstas. Tyvärr finns det för lite samtida material för att kunna fastställa att det skulle vara futurum 

III som avses. 

Ebol hitm̅ är en prepositionskonstuktion med den instrumentella funktionen ”genom”. Detta är i särklass 

den vanligaste funktionen av denna konstruktion. I den efterföljande satsen återfinns hitoot- n-. Bentley 

Layton föreslår därför att ebol i första satsen också gäller för hitoot och således skapar konstruktionen 

ebol hitoot, med en instrumentell funktion. Denna lösning har gjorts av stilistiska orsaker för att undvika 

uprepning.151 Av stilistiska skäl är denna tolkning trolig. Men den behöver inte vara det grammatiskt. 

Konstruktionen är ovanlig. I shNT Rom7:11 återfinns en liknande parallell, där man dock valt att 

använda ebol hitoot i båda satserna. I shNT Exod.11:2 är en liknande nära konstruktion men kopplad till 

två olika subjekt och ebol hitoot i båda satsdelarna.  

Hitoot- betyder “att företa sig något” (Crum 734b).  Hitoot- n-.  används i både boNT och shNT där 

objektet är den aktiva agenten. Texten skulle därför kunna översättas med  ”…Människosonen såg till 

att återställandet av Fullheten kommer att ske...” Människosonens funktion kan kanske ha avsetts vara 

mer aktiv än Gudssonen som framstår mer instrumentellt. Detta skulle i så fall förstärka kontexten av 

44:13–20. d.v.s. betydelsen av Jesus uppenbarelse i materian. 

                                                           
149 Matt 7:12; Mark 2:10 Ef 3:18 och Upp. 22:14 
150 Wilson 1970, 26 + n.9, 86. 
151 Layton 1979, 144 
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45:1. Hbēue är flertalsform av hōb (Crum 653a: ”thing”, ”work”, ”matter”, ”event”). L2 har översatt 

texten: ”I am phrasing this explanation in difficult terms.”. M1 har valt: ” I am recounting the solution 

in difficult terms”. Layton erbjuder i L2 tolkningen: ”I am giving the solution in difficult things” men 

har i P3 ändrat det till ”I am presenting the things in difficult terms”. Genom dessa tolkningar förstärks 

den retoriska figuren där läraren genom att diskutera ett komplicerat ämne framhäver sin egen 

överlägsenhet gentemot den/dem som brevet är riktat till. Detta följer den traditionella diatribe-stilen. 

Vi ser här ett diskursivt val. 

Men hōb har redan använts vid ett tidigare tillfälle (44:14): ”Hur tillkännagav Herren tingen…?”. 

Genom att läsa hōb i 45:1 mot 44:14 fokuseras svårigheten i att förstå Kristus uppenbarelse i världen 

och skapas en förbindelse till det följande ”…det finns inget svårt i Sanningens Ord” (44:32–3). Satsen 

avslutar därigenom frågan som påbörjades i 44:14 och länkas till inledningen, vilket tyder på en 

avrundning av det som hittills har sagts. Detta skulle också visa på att författaren i texten arbetar med 

längre linjer i texten än vad en diatribe anger.  

45:5 Satsen börjar med konjunktionen alla, den kausativa konjunktionen epeidē och därefter följer 

konstruktionen etrepbōl. Ursprungligen tycks det ha stått etrefbōl som är en vanlig kausativemfas. Men 

-f är korrigerat till -p. De flesta översättare anser därför etre- vara en felskrivning som skrivaren glömt 

att ta bort när denne korrigerade-f till -p.  texten. Man avlägsnar därför stavelserna etre-.152 Studerar man 

handskriften ser man tydligt rättelsen av -f till -p, men att etre- som föregår -f har lämnats orörd och 

glömts bort att tas bort av en skicklig skrivare medan -f upptäcks och medvetet förändras till p-? Bentley 

Layton följer Hans Jacob Polotsky som föreslår att etre- är felskrivning för etbe och han transmitterar 

pbōl från subjekt till objekt för att på det sättet rädda konstruktionen.153  Men författaren placerar 

genomgående subjektet före objektet och konjunktionen etbe i satsens slutdel och inte i första ledet.  

Traktaten fluktuerar något mellan dialekter. I bohairiska har tre- som föregås av e- ingen kausativ 

funktion utan är en markör att man skiftar ämne.154 Samuel Cook visar att epeidē åtminstone så sent som 

600-talet hade liknande funktion i icke-litterära koptiska texter, där den stående ensam var en markör 

för att signalera början av det huvudsakliga innehållet i texten. Om den är kombinerad med andra 

konjunktioner för den in en tidigare händelse eller handling in i huvudtexten (Cook 2015, 54, 64–5).  

Samuel Cook har studerat senare texter och omnämner en annan term, men det visar på behovet inom 

koptiskan att skapa olika markörer. I vårt traktat ser man också hur författaren hela tiden strävar efter 

markörer som kan transmittera de grekiska markörerna till koptiska asyndetiska språk. Kanske skall alla 

epeidē etrepbōl i 45:5 läsas som alla epeidē e tre pbōl där e-+ tre kan vara en bohairisk markör? Denna 

                                                           
152 För en översikt av denna diskussion se Attridge 1985b, 157 
153 Layton1979, 14; not till 41 
154 Imhausen s.42 
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interpretation eliminerar inte stavelser eller gör våld mot texten. Man ser att den är placerad i en situation 

där det sagda nu fortsätter men ändrar riktning till en fördjupning av ämnet. I sak förändrar inte denna 

tolkning vad som står i texten utan markerar endast att ”nu börjar det på nytt”. 

45:12b    ”Detta är Andens och Sanningens emanation…” Satsen börjar med teei te  (demonstrativt 

pronomen + kopula = ”detta är...”) som saknar korrelat, då det står i feminimum. Bentley Layton ser 

denna konstruktion som en extraposition d.v.s. en extra betoning till två maskulina verb:  pbōl och 

pouōnh, ”lösningen” och ”uppenbarandet”. Därför översätter han det med ”Dessa är...” Malcolm Peel 

utgår i sina översättningar att teei är korrelat dels till pbōl som översätter grek. ē lysis och det kommande 

tprobolē.155  

Teei te är skrivet i femininum, som ofta används i neutrala utsagor. Samtidigt visar andra exempel i 

texten att författaren tycks använda peei pe, teei te och neei ne som avslutningsmarkör för att göra en 

kort sammanfattning av hela utsagan. Därför har jag valt att välja denna lösningen.  

45:29 Satsen inleds med eišpe de. Det finns ingen motsatsställning mellan satserna, vilket gör att de inte 

är adversativ partikel utan anger något nytt i framställningen.  Konjunktionen eišpe (šōpe), som 

översättarna har utgått från, används som en underordnad konjunktion som inleder en villkorssats där 

den ofta fungerar som en tansitionsmarkör mellan två olika alternativ. Men den föregående satsen är så 

affirmativ och transitionen mellan satserna så subtil, att eišpe snarare tycks vara en emfas. Walter Crum 

räknar ešpe som en lycopolitansk form av ešče (Crum 63b).  

46:3 eišpe inleder åter en sats, men även här kan man ifrågasätta den som ren villkorssats. Man kan 

istället läsa den som lycopolitanska formen av   ešče. (Crum 63b) Ešče är mycket ovanlig för att vara 

det styrande elementet i försatsen till en orsakssats och är relativt svag i jämförelse med andra 

konditionala strukturer.  Oftast översätts den ändå slentrianmässigt och tanklöst till ”if”. (Shisha-Halevy 

2009, 2). Villkorssatsen har därför försvagats betydligt i översättningen. 

46:3–7 eišpe oun oueei n̅de emf̅pisteue en mn̅tef m̅meu m̅pr̅ peithe.  

Några översättare läser en negativ existensialkonstruktion d.v.s. ”att inte vara/finnas” (Crum 166b) och 

andra negationen av oun̅te-, ”att inte ha”. ”Övertygelse” har dels tolkats som en substansivering av det 

grekiska verbet peithein och dels som ett verb i passiv form. I L2 väljer Bentley Layton att tolka hela 

konstruktionen som ”he cannot be convinced”156 och Luther Martin som ”he cannot persuade”.157 

Förslagen är många. Men den enklast syntaktiska läsningen av texten är kombinationen av negationen 

av oun̅te- och en substansivering av det grekiska verbet peithein, vilket ger ”har inte övertygelsen”. Men 

då försvagas den polemiska diskursen mellan de troende och de som övertygas. Eftersom översättarna 
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har utgått från förunderställningen att det talas om en polemik mellan de troende och de som övertalas 

har ingen övervägt den enklaste läsningen. Det är dock inte säkert att författaren avser en polemik mellan 

tro och övertygelse (se följande kommentar: 46:7–13).   Frapperande parallell i Tolkningen av kunskap 

och indirekt i Jakobsapokryfen ser övertygelse som ett resultat av inre tro.158 

46:7–13 Detta är svårtolkade satskonstruktioner. Eller som EdP säger: ”Le passage est des plus malaisé 

à interpréter”.159 Det finns flera förslag till att bort ord, lägga till ord eller kasta om ord. Men här nämns 

endast de förslag som gör minst våld på grundtexten. EdP anser att den koptiska texten är tvivelaktig 

och ofullständig då översättaren har undvikit att översätta vissa delar i texten då översättaren inte har 

förstått den grekiska källtexten.160 De utgår från att objektet i ourefkto m̅maf oyaeetf̅, ”den som omvänt 

sig till sig själv” är en pneumatisk figur och har därför svårt att se sambandet i texten.  Bentley Layton 

gör en didaktisk läsning genom att introducera retoriska frågor och utgår från att satsen vid 46:13 inte 

är komplett. ourefkto m̅maf oyaeetf̅ är en platonisk föreställning utgående från själens omvändelse från 

ovärdiga objekt till sanningen.161  Men det inbördes förhållandet mellan denna och filosofen förblir 

oklart i hans översättning, vilket naturligtvis kan förklaras med att han anser att den delen av texten har 

utelämnats. Malcolm Peel tolkar 46:8–9 som en deklarativ sats där man anspelar på en specifik person 

och spekulerar något om vilken filosof som avses samt tolkar 46:14 som parentes. ourefkto m̅maf oyaeetf̅ 

syftar på en filosof som har illusionen att han återvänder till sitt ursprung (Attridge 1985, 169).  

Översättarna utgår från [tro”↔ [filosofi=övertygelse] och försöker tolka texten utifrån detta (Malinine 

1963,62–3; Layton 1979, 68–9; Attridge 1985, 168–9). Detta gör det svårt att få grepp om texten. Men 

för stoikerna under den romerska perioden hörde ”övertygelse” till den retoriska konsten, medan filosofi 

sökte ett opersonligt axiom. Dessa två genrer stod i skarp konflikt med varandra, även om de båda 

använde dialektisk metodik och därför i sitt formspråk och stil kom att likna varandra allt mer162 (Bartsch 

2014).  ”Övertygelse” och ”filosof” behöver inte vara samordnade. Om man dessutom sträcker ut 

perioden ända till 47;33 och läser denna till inledningen av traktaten (43:32–37) ser man en fördjupning 

av samma tema. Den som vänder sig till sig själv ↔ den som vänder sig till Sanningens Ord. Men nu 

förtydligas inledningen med att endast den som har det eviga nous kan vända sig till Sanningen; i en 

sådan människa möts både det inre och det yttre. Den som inte har detta tidlösa nous är utlämnad åt sig 

själv, d.v.s. har vänt sig till sig själv och är därför inte trovärdig. En filosof som har tron, d.v.s. det 

tidlösa nous, skall uppstå även om han är en filosof. Författaren undergräver nu sin egen polemik genom 

att göra det tidlösa nous till det ultima kriteriet. 
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46:34b-35a Översättarna har svårt att förstå det abrupta satsskiftet i 46:34b-35a, där nesšōpe avslutar 

satsen och oučōre inleder en ny sats.  De har därför tolkat den sats som börjar vid 35a som en inledning 

till ett fragment av en valentiniansk mytisk hymn som författaren infoga.163 Kombinationen av polemisk 

diatribe och infogad mytisk hymn är en osedvanlig övergång. Jörgen Magnusson har påpekat i en 

genomgång av den koptiska texten att detta inte är en normal grammatisk koptisk konstruktion. Han 

föreslår att satsen fortsätter till följande pe, som då sluter ett preteritum164.  Denna kommentar har 

antagits i denna översättningen. Preteritum kopula används också vid den förflutna futurum i 47:37–

48:3. (Se också kommentar 46:35a–47:1) 

46:35a–47:1 Detta anses vara en infogad okänd valentiniansk hymn (se kommentar 46:34b-35a ovan). 

Detta skulle förklara den abrupta övergången. Texten tycks uppvisa en parallellism där čōre som ett 

egenskapsord av verbet čpo, ”stark”, åstadkommer polarisation med koui, ”liten”. Det finns likafullt 

svårigheter: 

- Diatribe och mytiska hymner är två helt olika stilelement tillhörande olika genrer  

- Författaren är en stilist. Varför plötsligt göra en plump övergång?  

- Svårigheten att placera oučōre som enda element innan kopula tillsammans med det abrupta 

slutet på föregående sats (šōpe tycks sakna en bestämning) i preteritum gör att adjektivet och 

kopulan snarare tycks tillhöra den föregående satsen.  

- koui betyder ”liten”, inte svag och polariserar inte med ”stark”. Men det underliggande grekiska 

egenskapsordet kan dock ha haft denna anknytning.  

- Čōre kan vara egenskapsord av čōōre,”sprida”, ”skingra” (Crum 782a). Detta sammankopplar 

då 34b-35a med 38b-39a: ”(Sanningen) inte heller skingrades den… Alltet är det som omsluts”. 

Alltet är de predestinerade i denna världen (47:26b-27a). Sanningen förblir i sin helhet. Det som 

bröt sig loss var världen, men de predestinerade i världen tillhör enheten. Čōre återfinns i en 

liknande parallell i Den tredelade traktaten (NHC 1,5 92:22-32a), där Logos (Ordet) återvänder 

från skingringen (pičōre) till tankens enhet. 

Det finns därför ingen anledning att utgå från ett infogat externt fragment.  

 

47:14–19 I 47:14–25 finns ett antal korta nominalsatser som är svåra att relatera till varandra.  Malcolm 

Peel (P3) har valt att bryta perioden vid 47:16. Den finns emellertid inga markörer - konjunktioner, 

partiklar, fokusförändringar eller tempusförändringar -  som understödjer detta, vilket gör det sannolikt 

att dessa har en relation till varandra. Dessutom tycks det inte ligga i författarens stilistiska form att 

lämna en direkt fråga öppen, vilket naturligtvis inte utesluter möjligheten. Bentley Layton har valt att 

skapa indirekta frågor (L2).  Eftersom indirekta frågor inte utmärkes i skriven koptiska är dessa alltid 
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en tolkning av kontexten. Men för att kunna skapa frågor av satserna har han emellertid tvingats att 

expandera texten mer än källtexten egentligen anger. Dessutom markerar författaren tydligt att utsagan 

är situerad i denna världen. Peei pe/teei te/neei ne (demonstrativ pronomen + kopula) är element som 

författaren ofta använder. Men han tycks snarare använda denna konstruktion för att sammanfatta vad 

som just har sagt. Den tycks vara en markör i texten, vilket i så fall gör att både Malcolm Peels och 

Bentley Laytons tolkningar faller bort. Snarare borde man söka deras funktion i förhållande till det som 

redan har sagts d.v.s. som ett svar på den direkta frågan.  EdP förklarar passagen utifrån Sanningens 

Evangelium som en distinktion mellan den andliga och det personliga.165 Detta kan vara sant, men denna 

premiss tycks ligga till grund för hela traktaten och hjälper oss inte att förstå just dessa 

satskonstruktioner.  

Samtliga har tolkat verbet šaat i 47:15 som lycopolitanska formen av ”sakna” (Crum šōōt B, 592b. Detta 

ger dock otydlighet till de följande sekvenserna. Luther Martin pekar på att termen återfinns också i 

43:19a, där termen används för frågor som saknar (šaat) svar och som nomen (šta) i 49:5b-6a, där 

Fullheten återställer bristen (šta). Dessa ord används för att polemiskt understryka ”avsaknaden” i 

världen.166 I 43:19 använd termen emellertid dock som ett fackuttryck och ett direkt nomen av šōōt 

betyder ”behov” och brist (Crum 593a). Šta däremot är ”brist” inte i betydelsen av avsaknad, utan av 

felaktighet (Crum 594a). Šōōt har också ytterligare en betydelse: ”behov/behöva” (Crum 593a-b).: ”När 

du är här, vad är det du behöver?....det är kroppens efterbörd…förgängligheten”. Detta alternativ tycks 

stämma bättre in och förenklar den syntaktiska och innehållsmässiga förståelsen av texten.  

En exegetisk studie av texten visar också att köttet är nödvändigt då återställandet av Fullheten sker 

genom frälsningsdramat i den historiska verkligheten. Den visar också genom Jesus uppenbarelse 

nödvändigheten av köttet i den ömsesidiga participationen mellan Jesus och den troende. 

 

47:28b-29a Betydelsen av   činrarēčf̅hathaē, vilket troligen skall läsas čin-r-arēč-f̅-ha-thaē, är enligt 

Bentley Layton ”obvious”, då det borde betyda ”from one end to the other”. Problemet är att förstå 

konstruktionen. Troligen skall första ledet revideras till čin-n-arēč-f̅. Ha däremot kan fluktuera med ha, 

ša, xa, xIa och ksa, vilka kan ta olika betydelser. Detta gör det svårt att med säkerhet utgå från den 

sahidiska varianten ša. Gör man detta får man dock två olika idiom -  činn arēč- och ša thaē – som i den 

koptiska litteraturen är utbytbara med varandra d.v.s. en upprepning. Bentley Layton utgår från att det 

gäller Pleroma och söker en spatial snarare än temporal betydelse.167 Genom att läsa det som činn…ša, 

”från…till” och i spatial betydelse följer han den allmänna uppfattningen av andra översättare. Men det 

finns vissa besvär. 
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- Det står inte så, vilket översättarna också är medvetna om. 

- Det finns det inget stöd i papyrusen att läsa čin-r som činn. Bokstäverna är tydligt skrivna. 

Tvärtom kan man se, att skrivaren här har tyckts ha lyft pennan för att tänka efter eller verifiera 

texten för skrivrytmen är förändrad mellan p- och arēč-. Träffade han på en för honom mer 

ovanlig grammatisk struktur eller en dialektisk form? 

- Hur löser man r- utan att behöva revidera det till n-?  

Bentley Layton har under den koptiska texten i sin bok gjort en notering: ”i.e.? ra arēčf̅ ”.168 Tyvärr tar 

han inte upp den på nytt.  Låt oss emellertid utveckla Bentley Laytons notering.  Preposition + ra- 

betyder ”ända till”. Detta tycks endast förstärka idiomet, men förtydligar inte konstruktionen. Men om 

ra- följs av ett nomen bildas en genetisk form (Crum 287a). (Vad gäller försvinnandet av ett a: 

bohairiska har t.ex. en tendens att tappa en vokal när vokalen dubbleras eller kan en assimilation ha 

skett.) 

Vilken funktion har då den efterföljande partikeln ha? Om man utgår från att ra markerar en 

generalisering kan ha vara en lös apposition till denna generalisering. I bohairiska kan den fungera som 

en apposition, men enbart vid pronomen eller mänskliga objekt.169 Men ha kan fungera som bestämning 

till ett redan nämnt objekt. (Crum ha d, 633a). Eftersom thaē är bestämd form måste den generella 

formen i svenskan utryckas i en flertalsform d.v.s. ”från ändarna beträffande sista tingen”, eller mer fritt 

översatt: ”från de sista tingens ände”.  

Om detta då skall läsas i relationen till den direkta närkontexten som en hänvisning till en individuell 

eskatologi eller en framtida kosmisk eskatologi – vilket är möjligt om man tolkar den som en 

generaliseringsform – är inte tydligt. Då det nämns i samband med Alltet kan det vara en anvisning för 

att författaren inte endast utgår från en individuell eskatologi utan också en kosmisk eskatologi.  

49:23–4 ”eaktōoun auo seeine m̅mak ahoun apeei …som uppstigen och att du bärs fram till denna”. 

Gilles Quispel föreslår att peei, ”denna”, är uppståndelsen, anastasis.170 Men i det fallet borde peei vara 

teei. Malcolm Peel ser seeine som en förlängning av circumstantialis av eaktōoun och läser det som 

eseeine: ”..och redan förd fram till denna”, där denna är döden d.v.s. man har redan övervunnit döden.171  

Luther Martin intar en liknande tolkning, men menar att det finns två slags dödar: den fysiska och den 

existentiella. Vad författaren polariserar mot varandra är den fysiska döden och den spirituella döden172 

Författaren har emellertid redan låtit veta att det är pistis ”tron” och inte tōoun, ”uppstigandet” som a 

priori gör att man är odödlig (46:21). Dessutom visar följande text där Rheginos inte lyckats med sin 

uppgift och behöver fortsätta öva att den existentiella döden ännu inte har övervunnits (49:25–36).  
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Bentley Layton menar att själen nu har lärt känna sig själv och sin odödlighet och därför ”…you are 

rushing towards this outcome (separation of the body) since you possess resurrection” 173  Peei syftar 

då på separationen mellan kropp och själ. Satsen i den koptiska texten är emellertid passiv, själen 

”skyndar sig inte”, utan förs till något, vilket undergräver Bentley Laytons platonska tolkning.  

Men ”denna” kan också syfta på tōoun, ”uppstigandet” som nämns i nästa sats d.v.s. att man föregår 

uppstigandet innan den blir realiserad. Men denna har ju redan blivit realiserad genom att den troende 

har tagit del av Jesu lidande och uppstigande (45:24-28a). Svaret kan dock vara att ”vi” i 45:24-28a ännu 

inte inkluderar Rheginos; han börjar eller står ännu i början av denna process. 
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