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Öppna vyer i !""-talets kristna akademi  
Origenes attityd gentemot grekisk !loso! och kristna 
apokryfer 

Carl Johan Berglund 

Ingen som någonsin utformat en teologisk utbildning kan ha undsluppit utma-
ningen att göra den öppen för andra uppfattningar än de egna. Hur kombinerar 
man en strävan efter sanningen med uppdragsgivarens behov av lojala förkunnare, 
och det omgivande samhällets förväntan på en grundläggande konformism? Hur 
hanterar man den spänning som oundvikligen uppstår mellan studenter med olika 
bakgrund, teologi och prioriteringar? Sådana frågor bearbetades redan av en av den 
tidiga kristna rörelsens mest framstående akademiker, Origenes från Alexandria 
(ca. !"#–$#%) som envist valde öppenhet framför en renlärighet som kunde hejda 
det fria tankeutbytet. 

Martyrsonen som blev kristen akademiker 
Origenes saknade inte anledning att avvisa den grekisk-romerska kultur som domi-
nerade hans samtid. Det första kyrkohistorikern Eusebios låter oss veta om honom 
är att hans far Leonides blev halshuggen av de romerska myndigheterna i hemsta-
den Alexandria, i samband med en förföljelse av kristna under $&&-talets första år.1 
Den faderlöse tonåringen,2 som själv inte skulle 'ytt undan martyrskapet om han 

 
1 Eusebios, Kyrkohistoria !.".", daterar händelsen till Septimus Severus tionde regeringsår, "#"–

"#$ i vår tideräkning. Eusebios information om Origenes är något mer trovärdig än mycket annat han 
skriver, eftersom han säger sig (!.".%; !.%&.'; !.%(.%#, et cetera) ha tillgång till åtminstone hundra (!.$!.$) 
av Origenes efterlämnade brev, och haft personlig kontakt med Origenes egna studenter.  

2 Enligt Eusebios, Kyrkohistoria !.".%", var han sjutton år gammal.  
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fått chansen,3 skulle lätt kunnat utveckla ett hat mot allt grekiskt och romerskt, 
men fördjupade sig i stället i den grekiska litteraturen, och lärde sig allt han kunde 
om hur antikens *lologer analyserade Homeros, Euripides och Platon. Inom kort 
kunde han försörja sig själv som lärare i det grekiska språket och litteraturen.4 

Origenesporträtt av André Thevet (!"!#–!"$%) 

 
3 Eusebios, Kyrkohistoria !.".), påstår att hans mor *ck gömma hans kläder för att hindra honom 

från att riskera döden på gatorna.  
4  Eusebios, Kyrkohistoria !.".%)–$.%, jfr Ronald E. Heine, Origen: Scholarship in Service of the 

Church (Christian Theology in Context; Oxford: Oxford University Press, "#%#), s. !#–!%.  
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Som lärare attraherade Origenes delvis andra studentgrupper än de vanliga, 
Homerosfokuserade grekiskastudenterna: vanliga alexandrinare som var ny*kna 
på vad den nya kristna *loso*n gick ut på, och kristna – både män och kvinnor – 
som med biskopens goda minne sökte sig till Origenes för att få fördjupning i kris-
ten tro.5 När dessa studenter blev för många för att upprätthålla den mer inkomst-
bringande grekiskaundervisningen påstår Eusebios att Origenes tog steget fullt ut 
till livet som *loso*lärare. Han sade upp sina vanliga studenter och sålde sin sam-
ling klassisk grekisk litteratur till en bokhandlare, som betalade av på böckerna med 
fyra oboler om dagen. På detta belopp levde sedan Origenes på enklast möjliga vis, 
utan vin, utan skor, utan säng, allt för att på bästa sätt undervisa sina studenter och 
leda dem till det optimala kristna livet.6 Hans student Heraklas *ck i uppgift att ta 
hand om nybörjarstudenterna, så att Origenes själv, förutom undervisningen på 
avancerad nivå, kunde hinna med sin egen forskning – bland annat jämförande 
studier i grekiska översättningar av den hebreiska Bibeln.7 En generös donation gav 
Origenes tillgång till stenografer och skönskrivare som såg till att hans föreläs-
ningar skrevs ned och spreds till andra kristna intellektuella.8 

Den unge teologiläraren blev något av en o+entlig person i Alexandria, och 
Eusebios hävdar att han ofta var tvungen att 'y undan en antikristen mobb som 
var ute efter att stena honom.9 Eusebios förklarar också att han förlorade många av 

 
5 Eusebios, Kyrkohistoria !.$.%–$; !.'.". Att kristna grupper med intellektuella ambitioner för en 

utomstående måste ha varit omöjliga att skilja från pagana *losofskolor är ett argument framfört av 
+era forskare, däribland Tobias Georges, ”…herrlichste Früchte echtester Philosophie…” – Schulen bei 
Justin und Origenes, im frühen Christentum sowie bei den zeitgenössischen Philosophen, i Millenium 
%%.% ("#%&), s. "$–$', och Udo Schnelle, Philosophische Interpretation des Johannesevangeliums: Vo-
raussetzungen, Methoden und Perspektiven, i Jan G. Van der Watt & R. Alan Culpepper & Udo  
Schnelle (red.), The Prologue of the Gospel of John: Its Literary, Theological, and Philosophical Contexts 
(WUNT $)(; Tübingen: Mohr Siebeck, "#%!), s. %)(–%',, här s. %!%–%!$. Eusebios, Kyrkohistoria !.%'.$ 
hävdar också att Origenes erkändes som *losof även bland icke-kristna.  

6 Eusebios, Kyrkohistoria !.$.%–%$. Eusebios detaljer får anses osäkra, men Origenes positiva attityd 
till kristen askes är inte svår att spåra i hans egna skrifter. Cf. Richard Finn, Asceticism in the Graeco-
Roman World (Key Themes in Ancient History; Cambridge: Cambridge University Press, "##(), s. 
%##–%#&, för en översikt. Eusebios uppgift om att Origenes också kastrerade sig själv (Kyrkohistoria 
!.'.%–$) får väl betraktas som en uppdiktad överdrift.  

7 Eusebios, Kyrkohistoria !.%).%–%!.&, cf. Heine, Origen, s. !", ,$–,!.  
8 Eusebios, Kyrkohistoria !."$.%–". Eusebios uppgifter på den här punkten bekräftas av Origenes 

själv, som i sin Kommentar till Johannesevangeliet nämner donatorn vid namn (%."/(; ".%/%; !."/!) och 
förklarar (!."/!–() sitt uppehåll i leveranserna av Johanneskommentaren med att hans stenografer inte 
varit omedelbart tillgängliga efter +ytten från Alexandria till Caesarea. Eusebios, Kyrkohistoria !.$!.%, 
nämner att Origenes senare i livet också lät stenograferna skriva ned hans predikningar.  

9 Eusebios, Kyrkohistoria !.$.&–,.  
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sina studenter till martyrskapet, när deras kristna bekännelse gjorde att de kastades 
i fängelse, halshöggs eller brändes till döds.10 Ändå tog Origenes på intet sätt av-
stånd från den grekiska kulturen. Tvärtom var hans föreläsningar – som i viss mån 
*nns nedskrivna i de många bibelkommentarer som *nns bevarade i hans namn11 
– ofta uppbyggda med just den metodik han undervisat sina grekiskastudenter i: 
*lologisk analys med textkritik, ordstudier, grammatisk-retorisk analys, kritik av 
stil och meter, samt sakanalys.12 

Tre årtionden in i sin karriär bröt Origenes upp från Alexandria efter en kon-
'ikt med den lokale biskopen,13 och bosatte sig i stället i Caesarea Maritima, den 
romerska provinsen Judéens huvudstad. Där blev han vigd till präst, predikade re-
gelbundet, men *ck också chansen att bygga upp sin undervisningsverksamhet på 
nytt, utifrån de erfarenheter han gjort i Alexandria.14 Även då är det tydligt att han 
bejakade grekisk lärdom, och ivrigt sökte använda allt som kunde vara till nytta i 
bibeltolkningsarbetet. 

De två främsta källorna till Origenes utbildningsprogram är ett hyllningstal, 
traditionellt tillskrivet hans lärjunge Gregorios Undergöraren, och ett brev från 
Origenes till samme Gregorios.15 I talet, som kan ha hållits vid en avslutnings-
 

10 Eusebios, Kyrkohistoria !.$."; !.&.%–$ nämner dem till och med vid namn: Plutarkos, Serenus, 
Heraklides, Hero, Serenus och Herais, de fem första män, den sjätte en kvinna.  

11 Heine, Origen, s. !$–!&, %'(–%(#. 
12 Origenes användning av antik *lologi har kartlagts av Bernhard Neuschäfer, Origenes als Philo-

loge (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft %'; Basel: Friedrich Reinhardt, %(',), och av 
Peter W. Martens, Origen and Scripture: The Contours of the Exegetical Life (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, "#%"). En kortare analys på svenska *nns också i Carl Johan Berglund, Origenes exegetiska 
metodik i Om bönen, i Carl Johan Berglund & Daniel Gustafsson (red.), Ad fontes: Festskrift till Olof 
Andrén på #""-årsdagen (Skellefteå: Artos, "#%)), s. &)–)!.  

13 Antikens -./012.23 är mer jämförbara med församlingsföreståndare eller kyrkoherdar än vår tids 
biskopar, och kon+ikten kan ha haft sin grund i att biskop Demetrius tog sig en större auktoritet över 
äldste och lärare än tidigare församlingsledare i Alexandria. Jfr Heine, Origen, s. $%–$&.  

14 Eusebios, Kyrkohistoria !.'.&–!; !."!.%. Med stöd av Eusebios beskrivs Origenes undervisning i 
Alexandria ofta som en kateketskola för den alexandrinska församlingens dopkandidater, vars utbild-
ningsprogram utformats av hans företrädare Pantaneus (d. ca. "##) och Klemens (ca. %)#–"%!). Men 
det är säkerligen att överskatta kontinuiteten i antik undervisningsverksamhet. Antika skolor var sällan 
mer än en lärare och en grupp studenter, som möttes i lärarens hem eller på en lugn, skuggig plats på 
gatan. Origenes organisation med en lärarassistent och betalda stenografer som skrev ned hans föreläs-
ningar var sannolikt något utöver det vanliga. Cf. Heine, Origen, s. &'–)%.  

15 Eusebios, Kyrkohistoria !.$#.% beskriver Gregorios och hans bror Athenodoros som studenter 
med en god bakgrund i grekisk-romersk lärdom, som efter fem år i Origenes akademi gick vidare till 
föreståndartjänster i Pontos. Huruvida texterna tillskrivits rätt Origeneslärjunge är en öppen fråga. Jo-
seph W. Trigg, God’s Marvelous Oikonomia: Re+ections on Origen’s Understanding of Divine and 
 



Öppna vyer i !""-talets kristna akademi !(, 

högtid när Gregorios var på väg att lämna Origenes utbildningsanstalt,16 beskriver 
talaren hur mötet med Origenes drabbat honom som en platonsk förälskelse, tänt 
i honom en brinnande kärlek till Ordet, och fått honom att sträva efter ett liv som 
kristen *losof.17 Han beskriver hur Origenes övar sina studenter i logiskt och kri-
tiskt tänkande, tränar dem i fysik, geometri och astronomi som förberedelse för 
teologin,18 och framför allt, hur han undervisar dem i alla tänkbara grenar av den 
grekiska *loso*n: 

För att vi inte skulle drabbas av samma olyckor som de !esta, undervisade han oss inte i 
enbart en av "losofernas läror, eller lät oss upptäcka dem själva, utan lärde oss allihop, så 
att ingen grekisk doktrin skulle förbli okänd för oss. Och själv följde han med oss, gick 
före oss och ledde oss vid handen som på en vandring, utifall att vi skulle möta något 
korrupt, bedrägligt eller vilseledande.19 

Det är tydligt att den utbildningsplan Gregorios beskriver inte syftar till att delge 
studenterna den rätta läran och anmoda dem att hålla sig till den, utan till att ge 
dem de *loso*ska verktygen för att kritiskt utvärdera alla tänkbara läror – inom 
och utom den kristna traditionen.20 Gregorios framhåller att Origenes inte väjde 
för att diskutera och utvärdera någon lära – grekisk eller barbarisk, allmänt känd 
eller esoterisk – utan alltid drev sina studenter att söka sanningen,21 utan hänsyn 
till välformulerad men tom retorik.22 

I brevet är det i stället Origenes som berömmer Gregorios, och som uppmunt-
rar honom att använda all den grekiska lärdom han har tillgång till i arbetet med 
att tolka Bibeln: 
 
Human Pedagogy in the Address Ascribed to Gregory Thaumaturgus, i Journal of Early Christian 
Studies (.% ("##%), s. ",–)", här s. "', försvarar den traditionella attributionen, medan David Satran, In 
the Image of Origen: Eros, Virtue, and Constraint in the Early Christian Academy (Transformation of 
the Classical Heritage )'; Oakland: University of California Press, "#%'), s. )–!, håller frågan öppen. 

16 Trigg, God’s Marvelous Oikonomia, s. ",–"'; Satran, In the Image of Origen, s. "&, %&). 
17 Gregorios Undergöraren, Tal till Origenes $–!. 
18 Gregorios Undergöraren, Tal till Origenes ,–'. 
19 Gregorios Undergöraren, Tal till Origenes %&.%,#–%,% (SC %&', %!!.,$–,(): 456 78 295 :8 ;6<;=5 

;2>? .2@@2>? .AB23:C5, .D=? :E5 F56 ;35G 2<1 HIC ;J5 K3@20LKM5 @LIM5, 2<7E 16;N 6<;2O? P.3Q563 RS/2T, 
.D=? 7E .A5;6? HIC5, 2<7C5=? P.C3DA0;2T? CU563 BQ@M5 7LI:6;2? V@@W5312X. Y6Z 6<;=? 7E 0T5C30[C3 
.D2WI2\:C52? 16Z ]C3D6IMIJ5 ^0.CD -5 _723.2D/`, Ca .2T 16Z b.65;c063 ;3 012@3=5 16Z d.2T@25 16Z 
02K30:6;J7C?· 

20 Matthew J. Pereira, From the Spoils of Egypt: An Analysis of Origen’s Letter to Gregory, i Sylwia 
Kaczmarek & Henryk Pietras (red.), Origeniana Decima: Origen as Writer (BETL "&&; Leuven: 
Peeters, "#%%), s. ""%–"&', här s. "")–"$&, betonar den grekiska intellektuella kulturens roll som en arena 
där företrädare för olika *loso*ska och teologiska traditioner kunde mäta sig mot varandra. 

21 Gregorios Undergöraren, Tal till Origenes ).%'". Jfr Satran, In the Image of Origen, %"$–%"&. 
22 Gregorios Undergöraren, Tal till Origenes ,.%#,–'. Jfr Trigg, God’s Marvelous Oikonomia, s. &). 
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Med dina förutsättningar kan du bli en fullfjädrad romersk jurist eller grekisk "losof i 
någon av de respekterade skolorna. För min del vill jag att du inriktar hela din begåvnings 
potential på kristendomen, men jag önskar också att du – för att bli produktiv i detta – 
ska använda grekernas "loso" som för de kristna studierna nyttiga allmänkunskaper eller 
förberedande studier, och ta emot från geometrin och astronomin det som kan bli an-
vändbart för att tolka de heliga skrifterna.23 

Som stöd för den här principen lyfter Origenes fram berättelserna om hur israeli-
terna, när de tågar ut ur Egypten, får med sig gåvor från sina egyptiska grannar i 
form av guld, silver och dyrbara kläder ($ Mos !!:$–-, !$:-#–-)), som sedan används 
till att tillverka arken, lampstället, kärlen och textilierna till tabernaklet ($ Mos $#–
$"). Han förnekar inte att andra israeliter tagit till sig för mycket av den egyptiska 
världsbilden – till exempel när Jerobeam ställer upp guldkalvar i Betel och Dan för 
att israeliterna inte ska tillbe i Jerusalem (! Kung !$:$"–-&) – men han menar ändå 
att kristen teologi ska byggas av det bästa *loso*ska material som står att *nna ut-
anför den kristna traditionen.24 

Origenes öppenhet ska förstås ses mot bakgrund av en långvarig diskussion 
bland bibelläsare i Alexandria, där Artapanus (!&&-talet fvt) närmast tycks ha sett 
polyteismen som en fullt legitim form av tillbedjan av Bibelns Gud, medan Filon 
(ca. $& fvt–#&) upprätthöll en tydlig gräns mot vad han såg som avgudadyrkan, 
med argument byggda på grekisk *loso*.25 Men i Origenes fall *nns inget element 
av mindervärdeskänsla gentemot majoritetskulturen – tvärtom *nns det goda skäl 
att se Origenes verksamhet som ett led i en framväxande långsiktig ambition att 
presentera den kristna kulturen som ett likvärdigt alternativ till den grekisk-
romerska.26 I Filons efterföljd betonar han att den grekiska *loso*ns värde ligger i 
dess möjligheter att återanvändas för att bygga upp en intellektuellt trovärdig 
kristen teologi.27 

 
23 Origenes, Brev till Gregorios Undergöraren (SC %&', %',.!–%''.%&): e\56;63 295 f C<KTg6 02T 

hM:6>L5 0C 52:31=5 .23i063 ;Q@C325 16Z V@@W531L5 ;356 K3@L02K25 ;J5 52:3j2:Q5M5 -@@2I/:M5 6kDQ0CM5. 
l@@N -Im ;n .A0o ;i? C<KTg6? 7T5A:C3 02T -p2T@L:W5 16;6]Dc060B6/ 0C ;C@31J? :E5 Cq? ]D30;36530:L5· 
.23W;31J? 7E 73G ;2X;N r5 W<SA:W5 .6D6@6pC>5 0C 16Z K3@202K/6? V@@c5M5 ;G 2k25CZ Cq? ]D30;36530:=5 
7T5A:C56 IC5Q0B63 -I1\1@36 :6Bc:6;6 s .D2.637C\:6;6, 16Z ;G P.= ICM:C;D/6? 16Z P0;D252:/6? ]Dc03:6 
-0L:C56 Cq? ;85 ;J5 kCDJ5 ID6KJ5 73cIW035· 

24 Origenes, Brev till Gregorios Undergöraren "–$. 
25 Maren R. Niehot, Philo’s Views on Paganism, i Graham N. Stanton & Guy G. Stroumsa (red.), 

Tolerance and Intolerance in Early Judaism and Christianity (Cambridge: Cambridge University 
Press, %(('), s. %$)–%)'. 

26 Frances M. Young, Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture (Cambridge: Cam-
bridge University Press), %((,. 

27 Pereira, From the Spoils of Egypt, s. "$'–"&#. 
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Att läsa Bibeln utan en färdig kanon 
Origenes öppenhet för andra åsikter än de egna begränsade sig inte till majoritets-
samhällets litteratur. Tvärtom visar han också en öppen attityd gentemot kristna 
skrifter utanför hans egen kanon. Gentemot teologiska dogmer han *nner avgjort 
kätterska kan han vara lika avvisande som någon annan, men när det gäller skrifter 
som cirkulerar i den kristna rörelsens periferi är han öppen och generös, och visar 
stor förståelse för att olika kristna grupper har olika uppfattningar om vilka texter 
som bör läsas respektive avvisas. 

När Eusebios vill demonstrera att Origenes nytestamentliga kanon inte skiljer 
sig från hans egen,28 hänvisar han till tre skilda stycken ur Origenes skrifter om 
Matteusevangeliet, Johannesevangeliet och Hebreerbrevet.29 Urvalet är väl valt, 
för där uttrycker sig Origenes gillande om alla fyra evangelierna,30 Apostlagärning-
arna, ett icke speci*cerat antal Paulusbrev, Hebreerbrevet och Uppenbarelsebo-
ken.31 Men låt oss se närmare på vad han skriver om de katolska breven: 

 
28 Gamla testamentets kanon var betydligt mer fast vid Origenes tid, och Eusebios, Kyrkohistoria 

!.").%–", citerar en Psaltarkommentar där Origenes själv räknar upp alla Gamla testamentets böcker på 
grekiska och hebreiska. Att Tolvprofetboken inte nämns i den listan är säkert ett rent misstag, eftersom 
Eusebios, Kyrkohistoria !.$!.", säger sig ha tillgång till Origenes kommentar till just Tolvprofetboken. 
Jfr Roger T. Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church and Its Background 
in Early Judaism (Grand Rapids: Eerdmans, %(')), s. %'!; Heine, Origen, s. !'–,$; Edmon L. Gallagher 
& John D. Meade, The Biblical Canon Lists from Early Christianity: Texts and Analysis (Oxford: Ox-
ford University Press, "#%,), s. &, '$–(#, ($–(!. Eusebios, Kyrkohistoria !.$%.%, nämner också ett brev 
där Origenes ska ha rett ut om berättelsen om Susanna i badet (Till. Dan. A) är en förfalskning eller en 
genuin del av Danielsboken. Han redogör dock inte för Origenes uppfattning i frågan. Jfr Gallagher & 
Meade, The Biblical Canon Lists, s. "(; Anna Usacheva, A Fluidity of Canon and Textual Criticism in 
the Works of Origen, i Jonathan Cahana-Blum & Karmen MacKendrick (red.), We and They: Decolo-
nizing Greco-Roman and Biblical Antiquities (Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity %&; Århus: 
Aarhus University Press, "#%(), s. %%,–%"(, här s. %"%. 

29 Eusebios, Kyrkohistoria !.").$–%&. Gallagher & Meade, The Biblical Canon Lists, xiv, noterar att 
denna ”kanonlista” utan tvekan är en produkt av Eusebios redaktionella arbete. 

30 Att evangelierna står i centrum av Origenes kanon framgår med all önskvärd tydlighet av Orige-
nes, Kommentar till Johannesevangeliet %."/%$–&/"&. Jfr Heine, Origen, s. ""). 

31 Jfr till exempel Harry Y. Gamble, The New Testament Canon: Its Making and Meaning (Phila-
delphia: Fortress Press, %(')), s. )#. Origenes räknar i Predikningar över Josua ,.% upp större delen av 
den nytestamentliga kanonlistan, och nämner då också att det *nns fjorton Paulusbrev. Cf. Gallagher 
& Meade, The Biblical Canon Lists, s. &#, '&, (%–("; Bruce M. Metzger, The Canon of the New Testa-
ment Its Origin, Development, and Signi$cance (Oxford: Clarendon, %(',), s. %$(–%&#; Edmon L. Gal-
lagher, Origen via Ru*nus on the New Testament Canon, i New Testament Studies !" ("#%!), s. &!%–
&,!. 
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Petrus, på vilken den Kristi församling som helvetets portar inte ska stå emot är byggd 
(jfr Matt #$:#%), har lämnat ett brev efter sig, och det kan "nnas ett andra – det är om-
tvistat. Varför måste jag tala om honom som lutade sig mot Jesu bröst (Joh #&:'(), Johan-
nes, som lämnat efter sig ett evangelium, men förklarat sig kunna skriva så många att 
hela världen inte skulle rymma dem (Joh '#:'()? Han har också skrivit Uppenbarelsebo-
ken, där han blev instruerad att hålla tyst, och inte skriva ned vad de sju åskorna sade 
(Upp #):&–*). Han har också efterlämnat ett brev, som bara är ett fåtal rader långt, och 
kanske ett andra och ett tredje, för det är inte alla som säger att dessa är äkta. Tillsammans 
utgör de inte ens hundra rader.32 

Origenes är tydlig med att Första Petrusbrevet och Första Johannesbrevet ingår i 
den gemensamma kristna litteraturen, men ger inte alls samma plats åt Andra 
Petrusbrevet och de två mindre Johannesbreven. Här erkänner han tvärtom att de 
församlingar han känner inte är överens – vissa räknar gärna in dem, andra avvisar 
dem.  

Eusebios har heller inte lyckats hitta ett ställe där Origenes uttrycker sig gil-
lande om breven från Judas och Jakob. När det gäller Judasbrevet kan vi hjälpa 
honom genom att peka på att Origenes i sin Matteuskommentar nämner att ”Ju-
das skrev ett brev på bara ett fåtal rader, som ändå är fyllt av kraftfulla ord om him-
melens nåd”.33 Gentemot Jakobsbrevet är Origenes mer försiktig. Han kan mycket 
väl hänvisa till ”det brev som sägs vara från Jakob”,34 men när han använder den 
kända tesen ”Tro utan gärningar är död” (Jak $:$)) för att argumentera för att 
”Abrahams gärningar” i Joh ":-, inte enbart kan syfta på Abrahams tro, bygger 
han ett resonemang som också kan godtas av dem som inte vill kännas vid Jakobs-
brevet: 

De som väljer enbart en av Abrahams gärningar – ”Abraham trodde på Gud, och räkna-
des därför som rättfärdig” (jfr # Mos #(:$; Rom *:&; Jak ':'&) – och tror att detta är vad 
som åsyftas i ”Gör Abrahams gärningar” (Joh %:&+) måste – även om man går med på att 
tron är en gärning, vilket inte skulle medges av den som accepterar tesen ”Tron utan 

 
32  Eusebios, Kyrkohistoria !.").'–%# (LCL "!), ,!): uQ;D2? 7Q, -KN v 2q1272:C>;63 f wD30;2X 

-11@W0/6, x? .\@63 yz3732T 2< 16;30]\02T035, :/65 -.30;2@85 _:2@2I2TQ5W5 16;6@Q@23.C5, {0;M 7E 16Z 
7CT;QD65· P:K3pA@@C;63 IAD. ;/ 7C> .CDZ ;2X P56.C0L5;2? -.Z ;= 0;iB2? @QIC35 ;2X |W02X, |MA552T, }? 
C<6IIQ@325 ~5 16;6@Q@23.C5, _:2@2IJ5 7\560B63 ;206X;6 .23c0C35 � 2<7N _ 1L0:2? ]MDi063 -7\56;2, 
{ID6�C5 7E 16Z ;85 l.21A@T�35, 1C@CT0BCZ? 03M.i063 16Z :8 IDA�63 ;G? ;J5 �.;6 pD25;J5 KM5A?; 
16;6@Q@23.C5 16Z -.30;2@85 .A5T �@/IM5 0;/]M5, {0;M 7E 16Z 7CT;QD65 16Z ;D/;W5· -.CZ 2< .A5;C? K60Z5 
I5W0/2T? CU563 ;6\;6?· .@85 2�1 Cq035 0;/]M5 P:KL;CD63 �16;L5.  

33  Origenes, Kommentar till Matteusevangeliet %#.%, (SC %!", "%'.&#–&"): Y6Z |2\76? {ID6�C5 
-.30;2@85 �@3IL0;3]25 :Q5, .C.@WD:Q5W5 7E ;J5 ;i? 2<D65/2T ]AD3;2? -DDM:Q5M5 @LIM5· 

34 Origenes, Kommentar till Johannesevangeliet %(."$/%)" (GCS %#, $").,–'): …�? -5 ;n KCD2:Q5o 
|61�p2T -.30;2@n P5QI5M:C5. 



Öppna vyer i !""-talets kristna akademi !"- 

gärningar är död” (Jak ':'$) […] – förklara varför det inte står ”Gör Abrahams gärning” 
i singular, utan i plural: ”Gör Abrahams gärningar”.35 

Här är det tydligt att Origenes är medveten om att det *nns kristna som räknar 
Jakobsbrevet till sin kristna kanon, men att han inte kan räkna med att läsaren till-
hör den gruppen.36 Hans lösning i den situationen är att ge dubbla argument: Han 
redovisar det enkla argumentet från Jakobsbrevet, men ser också till att hans reso-
nemang håller för den som avvisar den boken. 

Samma dubbla sätt att resonera återkommer när Origenes refererar till kristna 
texter som vi inte känner igen från vår tids Nya testamente. När han förklarar hur 
man kan tolka att Jesus kallar Anden för sin mor i det utombibliska Hebréer-
evangeliet, inleder han diskussionen med orden ”om någon accepterar evangeliet 
enligt Hebréerna”.37 I en diskussion om Jesu bröder nämner han att det *nns en 
tradition om att dessa var Josefs barn i ett tidigare äktenskap i den skrift ”som bär 
titeln ’evangelium enligt Petrus’”.38 Han argumenterar emot idén, men ser inget 
behov av att i det sammanhanget avvisa tanken på att läsa Petrusevangeliet – en 
skrift han aldrig själv stöder sig på.39 I ett av hans två citat från de apokryfa Paulus-
akterna, som brukar dateras till andra hälften av !&&-talet,40 inleder han citatet med 
 

35  Origenes, Kommentar till Johannesevangeliet "#.%#/!! (GCS %#, $$,.%!–"#): �k ~5 ;3 
-.3@CSA:C523 ;J5 ;2X lpD6G: {DIM5, ;= ”�./0;CT0C5 7E lpD6G: ;� BC�, 16Z -@2I/0BW 6<;� Cq? 
7316320\5W5”, 16Z ;2X;2 52:/j25;C? CU563 -KN� P56KQDC;63 ;= ”�G {DI6 ;2X lpD6G: .23C>;C” �56 16Z 
0TI]MDWBn 6<;2>? �;3 {DI25 -0;35 f ./0;3?, 2< 0TI]MDWBE5 r5 b.= ;J5 .6D67C]2:Q5M5 ;= ”u/0;3? ]MDZ? 
{DIM5 5C1DA -0;35” […] P.2@CIQ;M065 73G ;/ 2<1 CaDW;63· ”�q ;Q156 ;2X lpD6A: -0;C, ;= {DI25 ;2X lpD6A: 
.23C>;C” �531J?, P@@G .@WBT5;31J?· ”�G �DI6 ;2X lpD6A: .23C>;C”… 

36 Så också Gallagher & Meade, The Biblical Canon Lists, s. &,. 
37 Origenes, Kommentar till Johannesevangeliet ".%"/', (GCS %#, !,.%(): �G5 7E .D203i;6/ ;3? ;= 

16BN VpD6/2T? C<6IIQ@325… Hans-Josef Klauck, Apocryphal Gospels: An Introduction (London: T&T 
Clark, "##$), s. $', menar att Origenes citerar Hebréerevangeliet gillande, utan att ge det samma status 
som de fyra kanoniska evangelierna. 

38 Origenes, Kommentar till Matteusevangeliet %#.%, (SC %,", "%!.%)): ;2X -.3ICID6::Q52T 16;G 
uQ;D25 C<6IIC@/2T. 

39 Origenes attityd till det mer kända Tomasevangeliet är mer oklar, eftersom han tar avstånd från 
det i Predikningar över Lukasevangeliet %.", det enda ställe där han nämner det vid namn, men sedan 
citerar det, utan att ange källan, i Predikningar över Jeremia ", och Predikningar över Josua &.$. Se 
Stephen C. Carlson, Origen’s Use of the Gospel of Thomas, i James H. Charlesworth & Lee Martin 
McDonald (red.), Sacra Scriptura: How “Non-Canonical” Texts Functioned in Early Judaism and 
Early Christianity (Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies; London: Blooms-
bury, "#%&), s. %$,–%)%. 

40 I sin andra referens, i Origenes, Om grunderna och målet %.".$, citerar han från Paulusakterna, 
men citatet har inte återfunnits i någon handskrift av originalet. Jfr Wilhelm Schneemelcher (red.), New 
Testament Apocrypha (Louisville: Westminster John Knox, %(("), vol. ", s. "%). Vad gäller dateringen, 
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orden ”Om man accepterar det som står skrivet i Paulusakterna som något Fräl-
saren sagt”.41 Formuleringen tyder på att de 'esta nog inte gjorde det – vilket heller 
inte är nödvändigt för Origenes argumentation i det här avsnittet – men att sådana 
ändå fanns i den kristna gemenskapen.42 

När han refererar till den ganska okända skriften ”Petrus budskap” (./01234 
567081), för att respondera på vad den tidigare bibelkommentatorn Herakleon har 
funnit där,43 avstår han från att bedöma den textens värde: 

Det vore för mycket att nu gå igenom de citat Herakleon gör från den skrift som kallas 
”Petrus budskap” och ta ställning till dem genom att undersöka om detta dokument är 
äkta, förfalskat eller en blandning. Vi väljer därför att stå över detta, och enbart notera 
att han förmedlar, som en undervisning från Petrus, att vi inte ska tillbe som grekerna 
gör, vilka godtar fysiska föremål och gör tjänst åt träbitar och stenar…44 

Trots att Origenes här väljer att inte bedöma trovärdigheten hos den text till vilken 
Herakleon refererar,45 står en sak klar: Det räcker inte med att det är en förment 
kättersk meningsmotståndare som använt texten för att Origenes ska ta avstånd 
från den – han behöver själv läsa den, och stycke för stycke bedöma om den upp-
fyller kraven på en kristen text man kan bygga sin teologi på. För ögonblicket nöjer 
han sig med att lyfta fram en enda punkt ur den, en som han tror att läsarna ska 
kunna godta oavsett om den bär Petrus auktoritet eller inte. I jämförelse med 
många andra tidigkristna författare är det en mycket generös hållning. 

 
se Veronika Niderhofer, Konversion in den Paulus- und Theklaakten (WUNT ":&)(; Tübingen: Mohr 
Siebeck, "#%,), s. "%–"". 

41  Origenes, Kommentar till Johannesevangeliet "#.%"/(% (GCS %#, $&".)–!): Ca ;� 7E K/@25 
.6D67QS60B63 ;= -5 ;6>? u6\@2T uDASC035 P56ICID6::Q525 �? b.= ;2X 0M;iD2? CqDW:Q525· 

42 Enligt Eusebios, Kyrkohistoria $.%.", betraktade Origenes uppgiften om att Petrus korsfästes upp 
och ned, som vi känner från den apokryfa skriften Petrus martyrskap '.%", som historiskt trovärdig in-
formation. Det är dock svårt att utesluta att Origenes hade hittat den uppgiften någon annanstans. Jfr 
Schneemelcher, New Testament Apocrypha, vol. ", s. ",$. 

43 Jfr min analys i Carl Johan Berglund, Origen’s References to Heracleon: A Quotation-Analytical 
Study of the Earliest Known Commentary on the Gospel of John (WUNT &)#; Tübingen: Mohr Siebeck, 
"#"#), s. "#'–"%&. 

44 Origenes, Kommentar till Johannesevangeliet %$.%,/%#& (GCS %#, "&%.%"–%(): .2@O 7Q -0;35 5X5 
.6D6;/BC0B63 ;2X �D61@QM52? ;G �W;A, P.= ;2X -.3ICID6::Q52T “uQ;D2T 1WD\I:6;2?” .6D6@6:-
p65L:C56, 16Z �0;60B63 .D=? 6<;G -SC;Aj25;6? 16Z .CDZ ;2X p3p@/2T, .L;CDL5 .2;C I5c03L5 -0;35 � 5LB25 � 
:31;L5· 73L.CD �1L5;C? b.CD;3BQ:CB6, ;6X;6 :L525 -.30W:C32\:C523 KQDC35 ("%.") 6<;L5, �? uQ;D2T 
737AS65;2?, :8 7C>5 16B’ �@@W56? .D201T5C>5, ;G ;i? d@W? .DAI:6;6 P.27C]2:Q52T? 16Z @6;DC\25;6? 
S\@23? 16Z @/B23?… 

45 Jfr Origenes, Om grunderna och målet, Pr.', där han tar avstånd från den liknande titeln Petri 
Doctrina. Den latinska översättningen gör det dock svårt att veta om det är samma skrift som avses. Se 
Metzger, The Canon of the New Testament, s. %$(–%&#. 



Öppna vyer i !""-talets kristna akademi !"# 

Slutsatser 
Som son till en kristen martyr, själv utsatt för påtryckningar från både våldsverkare 
och myndigheter i det hedniska majoritetssamhället, saknade Origenes inte anled-
ningar att ta avstånd från den grekisk-romerska kulturen och odla en isolationistisk 
kristen ideologi. Trots detta satsade han på att ska+a sig en god grekisk-romersk 
utbildning, försörjde sig tidigt på att undervisa i grekiska och grekisk litteratur, och 
undervisade sina egna kristna studenter i alla grenar av grekisk vetenskap och *lo-
so*. Den öppenheten grundade sig inte i någon känsla av underlägsenhet gente-
mot majoritetssamhällets intellektuella kapacitet – tvärtom *nns det goda skäl att 
tro att se hans verksamhet som ett led i uppbyggandet av en alternativ kristen kul-
tur som skulle kunna konkurrera med den grekiska – utan på en ambition att låta 
sina studenter bygga sina teologiska re'ektioner med de bästa *loso*ska verktyg 
som fanns till deras förfogande. 

Origenes var heller inte främmande för att befatta sig med kristna böcker som 
befann sig utanför vad många av hans samtida kristna ansåg vara de rätta gränserna 
för den kristna rörelsens litterära kanon.46 Han citerar böcker som inte ingår i da-
gens Nya testamente, inte bara för att avvisa och motbevisa dem, utan också för att 
illustrera sin poäng, eller ge ytterligare stöd för sin tes.47  Och han gör det inte 
aningslöst. Tvärtom presenterar han sina argument i full vetskap om att bara en 
del av läsarna kommer att godta dem, medan andra avvisar dem för att han citerat 
fel bok. 

Till dels handlar givetvis den här attityden om att Origenes verkade i en tid när 
Nya testamentets kanon ännu inte var riktigt etablerad, när gränserna var mer 'y-
tande än idag. 48  Men det är långt ifrån hela saken. Varje tillfälle när Origenes 

 
46 Jfr Carlson, Origen’s Use of the Gospel of Thomas, %)%: ”Origen’s use of the Gospel of Thomas is 

consistent with his attitude to other texts designated as apocryphal. He selectively used them when he 
thought their material would be bene*cial to his point.” 

47 Jfr Heine, Origen, s. &': ”They [Origenes och Klemens] were also quite open to reading books 
of authors who fell outside the circle of what many would have considered orthodoxy. Some of these 
works are cited in order to argue against the viewpoint presented, but others are cited without any 
concentrated etort to refute them, and sometimes they are even cited as corroborative evidence for the 
point being made.” 

48 Jfr Gamble, The New Testament Canon, s. )#–)%: ”Clearly, Origen drew no de*nite or narrow 
limits on the literature which might count as authoritative in the church. Even when he appears to do 
so – as for example with the four Gospels – his usage is not absolutely strict, for he quotes numerous 
traditions from unknown sources and also put some stock in the Gospel of Peter and the Gospel of the 
Hebrews. On the whole, then, Origen symptomizes a state of atairs that was still rather +uid, though 
slightly more developed than in the time of his predecessor, Clement.” 
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besvärar sig med att ge argument både för den som accepterar en viss skrift, och för 
den som avvisar den, är ett tillfälle då han i stället kunnat slå fast den kanongräns 
han själv fann bäst, och avvisat den som hade en annan uppfattning som en kättare. 
Genom sin öppna attityd bidrog Origenes i stället till att överbrygga klyftorna mel-
lan olika kristna grupper, som baserade sin tro på delvis olika urval av tidig kristen 
litteratur, och erkände mer än en uppfattning som möjlig och rimlig.49 

För den som någon gång känner en oro över den moderna samhällsdebattens 
oförmåga att inkludera 'er perspektiv än den sekulariserade majoritetens, eller 
kristna företrädares stundom hätska ton gentemot varandra, stämmer Origenes at-
tityd gentemot grekisk *loso* och kristna apokryfer till eftertanke. Om någon som 
lever under ett högst påtagligt martyrhot kan visa en sådan intellektuell öppenhet 
mot sina förföljare och meningsmotståndare – vilka krav bör vi då rimligen ställa 
på vårt eget sätt att undervisa och debattera? 

 
49 Den generositeten gällde givetvis inte alla tänkbara åsikter. För en katalog över sju kristna upp-

fattningar han ogenerat tog avstånd ifrån, se Carl Johan Berglund, Heracleon and the Seven Categories 
of Exegetical Opponents in Origen’s Commentary on the Gospel of John, i Zeitschrift fur Antikes 
Christentum "$." ("#%(), s. ""'–")%. 


