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I

INLEIDING

Deze scriptie is bedoeld om kennis te maken met een vroege vorm van christendom die
zich aan het begin van de 2e eeuw gevormd heeft. Rond het jaar 116 leeft in het noorden
van Mesopotamië een later legendarisch geworden profetische figuur Elchasai van
joodse origine. Het is niet duidelijk of het direct of indirect is gegaan, maar hij ontvangt
in die tijd een openbaring. De openbaring, beschreven alsof die in een visioen is overgedragen, krijgt zijn neerslag in een boek. Het boek van Elchasai. En in dat boek wordt
een visie, een visioen op Christus aangereikt. Daarom kunnen we deze religieuze figuur
met zijn navolgers als vertegenwoordigers zien van een vorm van christendom. Een vrij
vroege vorm zelfs.
Het christendom begint lokaal, in Jeruzalem, wanneer een joodse beweging van navolgers van Jezus hem een hoge titel geeft. De leerlingen van Jezus geloven dat Hij de
langverwachte bijbelse Messias-figuur is. Zijn dood verhindert deze overtuiging niet,
maar leidt juist tot het geloof dat Hij hiermee zegevierend naar God kon terugkeren.
Zijn gang in deze wereld leidt tot een overwinning op de dood.1 Hij is opgestaan, opgevaren en is de machtige naast God. Christos Pantokrator2 wordt hij genoemd. Een vertaling van het Hebreeuwse El-Shaddai. Omdat deze joden hem Christus noemen, worden zij zelf later (in Antiochië) christenen genoemd.
In de tijd dat de belangrijkste geschriften van het later canoniek geworden Nieuwe Testament ontstaan, is er in Palestina en Jeruzalem sprake van grote spanningen. Politiek
gezien leidt dat tot de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Op religieus gebied is
dit het moment waarop er een geografische breuk ontstaat tussen de christelijke gemeenschappen van joodse en heidense origine. Ook hier waren er spanningen over de
vraag welke joodse gebruiken er in ere gehouden moesten worden. Ook kwam er een
breuk met de joodse synagoge, die de aanspraak van de joodse christenen omtrent Jezus
niet kon onderschrijven. De joodse christenen of misschien beter gezegd christelijke
joden die trouw wilden blijven aan de joodse gebruiken, waaronder de besnijdenis en de
sabbat, leefden voort ten oosten van de Jordaan, terwijl de heidenchristelijke gemeenten, die veelal door Paulus waren gesticht, zich ontwikkelden in het westen.
Het is waarschijnlijk dat de vorm van christendom die we tegenkomen bij de beweging
van Elchasai de primaire kennis over de Christus ontvangen heeft via de route van de
1

Het is in het kader van deze scriptie zeer verhelderend om hierbij te bedenken dat het ook joodse tradities zijn, die
de basis hebben gevormd voor het prille opstandingsgeloof. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar, dat de gedachte aan
opstanding bij deze joden dezelfde betekenis had als de opstanding van martelaren (getuigen) in de hemel. Het hoge
Christus-beeld kan wel degelijk vanuit joods perspectief worden verklaard. Denk bijvoorbeeld ook aan het martelaarsverhaal van Stefanus (Hand.7, 54-60), die sterft met de heerlijkheid van God en een geopende hemel voor ogen.
Zie voor deze visie: De Jonge, 'De opstanding van Jezus, de joodse traditie achter een christelijk opstandingsverhaal',
1991
2
CristoV" pantokravtwr, 'Christus Almachtige'. Het wordt gebruikt in 2 Cor. 6,18 en negen keer in het apocalyptische bijbelboek Openbaringen.
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joodse christenen. Deze kennis wordt gecombineerd met plaatselijke invloeden uit Mesopotamië en krijgt vorm in een boek dat dan ook de kenmerken vertoont van beide
achtergronden.
Opvallend is vervolgens dat Elchasai door het boek invloed gaat uitoefenen. Niet alleen
in de directe omgeving waarin het ontstaan is, maar ook in het westen, via Syrië naar
Rome en in Palestina. In het westen vindt een harde confrontatie plaats met de westerse
kerk in ontwikkeling. Er lijkt in Rome zelfs sprake te zijn van een regelrechte concurrentie tussen de Kerk en de leer van Elchasai. Het voornaamste verwijt dat heresiologen
en kerkvaders het elchasaisme maken is dat het boek Elchasai valse profetie, magie en
onzin bevat en een ondeugdelijke christologie hanteert waarmee de mensen worden
misleid. Omdat de christelijke heresiologen die Elchasai openlijk verketteren, de belangrijkste bronnen zijn voor de informatie die we over hem hebben, is het erg lastig om
een historisch betrouwbaar beeld te krijgen van deze joodschristelijke profeet uit Mesopotamië. Er zijn echter onafhankelijke bronnen gevonden die ons ook informeren over
Elchasai. De belangrijkste van deze bronnen is een geschrift, waaruit blijkt dat Mani, de
stichter van het manicheïsme, is opgegroeid bij een goed georganiseerde elchasaitische
gemeenschap in Mesopotamië. Het gaat hier om een gemeenschap die gekenmerkt
wordt door veelvuldige doopsels en wassingen. Ook is er een islamitisch geschrift dat
bevestigt dat Elchasai de stichter was van een dergelijke beweging.
Het is daarom toch mogelijk om vanuit een kritisch omgang met de beschikbare bronnen inzicht te krijgen in de kern van het elchasaisme. Het was kennelijk in staat om bepaalde principiële uitgangspunten te handhaven en daar aanhangers voor te vinden, temidden van de religieuze smeltkroes van de eerste eeuwen. Elementen daarvan lijken
zelfs doorgedrongen te zijn tot de islam. Deze scriptie is dan ook geschreven vanuit de
fascinerende gedachte dat er mogelijk al in het begin van het christendom belangrijke
scheidingen zijn geweest die van rechtstreeks belang zijn voor het ontstaan van grote
wereldreligies naast het officiële jodendom en christendom. Moeten we in Elchasai een
figuur uit de godsdienst- en ideeëngeschiedenis zien die er aan heeft meegewerkt dat
wij erfgenamen geworden zijn van verwante, maar elkaar bestrijdende monotheïstisch
religies?
Het onderwerp boeit mij al sinds ik in mijn studie voor de eerste keer geconfronteerd
werd met de veelkleurigheid van het vroege christendom. Dat er een uitgebreid gnostisch en joodschristelijk christendom is geweest, was mij onbekend. Kennelijk waren ze
voor mij net zo verborgen, als ze dat waren toen de Kerk zich definitief had gevestigd
en alle sporen van deze vormen van christendom had getracht uit te wissen.
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II

VERANTWOORDING

Aard en omvang van het onderzoek naar de oorsprongen van het christendom worden
uiteraard bepaald door het feit dat het christelijk geloof is uitgegroeid tot een wereldreligie. Die ontwikkeling heeft er voor gezorgd dat we de allereerste bewegingen in het
vroege christendom belangrijk vinden. Voor een groot deel heeft dit onderzoek naar de
oorsprongen van het christendom plaatsgevonden vanuit en binnen een door het christendom bepaalde cultuur3. Hoe onafhankelijk het onderzoek naar de oorsprong van kerk
en christendom ook wil zijn, de onderzoeksresultaten worden steeds weer gepresenteerd
in een omgeving, waarin een eigentijds christendom aanwezig is. Ze worden daarmee
ingepast in een lange keten van gebeurtenissen, die de vroege Kerk relateren aan het
christendom van nu. Onze houding wordt er onwillekeurig door bepaald. Wij kennen de
winnaars en de verliezers. En omdat we iets hebben met de winnaars van toen (zij stonden aan de bakermat van onze cultuur), zijn we gevoelig voor de gedachte dat de christenen die niet werden meegenomen in de opkomst van het officiële christendom 'ketters'
waren. De vraag is echter of alle verschijnselen van het christendom verklaard kunnen
worden uit de 'officiële' oorsprongsgeschiedenis van de Kerk. In die geschiedenis heeft
steeds het verhaal ontbroken van het joodse christendom, dat zich ondanks de vele verketteringen nog vrij lang wist te handhaven. Het blijkt echter dat ook die afgehouwen
tronk van het christendom scheuten heeft voortgebracht. Zo zal in het geval van de
joodschristelijke beweging van de elchasaïeten blijken, dat ze voor zowel manicheïsme
als islam van belang zijn geweest.
We bestuderen met het elchasaisme inderdaad een vorm van (joods) christendom, dat
zich niet blijvend heeft kunnen vestigen. De beweging van volgelingen van Elchasai
heeft een reis door de tijd gemaakt, maar anders dan bij de orthodoxe vorm van christendom eindigt de keten van gebeurtenissen bij deze beweging niet in een succesvolle
wereldreligie. Christelijke auteurs uit de eerste eeuwen beschrijven de teloorgang van
de in hun ogen ketterse beweging en vanaf de 5e eeuw zijn er ook geen aanwijzingen
meer dat de elchasaïeten onder die naam bestaan. Toch wil dat niet zeggen dat de betekenis van heterodoxe groepen als die van de elchasaïeten moet worden onderschat. Deze groepen hebben wellicht een paar fundamentele inhoudelijke punten gehad, die
krachtig genoeg waren om steeds weer wortel te schieten.
Op het punt van de continuïteit van elchasaisme bestaat geen overeenstemming. Naast
het feit, dat gediscussieerd wordt over de vraag of Elchasai als een historische of legendarische persoon gezien moet worden, is met name G.P. Luttikhuizen kritisch over de
3

Hoe lastig het is om onbevooroordeeld studie te maken van christelijke ‘ketters’ en ‘ketterijen’ wordt onder andere
ook door een onderzoekster op dit gebied expliciet vermeld. Zie: Franzmann, 'A Complete History of early Christianity : Taking the "Heretics" Seriously', 2005, p.127 waarin zij zegt: “Thus the first problem for the study of the heretics may well be a scholar’s personal belief”.
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verbinding die gelegd kan worden tussen de inhoud van het aan Elchasai geopenbaarde
boek (c. 116 CE) en de opvattingen van elchasaïeten uit de latere perioden.4
Deze studie bouwt echter wel verder op de belangrijke bronkritische studie van Luttikhuizen. Zijn uitgangspunt dat Parthië het oorsprongsgebied van het elchasaisme is, lijkt
mij logisch en terecht.5 Ook zie ik met hem de verschillen die zijn opgetreden in de diverse vormen van elchasaisme. Ik wil echter benadrukken dat er een aantal belangrijke
continue elementen geweest zijn, die in alle vormen van elchasaisme voorkomen.6 Deze
elementen bevatten de eigenaard van elchasaisme. Ze kunnen gevonden worden door de
beschikbare bronnen te reduceren tot deze kernen. De kernen of principes van elchasaisme, waarvan we kunnen aannemen dat die in het boek van Elchasai waren vastgelegd, stellen ons vervolgens in staat om ze met andere religieuze hoofdstromen te vergelijken. Door te reduceren en het elchasaisme op hoofdlijnen te waarderen hoop ik ook
het gevaar van ‘parallellomania’7 te vermijden, iets dat altijd op de loer ligt bij de onvoorstelbaar complexe materie van de vele dwarsverbanden in het jodendom en christendom van de eerste eeuwen. Uitgangspunt voor het vinden van kernen van elchasaisme is de reconstructie van het boek van Elchasai.
In deze studie wil ik onderzoeken wat de kernen (de principes of werkende bestanddelen) zijn geweest, die er voor hebben gezorgd dat elchasaisme een plaats kon krijgen in
het vroege christendom, aantrekkingskracht heeft gehad en herkenbaar is gebleven in
latere tradities.

1

METHODE

Om deze op het spoor te komen is het van belang een inzicht te geven in de beschikbare
bronnen, die ons inlichten over de elchasaïeten. In kort bestek wordt een overzicht gegeven van de beschikbare bronnen, waarbij ook aandacht gegeven wordt aan een brief,
die mogelijk van de hand van Athanasius is. Deze brief (in het Armeens) was tot voor
kort nog niet in een Europese taal vertaald en bevat een waarschuwing tegen de elchasaïeten. Om het complexe studie-onderwerp inzichtelijk te maken en om duidelijk te
maken waar de gevonden kernen zich in de bronteksten bevinden, zijn de relevante
bronteksten in het Nederlands vertaald.
Daarnaast wil ik een chronologische rangschikking aanbieden van de periodes waarin
we verschillende vormen van elchasaisme kunnen aanwijzen. Dat betekent, dat er ver4

Luttikhuizen, The Revelation of Elchasai : Investigations into the Evidence for a Mesopotamian Jewish Apocalypse
of the Second Century and its Reception by Judeo-Christian Propagandists, 1984; Luttikhuizen, Gnostic revisions of
Genesis stories and early Jesus traditions, 2006
5
De zekerheid over dit oorsprongsgebied wordt betwist door J. van Amersfoort in: van Amersfoort, 'book review
Luttikhuizen', 1987
6
In die zin sluit ik mij aan bij wat Reinhold Merkelbach stelt in: Merkelbach, 'Die Taüfer, bei denen Mani aufwuchs',
1988
7
Het gevaar, dat parallellen, genomen vanuit verschillende contexten en geschriften met elkaar in relatie worden
gebracht en uit deze associaties belangrijke correlaties worden afgeleid ten aanzien van de ideeën-geschiedenis. Zie
Sandmel, 'Parallellomania', 1962
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bindingen worden gezocht van de tijd vóór Elchasai tot in de islamitische tijd. Vervolgens probeer ik de veelheid van gegevens over de elchasaïeten te reduceren tot een aantal karakteristieke kernen, die het voortbestaan van de beweging hebben verzekerd en
die rechtvaardigen dat die groepen ‘elchasaitisch’ genoemd worden. De vergelijking
met andere religieuze stromen leidt dan tot een conclusie, die de reikwijdte, de invloed
en daarmee het belang van de elchasaïeten in de godsdienstgeschiedenis aangeeft.
Bovenstaande methode is ingegeven door de idee dat de labels die de christelijke schrijvers aan Elchasai en zijn beweging gehangen hebben, veelal te verklaren zijn uit de
strijd die zij ertegen voerden. Dat vertroebelt een helder zicht op wat de beweging zelf
voorstond, omdat het perspectief vanuit de elchasaïeten ontbreekt. De informatie die de
heresiologen geven moet daarom kritisch worden toegepast. Het betekent dat we de
teksten die als bronnen gelden voor elchasaisme moeten ontdoen van elementen die
verband houden met 'ketterjacht'. Hoezeer individuele elchasaïeten onderling konden
verschillen en hoe groot of klein hun organisatiegraad nu feitelijk was, uitgangspunt kan
alleen het boek zijn, waaraan zij hun naam en faam te danken hebben.
Het blijft namelijk fascinerend dat de elchasaïeten in meerdere onafhankelijke bronnen
genoemd worden. De betrouwbare gegevens zijn summier, maar er kan toch een poging
worden ondernomen om te begrijpen op grond van welke waarden de elchasaitische
bewegingen bleven bestaan.

2

ACHTERGROND

Achtergrond voor deze studie is de gedachte, dat joods christendom ontstaat op het
moment dat zich een belangrijke wending aandient in de religieuze wereld. Het is de
omslag van regionale, plaatselijke godsdiensten uit Perzië, Egypte, Syrië, Palestina, Italië en andere gebieden binnen het Romeinse Rijk, via een alom tegenwoordig syncretisme naar een nieuw religieverstaan, dat universalistische trekken vertoont.
Niet alleen het westerse christendom is als exponent van die ontwikkeling te beschouwen, ook het oostelijke, gnostische christendom van het manicheïsme heeft die aspiratie. Hetzelfde geldt voor de later tot ontwikkeling gekomen islam, die zich krachtig afwendt van oude polytheïstisch en plaatselijke godsdiensten en daar tegenover een strikt
monotheïsme predikt van universalistische strekking. Inhoudelijk lijkt de islam wel een
universalistische uitloper van joods christendom.
In dat licht komt aan de orde welke plaats het elchasaisme inneemt. Enerzijds wordt het
in verband gebracht met (joods)christelijke en gnostische leringen en wordt het vermoeden uitgesproken, dat elementen van elchasaitische opvattingen ook van invloed
zijn geweest op de islam. Daarmee zou het in de pas lopen met de ontstaansgeschiedenis van grote wereldreligies. Anderzijds echter is er bij de elchasaïeten de neiging tot
een afzondering en strikte afbakening, die aan de Essenen en/of de Qumrangemeenschap doet denken.
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III

ALGEMEEN OVERZICHT

De elchasaïeten worden in handboeken over de kerkgeschiedenis vaak behandeld onder
het hoofdstuk van de joodse christenen. Dat is ook terecht. We zullen zien dat de joodse
leraar of profeet Elchasai christelijke elementen heeft opgenomen.
Nu waren de eerste christenen als vanzelf joodse christenen. Zij volgden in Jeruzalem
de jood Jezus na. Ook de heidenen die zich door de prediking van deze joodse christenen aansloten beschouwden Jeruzalem als het centrum van het nieuwe geloof. Jacobus
was de leider van deze gemeente. Toen hij echter omstreeks 62 werd gedood en er onder de joden opstanden uitbraken tegen de Romeinen verlieten veel christelijke joden
Jeruzalem. Ze trokken naar Pella in overjordaans gebied. In 135 mislukte de opstand
van Bar Kochba en nu was de weg terug naar Jeruzalem helemaal afgesloten. Door deze
beweging, en doordat ze intussen een minderheid vormden in het geheel van het christendom dat voor een groot deel uit heidense, hellenistische christenen bestond, verloren
zij hun kernpositie. De heidenchristenen begonnen ook vraagtekens te plaatsen bij de
joodse gebruiken die in ere werden gehouden bij de gevluchte joodse christenen. Uiteindelijk vindt er een scheiding plaats, waarbij het joodse christendom zich verder ontwikkelt in het oosten, met name in Edessa, Syrië, waar koning Abgar IX (176-213) de
eerste christelijke vorst wordt. Aan de westzijde van de Jordaan gaat de ontwikkeling
van het 'officiële' christendom verder, waarbij de invloed van de hellenistische christenen bepalend wordt.
In Syrië en verder oostwaarts in Parthië en Mesopotamië vinden we vanaf het einde van
de 2e eeuw joodschristelijke groepen die zich door een openbaringsboek laten leiden
dat zowel joodse als christelijke invloeden bevat. De navolgers van dit boek van Elchasai trekken westwaarts en worden opgemerkt door christelijke schrijvers, die de joodse
gebruiken afkeuren. In het westen vormen de joodschristelijke gemeenten een minderheid en zo worden de elchasaïeten ook tegemoetgetreden. Ondanks de scherpe tegenstellingen die zich dan openbaren, hebben de ontwikkelingen van het onafhankelijke,
oostelijke, joodse christendom niet stilgestaan. Het boek van Elchasai geeft ons de mogelijkheid om na te gaan waar en in welke mate de ideeën van deze speciale vorm van
joods christendom hebben doorgewerkt buiten de westerse Kerk. De Kerk die zichzelf
orthodox heeft genoemd en alle overige vormen van christendom ketters.
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IV

BRONNEN

Wij kennen de elchasaïeten uit een aantal verschillende bronnen. De meest uitgebreide
informatie vinden we in geschriften van christelijke auteurs. Hippolytus (c.170 -c.236)
beschrijft ze in zijn Refutatio omnium haeresium8. Eusebius (c.260 – c.340) heeft in zijn
Historia ecclesiastica9 een fragment opgenomen van een preek die Origenes (c.185c.254) over Psalm 82 heeft gehouden. Daarin waarschuwt de laatste tegen de leer van de
‘Helkesaieten’. Wellicht heeft ook Athanasius († 373) gewaarschuwd tegen het gedachtegoed van de elchasaïeten in de brief Ad Iustinam ab Africa10, die vermoedelijk aan
keizerin Justina werd verstuurd. Verder heeft Epiphanius (c.315 - 403) in zijn heresiologische lijst Ancoratus heel kort, maar in zijn Panarion uitgebreid bericht over de elchasaïeten. In de latere christelijke bronnen komen ook referenties aan Elchasai of elchesaïeten voor, maar deze zijn alle af te leiden uit de hierboven vermelde bronnen,
hoewel de schrijfwijze van de naam ‘Elchasai’ soms afwijkt.11 Het gaat hierbij om de
volgende bronnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Methodius van Olympus († c.311), Symposium VIII 10.
Pseudo-Epiphanius, Anacephalaeosis12.
Augustinus (354-430), De haeresibus 10 en 32.
Pseudo-Augustinus, Praedestinatus I 32.
Joseppus13, Hypomnesticon 104, 38.
Theodoretus van Cyrus (c.393-c.460), Haereticarum fabularum compendium II 7.
Timotheus van Constantinopel (6e of 7e eeuw), De receptione haereticorum.
George Syncellus (fl.c.800), *EkloghV cronografiva".
Michael de Syriër († 1199), Chronique14.
Georgius Monachus (Hamartolus, 9e eeuw), Chronicon breve.

Naast de christelijke bronnen, komen sterk op ‘Elchasai’ of ‘elchasaïeten’ gelijkende
benamingen ook voor in manicheese bronnen en in een islamitische geschrift.
In de Codex Manichaicus Coloniensis (CMC), een in Egypte ontdekt manichees miniatuurgeschrift uit de 4e of 5e eeuw, waarvan de inhoud sinds 1970 bekend is, komt de
naam ‘Alchasaios’ voor. Op een klein fragment van een Parthische manicheese tekst15
vinden we op de recto een verwijzing naar het Seleucidisch jaar 539 (228 CE) en op de

8

Hippolytus, Refutatio omnium haeresium, Vol. III, Leipzig 1916 [ed. Paul Wendland]
Eusebius, Die Kirchengeschichte, VI - X (Eusebius II, 2), Leipzig 1908 [ed. Eduard Schwartz]
10
Vertaling van de titel van de brief conform: Scala, 'Una lettera di Atanasio Alessandrino sull'eresia elchasaita
conservata in traduzione armena', 2004, p.73
11
Luttikhuizen, The Revelation of Elchasai : Investigations into the Evidence for a Mesopotamian Jewish Apocalypse
of the Second Century and its Reception by Judeo-Christian Propagandists, 1984, p.146; zie ook BIJLAGE: schrijfwijzen van de naam 'Elchasai'.
12
Uittreksel van Epiphanius’ Panarion, geschreven kort na de voltooiing van dit werk door een anonieme auteur.
13
Auteur en datering van dit vroeg-christelijke werk zijn niet bekend.
14
Syrisch geschrift, niet toegankelijk voor de wetenschap, waarvan echter een kopie in het Frans vertaald is.
15
M1344 en M 5910
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verso het woord ‘lxs’, dat door W. Sundermann beschouwd wordt als de Parthische
naam ‘Elchasaios’.16
In het islamitische geschrift Kitâb al-Fihrist van de Perzische shiitische moslimgeleerde
Ibn al-Nadîm (†c.998) meldt hij bij de bespreking van de mughtasilah, die hij ook ‘Sabiërs van de moerasgebieden’ noemt, dat een zekere al-Hasîh bekend staat als hun
‘hoofd’; hij is ook degene die deze sekte gesticht heeft. Ook hierin kunnen wij de Aramese naam 'Elchasai' herkennen.

1

BIJ DE VERTALINGEN

Voor de vertalingen van de teksten van Hippolytus, Eusebius en Epiphanius is gebruik
gemaakt van de Griekse teksten, zoals die afgedrukt staan in de bron-kritische studie
van G.P. Luttikhuizen. Voor aanvullende teksten van Hippolytus is gebruik gemaakt
van Refutatio omnium haeresium in de uitgave van Paul Wendland. Voor de citaten uit
de CMC is de publicatie van Henrichs en Koenen gebruikt.
In deze studie wordt een poging gedaan om het boek van Elchasai te reconstrueren. Een
eerste stap op weg naar die reconstructie is de afbakening in de bronteksten tussen gedeelten die overduidelijk commentaar van de auteur zijn en gedeelten die mogelijk citaten zijn of inhoud bevatten uit het boek van Elchasai. De laatste gedeelten zijn in onderstaande teksten onderstreept.

2

HIPPOLYTUS

Hippolytus (c.170 - c. 236) was de belangrijkste theoloog van de kerk van Rome in de
3e eeuw. Hij was een bestrijder van de pausen Zephyrinus (198-217) en zijn opvolger
Callistus (217-222). Hij beschouwde de laatste als ketter en beoordeelde zijn leer als de
vruchtbare grond voor het succes van de elchasaiet Alcibiades, die in Rome aanhang
verwierf. Hippolytus heeft zeer veel geschreven. In de loop van de tijd zijn vele delen
van zijn verdwenen hoofdwerk Refutatio omnium Haeresium teruggevonden, waardoor
wij inmiddels grondig geïnformeerd zijn over de inhoud van het elchasaisme, dat Rome
bereikte. In onderstaande paragrafen worden de relevante gedeelten uit de Refutatio
weergegeven. Ref. IX, 12, 10-14 is opgenomen, omdat daarnaar verwezen wordt in de
bespreking van de brief van Athanasius. De onderstreepte gedeelten vormen een selectie
die mogelijk informatie over het boek van Elchasai bevat.
(a)

Ref. IX 4
Tiv" h& kainhV e*pidhmiva tou~ xevnou daivmono"
*Hlcasai>v, kaiV o@ti skevph tw~n i*divwn sfalmavtwn
toV dokei~n prosevcein novmw/, tw~/ deV o!nti
gnwstikoi~" dovgmasin h# kaiV a*strologikoi~" kaiV
mageivai" provskeitai.

16

Sundermann, 'Iranische Lebensbeschreibungen Manis', 1974
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Over de inhoud van het onverwachte bezoek van de
vreemde demon Elchasai. En over de dekmantel
voor zijn eigenaardige fouten, namelijk het
ogenschijnlijk vasthouden aan de wet. In
werkelijkheid hoort het bij gnostische en
astrologische ideeën en ligt het dicht bij magische
opvattingen.

(b)

Ref. IX, 12, 10-14

10

MetaV crovnon deV e&tevrwn e*cei~ o#ntwn
martuvrwn, qelhvsasa h& Markiva e#rgon ti
a*gaqoVn e*rgavsasqai, ou^sa filovqeo" pallakhV
Komovdou, proskalesamevnh toVn makavrion
Ou&i?ktora, o#nta e*pivskopon th~" e*kklhsiva" kat *
e*kei~no kairou~, e*phrwvta, tivne" ei^en e*n
Sardoniva/ mavrture". o& deV pavntwn a*nadouV" taV
o*novmata, toV tou~ Kallivstou ou*k e#dwken, ei*dwv"
taV <te> tolmhmevna par * au*tou~.

Daar bevonden zich na verloop van tijd andere
ware geloofsgetuigen. Marcia, een godvrezende
vrouw en concubine van Commodus, wilde een
goed werk verrichten en riep de gezegende Victor
bij zich, die in die tijd bisschop was van de kerk. Ze
vroeg hem welke geloofsgetuigen er in Sardinië
waren. Hij gaf haar alle namen, behalve die van
Callistus, want hij wist met welke praktijken hij
zich had ingelaten.

11

Tucou~sa ou^n th~" a^xiwvsew" h& Markiva
paraV tou~ Komovdou, divdwsi thVn a*poluvsimon
e*pistolhVn
Uakivnqw/
tiniV
spavdonti
presbutevrw/, o$" labwVn dieVpleusen ei*" thVn
Sardonivan, kaiV a*podouV" tw~/ kat j e*kei~no
kairou~ th~" cw~ra" e*pitropeuvonti a*pevluse
touV" mavrtura" plhVn tou~ Kallivstou.

Marcia die haar verzoek bij Commodus ingewilligd
kreeg, gaf de vrijlatingbrief aan een zekere eunuch
Hyacinthus die ermee naar Sardinië voer. Door hem
af te geven aan de toenmalige bestuurder van het
land bevrijdde hij de geloofsgetuigen met
uitzondering van Callistus.

12

o& deV gonupetw~n kaiV dakruvwn i&kevteue kaiV
au*toV" tucei~n a*poluvsew". duswphqeiV" ou^n o&
JUavkinqo" a*xioi~ toVn e*pitropon, favskwn
qrevya" ei^nai Markiva", tassovmeno" au*tw~/
toV a*kivndunon: o& deV peisqeiV" a*pevluse kaiV
Kavllistou.

Maar hij viel huilend op zijn knieën en smeekte om
ook vrijgelaten te worden. Hyacinthus was van zijn
stuk gebracht, riep het gezag in van de bestuurder
en verklaarde dat hij zich hield aan de instructies
van Marcia en dat die voor hem geen gevaar
zouden vormen. Daardoor werd hij overtuigd en liet
hij Callistus ook vrij.

13

ou% paragenomevnou o& Ou&i<ktwr pavnu h#cqeto
e*piV tw~/ gegonovti, a*ll j e*peiV eu#splagcno"
h^n, h&suvcase: fulassoVmeno" deV toVn u&poV
pollw~n o#neidon – ou* gaVr h^n makraVn taV u&p j
au*tou~ tetolmhmevna - , e#ti deV kaiV Karpofovrou
a*ntipiVptonto", pevmpei au*toVn katamevnein e*n
jAnqeivw/, o&risa"
au*tw~/ mhniai~ovn ti ei*"
trofav".

Toen deze arriveerde was Victor zeer ontstemd
over wat zich had afgespeeld, maar omdat hij een
milde man was hield hij zich stil. Maar met een
maandelijkse vergoeding voor levensonderhoud
stuurde hij hem voorgoed naar Antium toen hij
merkte dat velen bezwaar maakten. Callistus'
brutaliteiten bleven namelijk voortduren en ook
Carpophorus bleef zich ertegen verzetten.

14

Meq j ou% koivmhsin Zefuri~no" sunaravmenon
au*toVn scwVn proV" thVn katavstasin tou~
klhvron, e*tivmhse tw~/ i&divw/ kakw~/, kaiV tou~tov
metagagwVn
a*poV
tou~
jAnqeivou ei*" toV
koimhthvrion katevsthsen. w%/ a*eiV sunwVn kaiv,
kaqwV" fqavsa" proei~pon, u&pokrivsei au*toVn
qerapeuvwn, e*xhfavnise mhvte kri~nai taV
legovmena dunavmenon mhvte noou~nta thVn tou~
Kallivstou e*piboulhvn, pavnta au*tw~/ proV" a$
h$deto o&milou~nto".

Na de dood van Victor werd hij weer in ere hersteld
door Zephyrinus die hem tot zijn eigen schade liet
meewerken aan de instandhouding van zijn
landgoed. Hij haalde hem weg uit Antium en
verplaatste hem naar de begraafplaats.
Zoals ik eerder meldde, wist Callistus Zephyrinus
voor te spiegelen dat hij hem diende. Hij zorgde
ervoor dat Zephyrinus de aanklachten tegen hem
niet kon beoordelen en ook het complot van
Callistus niet doorzag. Dit alles schonk hem veel
genoegen.

(c)
20

Ref. IX, 12, 20-26
Toiau~ta o& govh" tolmhvsa" sunesthvsato
didaskalei~on kataV th~" e*kklhsiva" ou$tw"
didavxa", kaiV prw~to" taV proV" taV" h&donaV" toi~"
a*nqrwvpoi" sugcwrei~n e*penovhse, levgwn pa~sin

14

Na dit waagstuk organiseerde de oplichter een
school, gericht tegen de kerk, waarin hetzelfde
onderwijs werd gegeven. Hij gaf iedereen
toestemming om te zondigen Daardoor slaagde hij

u&p * au*tou~ a*fivesqai a&martiva". o& gaVr par *
e&tevrw/ tiniV sunagovmeno" kaiV legovmeno"
CristianoV" ei# ti a#n a&mavrth/, fasivn, ou*
logivzetai au*tw~~/ h& a&martiva, ei* prosdravmoi th/~
tou~ Kallivstou scolh~/.

er vooral in om alles waaraan mensen plezier
beleven toe te staan. Van ieder die gezondigd heeft,
lid is geweest van een andere gemeenschap en
christen wordt genoemd, beweren zij dat de zonde
hem niet wordt aangerekend, wanneer hij zich
aansluit bij de school van Callistus.

21

Ou% tw~/ o#rw/ a*reskovmenoi polloiV suneivdhsin
peplhgovte" a#ma te kaiV u&poV pollw~n ai&revsewn
a&poblhqevnte", tineV" deV kaiV e*piV katagnwvsei
e#kblhtoi th~" e&kklhsiva" u&f * h&mw~n genovmenoi,
proscwrhvsante"
au*toi~"
e&plhvqunan
toV
didaskalei~on au&tou~. [...]

Velen die zich bezwaard voelden in hun geweten en
ook nog eens buitengesloten waren door allerlei
ketterijen, waren blij met zijn besluit. Er waren er
zelfs bij die door ons, na een veroordeling, uit de
kerk gezet waren. Zij vulden zijn school door zich
bij hen aan te sluiten.

22

[...] AllaV kaiV parabolhVn tw~n zizanivwn proV"
tou~to e#fh levgesqai: a#fete taV zizavnia
sunauvxein tw~/ sivtw/, toutevstin e*n th~/ e*kklhsiva/
touV" a&martavnonta".

Hij zei dat de gelijkenis van het onkruid hier ook
over had gesproken. Met de woorden 'laat het
onkruid opgroeien samen met het graan' zouden de
zondaars in de kerk worden bedoeld.

23

a*llaV kaiV thVn kibwtoVn tou~ Nw~e ei*" o&moivwma
e*kklhsiav" e#fh gegonevnai, e*n h^/ kaiV kuvne" kaiV
luvkoi kaiV kovrake" kaiV pavnta taV kaqaraV kaiV
a*kavqarta, ou$tw favskwn dei~n ei^nai e*n
e*kklhsiva/ o*moivw", kaiV o#sa proV" tou~to dunatoV"
h^n sunavgein ou$tw" h*rmhvneusen: ou^ oi&
a*kroataiV h&sqevnte" toi~" dovgmasi diamevnousin
e*mpaivzonte" e*autoi~" te kaiV polloi~", w%n tw~/
didaskaleivw/ surrevousin o#cloi.

Ook zei hij dat de ark van Noach met daarin
honden, wolven, raven en al het reine en onreine
een beeld van de kerk was. Alles wat hij bij elkaar
kon rapen legde hij op deze manier uit. En de
toehoorders, blij als ze zijn met deze uitleggingen,
blijven zichzelf en vele anderen maar bedriegen.
Een menigte stroomt de school binnen.

24

dioV kaiV plhquvnontai, gauriwvmenoi e*piV o#cloi"
diaV taV" h&donav", a%" ou* sunecwvrhsen o&
Cristov": ou% katafronhvsante" ou*deVn a&martei~n
kwluvousi, favskonte" au*toVn a*fievnai toi~"
eu*dokou~si [...]

Daarom groeien ze. Dankzij de geneugten die
Christus niet toestond kunnen ze nu trots zijn op
een menigte mensen. Ze minachten Christus en ze
verbieden de zonde op geen enkele manier. Ze
beweren dat Hij de goedgezinden vergeeft!

25

[...] kaiV e*piV touvtoi" toi~" tolmhvmasin e&autouV"
oi& a*phruqriasmevnoi kaqolikhVn e*kklhsivan
a*pokalei~n e*piceirou~si, kaiV tine" nomivzonte"
eu^ pravttein suntrevcousin au*toi~".

En daarbij komt nog eens dat ze zich, onbeschaamd
als ze zijn, 'katholieke kerk' proberen te noemen.
En dan zijn er enkelen die menen er goed aan te
doen zich bij hen te voegen.

26

* EpiV touvtou prwvtw" tetovlmhtai deuvteron
au*toi~"
bavptisma. tau~ta meVn ou^n o&
qaumasiwvtato" Kavllisto" sunesthvsato, ou%
diamevnei toV didaskalei`on fulavsson taV e#qh kaiV
thVn paravdosin, mhV diakri`non, tivsin dei`
koinwnei`n, pa`sin a*krivtw" prosfevron thVn
koinwnivan: a*f * ou^ kaiV thVn tou` o*novmato"
metevscon e*pivklhsin kalei`sqai diaV toVn
prwtostathvsanta
tw`n
toiouvtwn
e#rgwn
Kavllistou Kallistianoiv.

Op dat moment waagden zij zich voor het eerst aan
een tweede doop. Dat was dus allemaal het werk
van die buitengewoon wonderlijke Callistus. De
school bleef zijn traditie en gewoonten bewaken en
zonder zich af te vragen met wie, zonder ook maar
enig onderscheid te maken, bood men iedereen
gemeenschap aan. Na Callistus ontvingen ze de
bijnaam
'callistianen',
genoemd
naar
de
hoofdpersoon van dit soort verrichtingen.

(d)
1

Ref. IX, 13,1 - 4
Touvtou kataV pavnta toVn kovsmon dihchqeivshs
th`" didaskaliva", e*nidwn thVn pragmateivan
a*nhVr dovlio" kaiV a*ponoiva" gevmwn, *Alkibiavdh"
ti" kalouvmeno", oi*kw`n e*n
*Apameiva/ th`"
Suriva", gorgovteron e*autoVn kaiV eu*fuevsteron

15

Toen zijn onderwijs over de hele wereld was
verspreid, kwam Alcibiades, een sluwe man vol
waanzin die woonachtig was in Apamea in Syrië
naar Rome. Hij had de zaak aangekeken en
beschouwde zichzelf als nog handiger in

e*n kubeivai" krivna" tou` Kallivstou, e*ph`lqe th/̀
&Rwvmh/ fevrwn bivblon tinav, favskwn tauvthn a*poV
Shrw`n th`" Parqiva" pareilhfevnai tinaV a#ndra
divkaion *Hhcasaiv,

bedriegerijen dan Callistus. Hij had een boek bij
zich dat naar zijn zeggen een zekere rechtvaardige
man Elchasai ontvangen had van Seres van Parthië.

2

h*n
parevdwkevn
tini
legomevnw/
Sobiaiv,
crhmatisqei`san u&po a*ggevlou, ou% toV u$yo"
scoinivwn kd, o& givnetai mivlia l/", toV deV plavto"
au*tou` scoinivwn d, kaiV a*poV w#mou ei*" w#mou
scoinivwn ", taV deV i#cnh tw``n podw``n au*tou`` e*piV
mh``ko" scoinivwn g h&mivsou", a$ givnetai mivlia
dekatevssera, toV deV plavto" scoivnou e&noV"
h&mivsou", toV deV u$yo" h&miscoinivou

Hij zou het overhandigd hebben aan Sobiai en het
zou geopenbaard zijn door een engel met een
hoogte van 24 schoeni (96 mijl) en een omvang van
4 schoeni. Van schouder tot schouder mat de engel
6 schoeni. Zijn voetafdrukken waren drieënhalve
schoeni lang (veertien mijl), anderhalve schoeni
breed en een halve schoenus hoog.

3

ei^nai deV suVn au*tw`/̀ kaiV qhvleian, h%" taV mevtra
kataV taV proeirhmevna ei^nai levgei: kaiV toVn meVn
a#rsena ui&oVn ei^nai tou`` qeou``, thVn deV qhvleian
kalei``sqai a#gion pneu``ma.
Tau``ta teratologw``n nomivzei taravssein touV"
mwrouv",

De engel zou ook samen met een vrouw geweest
zijn die volgens hem dezelfde afmetingen had. De
mannelijke engel zou de Zoon van God zijn, de
vrouw zou 'Heilige Geest' genoemd worden.
Hij meent domme mensen met deze wonderlijke
vertelsels in verwarring te kunnen brengen.

4

levgwn tou``ton eu*hggelivsqai toi``" a*nqrwvpoi"
kainhVn a#fesin a&martiw``n e*piV Trai>anou``
basileiva" trivtw/, kaiV bavptisma o&rivzei, o& kaiV
au*toV dihghvsomai, favskwn touV" e*n pavsh/
a*selgeiva/ kaiV miasmw`/̀ kaiV a*nomhvmasin
e*mfurevnta", ei* kaiV pistoV" ei#h, e*pistrevyanta
kaiV
th``"
bivblou
katakouvsanta
kaiV
pisteuvsanta, o&rivzei baptivsmati lambavnein
a#fesin a&martiw``n. tau``ta deV e*tovlmhse tecnavsai
taV panourghvmata a*poV tou`` proeirhmevnou
dovgmato" a*formhVn labwvn, ou% paresthvsato
Kavllisto".

Zo zegt hij dat de engel een goede boodschap zou
hebben verkondigd aan de mensen in het derde jaar
waarin Trajanus aan de macht was. En hij stelt een
doop in die ik eigenhandig zal beschrijven.
Wie verwikkelt geraakt is in allerlei wellust,
vuiligheid en wetteloosheid ontvangt volgens hem
door een doop vergeving van zonden, wanneer hij
zich bekeert, het boek gelooft en er gehoor aan
geeft. Zelfs als hij een gelovige zou zijn.
Hij nam de eerder genoemde, door Callistus naar
voren gebrachte leer, als uitgangspunt. Listig
durfde hij op deze manier dit bedrog te plegen.

(e)

Ref. IX, 13,6b – 14,3

13,6b

(...)
au%qi"
kaiV
tw``n
r&htw`n
kefavlia
paraqhvsomai, i#na toi`" au*tou` e*ggravfoi" o&
e*ntugcavnwn e*nateuivsa" e*pignoivh, tiv" kaiV
o*poiva ei#h h* touvtw/ tetolmhmevnh ai$resi".

(...) Van alles wat er door hem gezegd is zal ik de
hoofdzaken nog weergeven. Wie deze geschreven
woorden zorgvuldig leest krijgt zo inzicht in de
aard van de ketterij, waarin deze man zich heeft
begeven.

14,1

Ou%to"
novmou
politeivan
probavlletai
deleavsmato"
divkhn,
favskwn
dei``n
peritevmnesqai kaiV kataV novmon zh`n touV"
pepisteukovta",
a*pospw``n
tina
tw``n
proeirhmevnwn ai&revsewn.
ToVn CristoVn deV levgei a#nqrwpon koinw``" pa``si
gegonevnai, tou``ton deV ou* nu``n prwvtw" e*k
parqevnou gegennh``sqai, a*llaV kaiV provteron,
kaiV
au^qi"
pollavki"
gennhqevnta
kaiV
gennwvmenon
pefhnevnai
kaiV
fuvesqai,
a*llavssonta genevsei" kaiV metenswmatouvmenon,
e*keivnw/ tw`/̀ Puqagoreivw/ dovgmati crwvmeno".

Door te zeggen dat de gelovigen besneden moeten
zijn en dat ze in overeenstemming met de wet
dienen te leven, gooit hij een lokaas uit. Hij neemt
hiermee een aantal dingen over van de ketterijen
die eerder aan de orde kwamen. Hij zegt immers
dat Christus een mens was als alle anderen. En dat
dit niet de eerste keer is dat Hij geboren werd uit
een maagd; na ontvangen en geboren te zijn
verscheen Hij al eerder en zo ging Hij door
verschillende geboorten en verhuizingen van
lichaam naar lichaam.
Daarbij maakte hij gebruik van de welbekende
Pythagorese leer.
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14,2

Tosou``ton
deV
pefusivwntai,
w&"
kaiV
prognwstikouV" e&autouV" levgein. dhlonovti
mevtroi" kaiV a*riqmoi``" th``" proeirhmevnh"
Puqagoreivou tevcnh" a*formai``" crwmevnou".
ou%toi kaiV maqhmatikoi`" kaiV a*strologikoi`" kaiV
magikoi``" prosevcousivn w&" a*lhqevsi, kaiV touvtoi"
crwvmenoi taravssousi touV" a#frona" nomivzein
au*touV" lovgou dunatou` metevcein:

Zij zijn zo verwaand om van zichzelf te zeggen dat
ze voorkennis hebben. Ze gaan daarbij duidelijk uit
van maten en nummers uit de Pythagorese
wetenschap, hier al eerder aan de orde gekomen.
Ze houden ook vast aan de waarheid van
mathematica, astrologie en magie. Door hiervan
gebruik te maken worden onverstandige mensen in
de war gebracht, omdat ze geloven dat ze in het
bezit zijn van een krachtige spreuk.

14,3

e*paoidav" te kaiV e*pilovgou" tinaV" didavskousi
prov" te kunodhVktou" kaiV daimoniw`nta" kaiV
e&tevrai" novsoi" katecomevnou", w%n ou*deV tau`ta
siwphvsomen.
&Ikanw`" ou^n taV" a*rcaV" au*tw`n dihghsavmeno"
tav" te ai*tiva" tw`n tolmhmavtwn, pareleuvsomai
e*pidihghsovmeno" taV e#ggrafa, di * w%n ei#sontai
oi* e*ntugcavnonte" tovn te lh`ron kaiV taV a#qea
au*tw`n e*piceirhvmata.

Wat we ook niet willen verzwijgen is het feit dat ze
bezweringen en bepaalde betoveringen leren,
bestemd voor mensen die gebeten zijn door een
hond, bezeten zijn door demonen of door andere
ziekten gekweld worden.
Nu ik de principes en de oorzaken van hun
gewaagde ondernemingen voldoende beschreven
heb, zal ik overgaan tot het citeren van de
geschreven woorden. Zo kunnen degenen die dit
aantreffen de nonsens en het goddeloze karakter
van hun ondernemingen inzien.

(f)

Ref. IX, 15,1-6

1

ToV meVn ou^n bavptisma toi`" a*p * au*tou
genomevnoi" ou$tw" paradivdwsi, toiavde levgwn
toi`" a*patwmevnoi": Ei# ti" ou^n, tevkna,
e*plhsivasen oi*w/dhvpote zwv/w/ h# a#rreni h# a*delfh/̀
h# qugatriv, h# e*moivceusen h# e*povrneuse, kaiV
qevlei a#fesin labei`n tw`n a&martiw`n, a*f * h%" a#n
a*kouvsh/ th`" bivblou tauvth", baptisavsqw e*k
deutevrou e*n o*novmati tou` megavlou kaiV u&yivstou
qeou` kaiV e*n o*novmati ui&ou` au*tou, tou` megavlou
basilevw".

Aan degenen die door hem gevormd zijn en
bedrogen draagt hij de doop als volgt over:
"Kinderen, wanneer iemand dan gemeenschap
gehad heeft met een dier of met een man, met een
zuster of een dochter of wanneer hij overspel of
ontucht gepleegd heeft en voor zijn zonden
vergeving wenst te ontvangen, laat hij dan, zodra
hij dit boek gehoord heeft, voor een tweede maal
gedoopt worden in de naam van de grote en meest
verheven God en in de naam van zijn Zoon, de
Grote Koning.

2

Kaqarisavtw
kaiV
a&gneusavtw
kaiV
e*pimarturhsavsqw au&tw/̀ touV" e&ptaV mavrtura"
gegrammevnou" e*n th/̀ bivblw/ tauvth/, toVn ou*ranoVn
kaiV toV u$dwr kaiV taV pneuvmata taV a$gia kaiV touV"
a*ggevlou" th`" proseuch`" kaiV toV e#laion kaiV toV
a$la" kaiV thVn gh`n. tau`ta taV qaumavsia
musthvria tou`
*Hlcasai< taV apovrrhta kaiV
megavla, a&v paradivdwsi toi`" a*xivoi" maqhtai`".
oi%" ou*k a*rkei`tai o& a#nomo", a*ll * e*piV duvo kaiV
triw`n martuvrwn e*nsfragivzei taV e&autou` kakav,
pavlin ou#tw" levgwn:

Laat hij zich reinigen en zuiveren en de zeven
getuigen die in dit boek staan tot getuigen
aanroepen: de hemel, het water, de heilige geesten,
de engelen van het gebed en de olie, het zout en de
aarde. Dit zijn de wonderlijke, onuitsprekelijke en
grote mysteries van Elchasai, die hij aan zijn
waardige leerlingen overdraagt".
Dat is voor de wetteloze man nog niet genoeg.
Voor twee of drie getuigen onderstreept hij zijn
boosaardige daden nog eens als volgt:

3

Pavlin levgw, w^ moicoiV kaiV moicalivde" kaiV
yeudoprofh`tai, e*aVn qevlhte e*pistrevyai i#na
a*feqhvswntai u&mi`n ai* a&martivai, kaiV u&mi`n
ei*rhvnh kaiV mevro" metaV tw`n dikaivwn, a*f * ou% a#n
a*kouvshte th`" bivblou tauvth" kaiV baptisqh`te
e*k deutevrou suVn toi`" e*nduvmasin.

"Ik zeg het opnieuw, o echtbrekers, echtbreeksters
en valse profeten. Indien u zich wilt bekeren, zodat
uw zonden kwijtgescholden worden, ontvangt u
toch pas vrede en een deel met de rechtvaardigen,
wanneer u dit boek gehoorzaamt hebt en voor een
tweede maal met uw gewaden aan gedoopt bent."

4

*All * e*peiV e*paoidai`" touvtou" ei#pomen crh`sqai

Omdat we beweerd hebben dat hij betoveringen
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e*piv te kunodhvktwn kaiV e&tevrwn, deivxomen: levgei
deV ou$tw": #An tin * ou^n a#ndra h$ gunai`ka h$
newvteron h$ newtevran kuvwn lussw`n kaiV
mainovmeno", e*n w%/ e*sti pneu`ma diafqora`", davkh/
h$ periscivsh/ h$ prosyauvsh/, e*n au*th/̀ th/̀ w$ra/
dramevtw suVn pantiV tw/̀ forevmati kaiV katabaV"
ei*" potamoVn h# ei*" phghvn,

gebruikt bij mensen die door honden of andere
dieren gebeten zijn, zullen we dat ook aantonen.
Hij zegt het zo: "Wanneer een dolle, kwade hond
met een verderfelijke geest een man, een vrouw,
een jongen of een meisje bijt, aanvalt of aanraakt,
laat zo iemand direct en volledig gekleed een rivier,
een bron of de een of andere diepe plek inrennen.

5

o#pou e*aVn h%/ tovpo" baquv", baptisavsqw suVn
pantiV tw/̀ forevmati au*tou` kaiV proseuxavsqw tw/̀
megavlw/ kaiV u&yivstw/ qew/̀ e*n kardiva" pivstei, kaiV
tovte e*pimarturhsavsqw touV" e&ptaV mavrtura"
touV" gegrammevnou" e*n th/̀ bivblw/ tauvth/: *IdouV
martuvromai toVn ouranoVn kaiV toV u$dwr kaiV taV
pneuvmata taV a$gia kaiV touV" aggevlou" th`"
proseuch`" kaiV toV e#laion kaiV toV a$la" kaiV thVn
gh`n.

Laat hij volledig gekleed gedoopt worden en met
een gelovig hart tot de grote en meest verheven
God bidden. Laat hij dan de zeven getuigen in dit
boek tot getuigen aanroepen: 'Zie, ik roep tot
getuige de hemel en het water, de heilige geesten,
de engelen van het gebed, de olie, het zout en de
aarde!

6

Touvtou" touV" e&ptaV mavrtura" martuvromai, o&ti
ou*kevti a&marthvsw, ou* moiceuvsw, ou* klevyw, ou*k
a*dikhvsw, ou* pleonekthvsw, ou* mishvsw, ou*k
a*qethvsw ou*deV e*n pa`si ponhroi`" eu*dokhvsw.
Tau`ta ou^n ei*pwVn baptisavsqw suVn pantiv tw/̀
forevmati au*tou` e*n o&novmati tou` megavlou kaiV
u&yivstou qeou`

Deze zeven getuigen zijn getuige dat ik niet meer
zal zondigen. Ik zal geen echtbreuk meer plegen,
niet stelen, geen ongerechtigheid doen. Ik zal niet
begeren, niet haten, het geloof niet opgeven en geen
vreugde scheppen in welk kwaad werk dan ook'.
Laat hij op deze woorden, volledig gekleed,
gedoopt worden in de naam van de grote en meest
verheven God"

(g)

Ref. IX, 16, 1 - 4

1

$ tera deV plei`sta fluarei`, tau*taV kaiV e*piV
E
fqisikoi`" e*pilevgein didavskwn kaiV baptivzesqai
e*n yucrw/̀ tessarakontavki" e*piV h&mevra" e&ptav,
o&moivw" kaiV e*piV daimonw`nta". w# sofiva"
a*mimhvtou
kaiV
e*paoidw`n
dunavmewn
memestwmevvnwn. tiv" ou*k e*kplaghvsetai th/̀
toiauvth/ kaiV tosauvth/ dunavmei tw`n lovgwn;
*All * e*peidhV kaiV a*strologikh/̀ plavnh/ kecrh`sqai
au*touV" e#fhmen, e*xau`ti" deivxomen:

Hij verkondigt nog meer onzin door dat ook aan
mensen voor te schrijven die aan de tering lijden.
Hij zegt dat ze zichzelf veertig maal in koud water
moeten onderdompelen, gedurende zeven dagen.
Datzelfde geldt ook voor wie door demonen
bezeten
zijn. O, onnavolgbare wijsheid,
bezweringen vol krachten! Wie zou niet geraakt
worden door zulke krachtige woorden?
Omdat we gezegd hebben dat ze zich ook van
astrologisch bedrog bedienen, zullen we dat nu
aantonen.

2

fhsiV gaVr ou$tw": Ei*siVn a*stevre" ponhroiV th`"
a*sebeiva". tou`to nu`n h&mi`n ei#rhtai, eu*sebei`"
kaiV maqhtaiv: fulavssesqe a*poV th`" e*xousiva"
tw`n h&merw~n th~" a*rch~" au*tw~n, kaiV mhV poiei~te
thVn katarchVn tw~n e#rgwn e*n tai~" h&mevrai" th`"
e*xousiva" au*tw`n, kaiV mhV baptivzete a#ndra h#
gunai`ka e*n tai`" h&mevrai" th`" e*xousiva" au*tw`n,
o&povtan diaporeuvhtai di * au*tw~n h& selhvnh kaiV
sunodeuvh/ au*toi~".

Hij zegt namelijk: "Er zijn kwade, goddeloze
sterren. We hebben het aldus gezegd, vrome
mannen, leerlingen: 'Pas op voor de dagen waarop
zij de macht hebben en werk dan niet. Doop op die
dagen, wanneer de maan hun baan kruist en hun
stand samenvalt, geen man of vrouw.

3

Au*thVn thVn h&mevran fulavssesqe, e#w" ou^
e*kporeuvetai a*p * au*tw~n, kaiV tovte baptivzete kaiV
e*navrcesqe e*n pavsh/ a*rch/ tw~n e#rgwn u&mw~n. e#ti
deV timhvsate thVn h&mevran tou~ sabbavtou, e*peidhv
e*stin h&mevra miva e*x au*tw~n. a*llaV kaiV thVn trivthn

Pas op voor die dag, totdat ze langs [de kwade
sterren] getrokken is. Doop dan weer en pak al uw
werk weer op. En eer de sabbat, aangezien het één
van die dagen is. Hoed u er echter ook voor iets te
ondernemen op de derde dag van de week.
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sabbavtou fulavssesqe mhV katavrcesqai,

4

E*peidhV pavlin plhroumevnwn triw~n e*tw~n
Trai>anou~ Kaivsaro", a*f * o$te u&pevtaxen e&autou~
th~/ e*xousiva/ touV" Pavrqou", o$te e*plhrwvqh triva
e#th, a*ggrivzetai o& povlemo" metaxuV tw~n a*ggevlwn
th~" a*sebeiva" tw~n a#rktwn: diaV tou~to
taravssontai pa~sai basileivai th~" a*sebeiva".

(h)

Als er namelijk nog eens drie jaren van keizer
Trajanus verlopen zijn sinds hij de Parthiërs
onderwierp, na die drie jaren dus, breekt de oorlog
uit tussen de goddeloze engelen uit het noorden.
Daardoor slaat de verwarring toe bij alle goddeloze
koninkrijken.'"

Ref. IX, 17,1 - 3

1

Tau~ta toivnun taV megavla kaiV a*povrrhta
musthvria a$logon h&gouvmeno" katapatei~sqai h#
ei*" pollouV" paradivdosqai, sumbouleuvei w&"
polutelei~" margarivta" fulavssein ou$tw levgwn:
Tou~ton deV toVn lovgou mhV a*naginwvskete pa~sin
a*nqrwvpoi", kaiV tauvta" taV" e*ntolaV" fulavxate
e*pimelw~", o&ti ou* pavnte" a#ndre" pistoiV ou*deV
pa~sai gunai~ke" o*rqaiv.

Omdat hij het onverstandig vindt om deze grote en
onuitsprekelijke mysteries te laten vertrappen of ze
over te dragen aan veel mensen, doet hij de
aanbeveling om ze als kostbare parels te bewaren.
Hij zegt: "Lees dit woord niet aan iedereen voor en
bewaar deze geboden zorgvuldig, want niet alle
mannen zijn betrouwbaar en niet alle vrouwen zijn
eerlijk".

2

Tau~ta deV ou*deV Ai*guptivwn sofoiV e*n a*duvtoi"
e*cwvrhsan, ou*deV o& sofoV" &Ellhvnwn Puqagovra"
e*cwvrhsen. ei* gaVr tetuchvkei kat * e*kei~no kairou~
*Hlcasaiv>, tiv" a*navgkh Puqagovran h# Qalh~n h#
Sovlwna h# toVn sofoVn Plavtwna h# kaiV touV"
loipouV"
&Ellhvnwn sofouV" maqhteuvein
Ai*guptivwn i&ereu~sin e#cousi thVn toiauvthn kaiV
tosauvthn sofivan paraV *Alkibiavdh/, tw~/
qaumasiwtavtw/
e&rmhnei~
tou~
dusthvnou
*Hlcasai>v;

Zelfs de Egyptische wijzen hebben deze mysteries
niet in hun heiligdommen opgenomen, net zo min
als de wijze Pythagoras bij de Grieken. Wanneer
Elchasai echt in die tijd had geleefd, waarom
zouden Pythagoras, Thales, Solon, de wijze Plato of
andere Griekse wijsgeren dan nog bij Egyptische
priesters te rade zijn gegaan? Terwijl Alcibiades, de
wonderlijkste vertolker van de ongelukkige
Elchasai, toch van deze priesters zegt dat ze zo'n
uitzonderlijke wijsheid hadden.

3

Dokei~ toivnun i&kanaV ei^nai proV" e*pivgnwsin taV
ei*rhmevna th~" touvtwn maniva" toi~" u&giaivnonta
nou~n kekthmevnoi": dioV pleivosi r&htoi~" ou*k
e#doxe
crh~sqai,
ou^si
pleivstoi"
kaiV
katagelavstoi".

Er lijkt nu wel genoeg gezegd te zijn om
verstandige mensen in te lichten over hun
onzinnigheid. Het heeft daarom weinig nut om nog
meer van al die belachelijke uitspraken te
gebruiken.

(i)

Ref. X, 29,1 - 3

1

$ teroi dev tine" w&" kainovn ti pareisavgonte"
E
e&k pasw~n ai&revsewn e&ranisavmenoi, xevnhn
bivblon
skeuavsante"
&Hlcasai>v
tino"
eponomazomevnhn, ou%toi taV" meVn arcaV" tou~
pantoV" o&moivw" o&mologou~sin u&poV tou~ qeou~
gegonevvnai.

Wat ze van allerlei ketterijen geleend hadden,
brachten enkele anderen als iets nieuws. Ze
vervaardigden een vreemd boek, genoemd naar een
zekere Elchasai. Zij stemmen er mee in dat de
principes van het universum door God gemaakt
zijn,

2

CristoVn deV e$na ou*c o&mologou~sin, a*ll * ei#nai
toVn meVn a#nw e$na, au*toVn deV metaggizovmenon e*n
swvmasi polloi~" pollavki" kaiV nu~n deV e*n tw~/
Ihsou~, o&moivw" poteV meVn e*k tou~ qeou~
gegenh~sqai, poteV deV pneu~ma gegonevnai, poteV deV
e*k parqevnou, poteV deV ou#: kaiV tou~ton deV
metevpeita a*eiV e*n swvmasi metaggivzesqai kaiV e*n

maar zij belijden niet dat Christus één is, maar dat
er in de hoge één is en dat Hij vele malen, in vele
lichamen is overgedragen, nu echter in Jezus. Zo
belijden zij ook dat Hij in de ene tijd voortgebracht
werd uit God en in een andere tijd het leven ontving
door een Geest. Dan werd Hij geboren uit een
maagd, dan weer niet. Sindsdien zou Hij
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3

3

polloi~" kataV kairouV" deivknusqai.

onophoudelijk worden overgedragen in lichamen
en in vele verschillende tijden verschijnen.

Crw~ntai deV e*paoidai~" kaiV baptivsmasin e*piV th~/
tw~n stoiceivwn o&mologiva. sesovbhntai deV periV
a*strologivan kaiV maqhmatikhVn kaiV magikhvn.
prognwstikouV" deV e&autouV" levgousin.

Ze gebruiken bezweringen en doopsels, gebaseerd
op toestemming door de elementen. Ze zijn
geobsedeerd door astrologie, mathematica en
magie. En ze zeggen van zichzelf dat ze voorkennis
bezitten.

EUSEBIUS

Eusebius (c.260 – c.340) wordt wel de vader van de kerkgeschiedenis genoemd. Hij was
leerling van Pamphilus en opgeleid in de theologie van Origenes. Hij werd na eerdere
verblijven in Tyrus en Egypte uiteindelijk bisschop in Caesarea (315). Hij steunde aanvankelijk Arius, kwam daardoor in conflict met Athanasius, maar bleef actief binnen de
Kerk. Zijn hoofdwerk Historia Ecclesiastica is bijzonder uitgebreid en uniek in zijn
soort. Hoewel literair gezien niet uitzonderlijk, geeft het veel betrouwbare informatie.
Het gedeelte, waarin hij bericht over de elchasaïeten komt uit een preek, die Origenes
(c.185-c.254) over Psalm 82 gehouden heeft en die in de Historia staat opgetekend. Deze informatie is dus van vroeger datum dan het moment waarop Eusebius zijn Historia
afsluit (c.325). Origenes verbleef vanaf 231 in Caesarea, Palestina.
(a)

Hist. VI. 38
Tovte deV kaiV a#llh" diastrofh~" katavrcetai h&
tw~n &Elkesai>tw~n legomevnh ai$resis, h$ kaiV a$ma
tw~/ a#rxasqai apevsbh. mnhmoneuvei d * au*th~"
o&milw~n e*piV tou~ koinou~ ei*" toVn pb yalmoVn o&
*Wrigevnh", w%dev pw" levgwn:

In die tijd kwam de zogenaamde ketterij van de
helkesaieten met een andere verdraaiing. Deze
ketterij werd net zo snel uitgeroeid als ze begon.
Origenes noemt het in een openbare preek over
psalm 82, waar hij het ongeveer zo zegt:

* lhvluqevn ti" e*piV tou~ parovnto" mevga fronw~n
E
e*piV tw~/ duvnasqai presbeuvein gnwvmh" a*qevou kaiV
a*sebestavths, kaloumevnh" &Elkesai>tw`n, newstiV
e*panistamevnh" tai~" e*kklhsivai". e*keivnh h&
gnwvmh oi%a levgei kakav, paraqhvsomai u&mi~n, i$na
mhV sunarpavzhsqe. a*qetei~ tina a*poV pavsh"
grafh~", kevcrhtai r&htoi~" pavlin a*poV pavsh"
palaia~" te kaiV eu*aggelikh~", toVn a*povstolon
tevleon a*qetei~. fhsiVn deV o$ti toV a*rnhvsasqai
a*diavforovn e*stin kaiV o& meVn nohvsa" tw~/ meVn
stovmati e*n a*nagkai" a*rnhvsetai, th~/ deV kardiva/
ou*ci. kaiV bivblon tina fevrousin, h&n levgousin
e*x ou*ranou~ peptwkevnai kaiV toVn a*khkoovta
e*keivnh" kaiV pisteuvonta a#fesin lhvyesqai tw~n
a&marthmavtwn, a#llhn a#fesin par * h&n CristoV"
*Ihsou~" a*fh~ken.

"Onlangs is er iemand opgedoken die er prat op
gaat dat hij een zeer goddeloze en onheilige leer
van zogenaamde helkesaieten kan verdedigen, die
zich recent tegen de kerken verhief. Ik zal u laten
zien welke kwade dingen die leer onderwijst, zodat
u er niet door wordt meegesleurd.
De leer wijst delen van de gehele Schrift af,
gebruikt aan de andere kant passages uit het hele
Oude Testament en het Evangelie en wijst de
apostel geheel af. Ontkennen is volgens de leer een
onbetekenende zaak. Wie dit heeft begrepen zal, als
de noodzaak zich aandient, wél met zijn lippen
ontkennen, maar niet in zijn hart.
Ze bezitten een boek dat volgens hen uit de hemel
is gevallen. Wie er naar luistert en er in gelooft zal
vergeving van zonden ontvangen. Een andere
vergeving dan Jezus Christus heeft gegeven".
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ATHANASIUS

Athanasius (c.296-373), bisschop van Alexandrië in Egypte, staat bekend als de kerkvader die zich sterk tegen de leer van Arius keerde. In die tweestrijd had hij te kampen
met machtige Ariaanse partijen en werd hij diverse malen verbannen. Eerst naar Trier,
later naar Rome. Uiteindelijk komt hij weer definitief terug naar Alexandrië, vanwaar
hij het orthodoxe christelijk geloof, zoals dat in Nicea werd beleden, probeert op te
bouwen. Mede door zijn toedoen werd het Arianisme op het concilie van Constantinopel in 381 definitief afgewezen en triomfeerde de orthodoxie. In zijn hoofdwerken komen we geen noties over de elchasaïeten tegen.
(a)

Athanasius en de elchasaïeten

In de literatuur over Elchasai wordt voor zover ik heb kunnen nagaan nergens melding
gemaakt van een geschrift van Athanasius waarin hij over de elchasaïeten bericht. Als
tijdgenoot van Epiphanius (c.315-403) zou het niet denkbeeldig zijn, dat hij zich als felle bestrijder van ketterse opvattingen in de kerk over hen zou hebben uitgelaten. In 2004
is echter opnieuw de aandacht gevraagd voor een brief die mogelijk van Athanasius is
en waarin de elchasaïeten worden genoemd. De brief is bewaard gebleven in het Armeens en vertaald en gepubliceerd in het Italiaans17. De brief bevat een schrijven van
bisschop Athanasius aan keizerin Justina († 388), de vrouw van keizer Valentinianus I
(† 375), in die tijd waarschijnlijk woonachtig in Sirmium (het huidige Sremska Mitrovica, Servië). De brief heeft de titel “Aan Justina, uit Afrika”. De Armeense tekst van de
brief was eerder in 1899 gepubliceerd door E. Tayec’i, die zich gebaseerd heeft op 3
venetiaanse codices van de Biblioteca Mechitarista di San Lazzaro degli Armeni. Deze
manuscripten stammen uit de 13e en 17e eeuw. We dienen dit geschrift met de nodige
voorzichtigheid te benaderen. Allereerst omdat het hier om een brief gaat, die uit de
Middeleeuwen stamt en daarom wijzigingen zal bevatten ten opzichte van het origineel.
Ook moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat we te maken hebben met een
pseudo-athanasiaans geschrift, waarbij de inhoud van het schrijven aan Athanasius
wordt toegeschreven, maar feitelijk niet van hem afkomstig is. Toch geeft de publicist
Andrea Scala een aantal filologische argumenten, die aannemelijk maken, dat het een
brief zou kunnen zijn uit de tijd en van de hand van Athanasius18.
(b)

de brief van Athanasius aan Justina

17

Scala, Andrea, 'Una lettera di Atanasio Alessandrino sull'eresia elchasaita conservata in traduzione armena', In: De
Angelis, V. (ed.), Sviluppi recenti nell'antichistica, Milano 2004, p. 71-79. [Quaderni di ACME, 68]
18
Andrea Scala heeft de brief vanuit zijn specialiteit (Armeense Studies) vooral onderzocht op de filologische aspecten, waarbij hij een voorstel doet voor de titel, de vertaling en de bronnen van deze brief. Hij wijt het gebrek aan belangstelling voor deze brief vooral aan een onjuiste vertaling van de gepubliceerde titel. De brief staat bekend onder
de titel ‘brief van Athanasius, bisschop aan Justina van Afrika’, maar zou moeten luiden: ‘Aan Justina, vanuit Afrika’. Met zijn onderzoek maakt hij een mogelijk auteurschap van Athanasius mijns inziens waarschijnlijk en daarom
voeg ik de brief in dit paper toe als een vermoedelijke bron, die ons over de elchasaïeten informeert. Nadere studie is
echter vereist om met zekerheid het auteurschap van Athanasius te bevestigen.
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De enige Europese taal, waarin de brief van Athanasius aan Justina is vertaald, is het
Italiaans. Om kennis te nemen van de inhoud van deze brief volgt daarom een vertaling
in het Nederlands.19
Zo meende ik dat we de sekte van de elchasaïeten, reeds lange tijd uitgeroeid, kwijt waren, maar deze
wortel van verdorvenheid die opnieuw verschijnt probeert velen te gronde te richten.
Daarom hebben wij ook de beschuldiging geuit dat u, naar ik hoor, uw geloof in God hebt ingeruild voor
een vergelijkbaar soort stank van de sekte, namelijk dat hij durfde te zeggen dat na het vertrek van de mensen van deze aarde, de eucharistische offers en de aalmoezen de overledenen niet kunnen helpen en reinigen en hen vergeving schenken.
Zulke godslasterlijke woorden passen alleen bij heidenen en niet bij de christelijke gelovigen.
Het is toch zo dat wanneer iemand een koning zou weten te overtuigen en deze zou opdracht geven om
gevangenen vrij te laten, niemand voor de koning de criminelen zou durven noemen die in de mijnen gevangen zitten, omdat ze schuldig zijn aan zware misdaden.
Maar wanneer iemand bij de koning vrijheid van spreken zou hebben en de zoon van de koning als bemiddelaar bij de vader zou hebben, zou het misschien niet zo zijn, dat de koning hen allen zou vergeven en
hen zou redden van dergelijk verschrikkelijke en bittere kwellingen?
Meer nog bovendien vergeeft de hemelse Vader de mensen hun zonden; wanneer wij ons met het offer van
Christus voor hem neerleggen, vergeeft hij en scheldt de zonden aan de doden kwijt, mits wij hartstochtelijk naderen en de eeuwige genade van God aanbidden.

(c)

waardering

Deze brief verwijst op twee manieren naar de elchasaïeten. Allereerst natuurlijk doordat
de auteur van de brief ze in verband brengt met de verwerpelijke ideeën, waar hij de
ontvanger van de brief voor waarschuwt. Keizerin Justina, aan wie de brief waarschijnlijk is gericht stond bekend om haar sympathie voor Arius († 336) en haar krachtige
stellingname tegenover Ambrosius (339-397) met de bedoeling de Arianen een gelijkwaardige positie te geven. Hier lijkt het echter niet te gaan om een vraagstuk, dat direct
te maken heeft met de opvattingen van Arius.
De andere verwijzing naar de elchasaïeten is te vinden, wanneer we het voorbeeldverhaal dat in de brief wordt verteld vergelijken met een passage uit Hippolytus’ Refutatio. In Ref. IX, 12, 10-14 treffen we het verhaal aan waarin Marcia, de concubine
van keizer Commodus bij hem om vrijlating van gevangenen pleit. Op subtiele wijze
verwijst Athanasius hiermee naar de gelijksoortige positie die Justina heeft. Zij moet
zich kunnen voorstellen wat aan een koninklijk / keizerlijk hof de weg is om voor de
vrijlating van gevangenen te pleiten, namelijk de voorspraak bij een verwante van de
machthebber. Door de identificatie van Marcia met Justina wordt in de brief de voorspraak van Christus (de zoon van de koning) beargumenteerd. De eucharistische offers
van nabestaanden, die niet anders zijn dan offers van Christus, zijn in staat om God te
bewegen aan de doden vergeving van zonden te schenken.
Het verhaal, dat als model voor de brief heeft gediend en waarin Marcia wordt genoemd, maakt deel uit van de strijd die Hippolytus in zijn Refutatio voert tegen Callistus. In dit verhaal speelt Callistus al een buitengewoon negatieve rol, maar in het direct
daaropvolgende hoofdstuk wordt hij er ook van beschuldigd de wegbereider te zijn ge19

In het artikel van Andrea Scala wordt ook de Armeense tekst gegeven; mijn vertaling in het Nederlands is echter
gebaseerd op de Italiaanse tekst, die in hetzelfde artikel wordt aangeboden.
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weest voor de elchasaiet Alcibiades, die een succesvolle inbreuk maakt op de christelijke gemeente in Rome. Het lijkt daarom een bewuste compositie om Justina in de aanhef
van de brief van elchasaitische opvattingen te beschuldigen. De briefschrijver moet
kennis gehad hebben van de Refutatio en had in lijn met de inhoud van dit werk ook een
negatief oordeel over de elchasaïeten.
(d)

chronologie

Chronologisch zou een auteurschap van Athanasius mogelijk kunnen zijn. Justina wordt
in 370 keizerin; het sterfjaar van Athanasius is 373. Dat zou zelfs leiden tot een vrij precieze datering van de brief: ergens tussen deze beide jaartallen in. In dat geval hebben
we te maken met een melding over elchasaïeten, die van later datum is dan Hippolytus’
Refutatio en Eusebius’ Historia Ecclesiastica, maar vroeger dan Epiphanius’ Panarion,
aangezien dit werk werd gecomponeerd in 375-376.
Het is interessant om te vernemen, dat Athanasius, als bisschop van Alexandrië (nabij
Egypte, Afrika) in de jaren 370-373 spreekt over ‘de reeds lange tijd uitgeroeide sekte
van de elchasaïeten’. Dat klopt met de overige chronologische gegevens over de elchasaitische groepen. Afgezien van de tijd van de profeet Elchasai in het begin van de 2e
eeuw is de vroegst aanwijsbare elchasaitische groep die waarin Mani (c.216-276) opgroeide. We weten verder, dat er in Apamea, Syrië rond het jaar 220 elchasaïeten waren, die een westwaarts zending naar Rome ondernamen. Ook kunnen de elchasaïeten in
Palestina waar Origenes mee te maken kreeg historisch vrij goed geplaatst worden, namelijk tussen c.240 en 254.20
Alleen de informatie die Epiphanius geeft lijkt strijdig met de idee dat elchasaïeten aan
het einde van de 4e eeuw al lang zijn uitgeroeid. Op verschillende plaatsen meldt deze
chroniqueur namelijk dat er in zijn tijd, de tijd van Constantius21, nog elchasaïeten
zijn22. Hoewel hij zijn Panarion in Cyprus schreef, heeft hij het dan over de tijd, dat hij
in Palestina leefde. Dit moet geweest zijn tussen 337 en 367.
Hieruit zou blijken, dat er zowel in de tijd van Origenes als in de tijd van Epiphanius
elchasaïeten in Palestina zijn geweest, maar dat Athanasius alleen van de elchasaïeten
uit de tijd van Hippolytus en/of Origenes heeft gehoord, maar ze zelf in Alexandrië niet
heeft aangetroffen.
(e)

eucharistische offers

Ten aanzien van het inhoudelijke bezwaar dat Athanasius heeft tegen de opvattingen
van de elchasaïeten, namelijk de ‘vergelijkbare stank van deze sekte’, stuiten we wel op
een probleem. Nergens vinden we een aanknopingspunt, dat elchasaïeten zich zouden
hebben beziggehouden met de betekenis en reikwijdte van de christelijke eucharistie. Er
20

Dit tijdvak is wellicht nog preciezer te bepalen tot 249-251, wanneer we het gegeven dat er bij Eusebius over vervolging wordt gesproken combineren met de regeringstijd van keizer Decius (249 – 251), die de christenen actief
vervolgde. Zie: Luttikhuizen, The Revelation of Elchasai : Investigations into the Evidence for a Mesopotamian Jewish Apocalypse of the Second Century and its Reception by Judeo-Christian Propagandists, 1984, p. 86
21
Hiermee wordt bedoeld Constantius II (337-361).
22
Pan.19, 2, 4-5; 53, 1-5
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zijn wel enige overeenkomsten te vinden met de elchasaïtische rituelen. De eucharistie
krijgt in de christelijke kerk de vorm van een onbloedig offer op een altaar, dat verwijst
naar Jezus' kruisdood en de heilsbetekenis daarvan symboliseert en ritualiseert. Hiermee
hebben de joodse tempeloffers afgedaan. Dit betekenisverlies van de tempeloffers lijkt
ook de achtergrond te zijn voor de elchasaïtische aanbeveling om zichzelf herhaaldelijk
in water te dopen. Er is zelfs sprake van een besliste afwijzing van de tempeloffers23.
Wat verder overeenstemt is het herhalingskarakter van de rituelen die beide de tempeloffers vervangen. Ook het thema voor deze rituelen is gelijkluidend: het gaat om reiniging en vergeving van zonden.
In de brief van Athanasius wordt echter een conflict gesuggereerd. Als er inderdaad een
discussie zou hebben plaatsgevonden tussen elchasaïeten en christenen, zou dat ongetwijfeld gegaan zijn over het begrip "offer". Deze wordt in de christelijke kerk nog wel
gebezigd, maar bij de elchasaïeten niet meer. Of deze discussie over het begrip "offer"
ook echt heeft plaatsgevonden blijft echter twijfelachtig. We vinden er bijvoorbeeld
niets van terug in de confrontatie van de Syrische elchasaiet Alcibiades met de christen
Hippolytus. Daarbij wordt wel vermeld dat Alcibiades een alternatief heilsritueel aanbiedt voor dat van de Kerk, maar eucharistische offers komen niet ter sprake. Het conflict richt zich daar op de vorm en de betekenis van de doop.
(f)

conclusie

Het is aan de hand van filologisch onderzoek niet onmogelijk dat de brief van Athanasius aan Justina van zijn hand is. De vermelde elchasaïeten lijken echter ver weg te staan
van Athanasius zelf. Hij meent dat ze reeds zijn uitgeroeid. Hoewel een discussie over
de betekenis van de eucharistische offers voorstelbaar is, overheerst toch de indruk, dat
Athanasius de aanduiding 'elchesaieten' hier als een label gebruikt, waarmee hij voor
een andere verfoeilijke sekte wil waarschuwen. Uit het schrijven wordt wel duidelijk
hoezeer de elchasaïeten tot een spreekwoordelijk gevaar zijn geworden bij apologeten,
zoals Athanasius. De heresiologische geschriften van Hippolytus zijn daarin leidend
geweest. Het feit dat Athanasius er blijk van geeft, dat hij geen elchasaïeten in Egypte
kent stemt overeen met wat we weten over het verspreidingsgebied van de elchasaïeten.
Voor onze kennis van (het boek van) Elchasai levert deze brief weinig op.

5

EPIPHANIUS

Epiphanius van Salamis (c.315-403) kwam uit Palestina en stichtte in c.335 een klooster
bij Eleutheropolis in Judea. In 367 werd hij bisschop van Salamis (in die tijd Constantia
genoemd). Hij was vurig pleitbezorger van de christelijke opvattingen die in 325 in Nicea waren vastgesteld. De geloofsbelijdenis die daar werd aanvaard richtte zich tegen
Arius. Epiphanius stond bekend om zijn strenge en intolerante houding tegenover ketterijen. Twee werken zijn van belang voor het onderzoek naar de elchasaïeten, de Ancoratus en het Panarion.
23

Epiphanius bericht hierover in Pan. 19.
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(a)

Ancoratus

Er is een vroeg werk van Epiphanius van Salamis, Ancoratus, geschreven in 374, waarin een heresiologische lijst is opgenomen die de elchasaïeten noemt. Evenals de naam
Panarion dat 'medicijnkast' aanduidt heeft deze lijst ook een aansprekende naam: Ancoratus, 'goed verankerde man'. Het is een lijst die de gelovigen standvastig moet maken
tegen de vele ketterijen. In de opsomming van 60 (!) ketterijen die na de komst van
Christus in het vlees bleven bestaan komen de elchasaïeten als volgt voor:
(b)
13

(c)

Ancoratus24, 13
samyai`oi, oi& kaiV &Elkesai``oi

(...) de sampseeën ook wel elchesaieten genaamd (...)

Panarion

In het hoofdwerk van Epiphanius, de Panarion, beschrijft hij alle ketterijen die hem bekend zijn vanaf het begin van de Kerk. Zoals al zijn werken is ook dit hoofdwerk rommelig geschreven, dringt de persoonlijke voorkeur van de schrijver zich nadrukkelijk op
en blijkt het werk ook niet al te betrouwbaar en feitelijk te zijn. Toch verschaft het ons
een schat aan gegevens over de religieuze wereld, waarover dit werk hoofdzakelijk bericht.
(d)

Pan25. 19, 1,1 - 8

1

MetaV tauvthn pavlin a#llh ti" ai$resis tauvtai"
parapeplegmevnh, h& tw`n *Ossaivwn kalouvmenh.
Ioudai`oi deV ou%toi w&" kaiV ai& proeirhmevnai,
u&pokritaiV toVn trovpon deinoiV thVn e*pivnoian.

Op deze ketterij volgt een andere, namelijk de
hiermee vervlochten ketterij van de ‘osseeën’.
Evenals de bovengenoemde waren zij ook joden.
Wat betreft hun levenswijze waren ze hypocriet en
qua denkbeelden verschrikkelijk.

2

w&rmw`nto deV ou%toi, w&" h& ei*" h&ma`" e*lqou`sa
perievcei paravdosi", a*poV th`" Nabatikh`" cwvra"
kaiV
*Itouraiva",
Mwabivtidov"
te
kaiV
*Arihlivtido", tw`n ekevkeina th`" koilavdo" th`"
a&lukh`" ou$tw" e*n th/̀ qeiva/ grafh/̀ klhqeivsh"
u&perkeimevnwn cwrw`n:

Zoals de overgeleverde traditie ons meldt, kwamen
zij oorspronkelijk van Nabatea, Iturea, Moabitis en
Arielitis, gebieden gelegen aan de andere kant van
de 'Zoutzee', zoals die in de Heilige Schrift wordt
genoemd.

3

e#sti deV au#th h& nekraV kaloumevnh qavlassa.
tout`o deV toV gevno" tw`n Ossaivwn e&rmhneuvetai
diaV th`" ekdovsew" tou` o*novmato" stibarovn
gevno".

Dit is de zogenaamde Dode Zee. Zoals uit de
vertaling van de naam blijkt, is dit volk van de
osseeën een 'krachtig volk'.

4

Sunhvfqh deV touvtoi" metevpeita o& kalouvmeno"
*Hlxai>V e*n cronoi" basilevw" Traianou` metaV thVn
tou`
swth`ro"
parousivan
o$"
e*gevneto

Later, na de komst van de Verlosser, in de tijd van
keizer Trajanus, sloot een man die Elxai werd
genoemd zich bij hen aan. Een valse profeet. Hij

24

Holl, K. (ed.), Epiphanius Anchoratus und Panarion, 3 vol. (“Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten
Jahrhunderte”, 25, 31, 37), Berlin 1915, 1922, 1933
25
idem
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yeudoprofhvth": sunegravyato deV ou%to"
biblivon dh`qen kataV profhteivan h# w&" kataV
e#nqeon sofivan: fasiV deV kaiV a#llon tinaV
Iexaio`n ei^nai a*delfoVn touvtou.

schreef een boek dat ogenschijnlijk afkomstig was
van een profetie of van goddelijke wijsheid.
Ook spreken ze nog over iemand anders, Iexaios,
die volgens hen zijn broer was.

5

gevgone deV ou%to" o& a#nqrwpo" peplanhmevno" toVn
trovpon a*pathloV" thVn gnwvmhn, a*poV *Ioudaivwn
o&rmwvmeno", kaiV taV *Ioudaivwn fronw`n, kataV
novmon deV mhV politeuovmeno". e$tera anq * e&tevrwn
pareisfevrwn kaiV thVn i*divan au*tw/̀ ai#resin
plavsa",

De manier waarop hij leefde was onvast en hij was
een bedrieger in zijn leer. Hoewel hij van joodse
origine was en zijn ideeën joods waren, leefde hij
niet overeenkomstig de wet. Want sommige zaken
wisselde hij in voor andere en hij maakte zijn eigen
ketterij.

6

a$la" kaiV u$dwr kaiV gh`n kaiV a#rton kaiV ou*ranoVn
kaiV ai*qevra kaiV a#nemon o$rkon au*toi`" ei*"
latreivan o&risavmeno": poteV deV pavlin a#llou"
mavrtura" e&ptaV o&risavmeno", toVn ou*ranovn fhmi
kaiV toV u$dwr kaiV pneuvmata, fhsin, a$gia kaiV
touV" a*ggevlou" th`" proseuch`" kaiV toV e#laion
kaiV toV a$la" kaiV thVn gh`n.

Hij gebood hen dat zout, water, aarde, brood,
hemel, ether en wind als getuigen bij een eed
moesten worden geëerd. Ook gebood hij nog eens
zeven andere getuigen namelijk de hemel, het
water, de heilige geesten (zoals hij zegt) en de
engelen van het gebed, de olie, het zout en de
aarde.

7

a*pecqavnetai deV th/̀ parqeniva/, misei` deV thVn
e*gkravteian, a*nagkavzei deV gamei`n: fantasiwvdh
dev tina w&" dh`qen e*x a*pokaluvyew"
pareisfevrei,

Hij verfoeit maagdelijkheid, hij haat onthouding en
dwingt de mensen in een huwelijk. Hij draagt een
aantal voorstellingen aan waarvan beweerd wordt
dat ze afkomstig zijn van een openbaring.

8

u&povkrisin deV didavskei, fhvsa" mhV ei^nai
a&martivan, ei* kaiV ti" paratuvcoi ei#dwla
proskunhvsa" kairw/̀ e*nstavnto" diwgmou`, e*aVn
movnon e*n th/̀ suneidhvsei mhV proskunhvsh/, kaiV o$
ti da#n o&mologhvsh/ stovmati, e*n deV th/̀ kardiva/ mhv.

Hij leert hypocrisie, wanneer hij zegt dat het geen
zonde is als iemand (afgods)beelden vereert. Dit in
het geval iemand oog in oog komt te staan met een
dreigende vervolging. Wanneer hij dit maar niet uit
overtuiging doet en wanneer hij maar niet in zijn
hart belijdt wat hij met zijn lippen zegt.

(e)

Pan. 19, 2,1 - 5

1

Mavrtura dev tina pareisfevrwn ou*k ai*scuvnetai
o& a*patewvn, levgwn Fineev" tina i&ereva tw`n a*poV
gevnou" Leuiv te kaiV *AarwVn kaiV tou` arcaivou
FineeV" e*n th/̀ Babulw`ni e*piV th`" ai*cmalwsiva"
proskunhvsanta thVn
#Artemin e*n Souvsoi"
diapefeugevnai o#leqron qanavtou e*piV Dareivou
tou` basilevw": w#ste ei^nai au*tou` taV pavnta
yeudh` kaiV mavtaia.

De bedrieger komt onbeschaamd aan met een
getuige en zegt dat een zekere Phineas, een priester
van de familie van Levi en Aäron en de oude
Phineas, de Artemis in Susa vereerde gedurende de
ballingschap in Babylonië. Zo zou hij aan de
ondergang onder koning Darius ontsnapt zijn.
En zo is alles wat met hem te maken heeft vals en
dwaas.

2

Ou%to" meVn ou^n w&" a#nw ei#rhtai sunh`ptai th/̀
proeirhmevnh/ ai&revsei th/̀ tw`n *Ossaivwn
kaloumevnh/, h%" e#ti leivyana kaiV deu`ro u&pavrcei
en th/̀ au*th/̀ Nabativtidi gh/̀ th/̀ kaiV Peraiva/ proV"
th/̀ Mwabivtidi: o$per gevno" nuniV Samyaivwn
kalei`tai. fantavzontai deV dh`qen kalei`n tou`tou
duvnamin a*pokekalummevnhn, diaV toV h#l kalei`sqai
duvnamin, xai>v deV kekalummevnon.

Deze man sloot zich dus aan bij de zogenaamde
ketterij van de bovengenoemde osseeën. Van deze
ketterij zijn tot op de dag van vandaag
overblijfselen aanwezig in hetzelfde land Nabatitis
en in Perea vlakbij Moabitis. Dit volk wordt nu
‘sampseeën’ genoemd. In hun fantasie noemen zij
deze man ‘verborgen kracht’, aangezien el ‘kracht’
betekent en xai ‘verborgen’.

3

h*levgcqh deV toV pa`n tou` e*pithdeuvmato" fruvagma
kaiV ei*" megavlhn ai*scuvnhn u&pevpese paraV toi`"
dunamevnoi" taV a*lhqh` katanoei`n te kaiV
a*kribou`n. e#ti gaVr kaiV deu`ro e*piV tw`n h&merw`n
Kwnstantivou te kaiV tw`n nu`n basilevwn.

De brutale praktijk werd in z'n geheel weerlegd. Bij
hen die de waarheid konden begrijpen en die ook
precies kenden viel het in totale ongenade. Tot op
de dag van vandaag, de tijd van Constantius en de
tegenwoordige keizers.
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4

E#w" meVn gaVr Kwnstantivou e*k tou` gevnou"
au*tou` tou` Hlxai>V Marqou`" ti" kaiV Marqavna
duvo adelfaiV e*n th/̀ au*tw`n cwvra/ a*ntiV qew`n
prosekunou`nto, o$ti dh`qen e*k tou` spevrmato"
tou` proeirhmevnou *Hlxai>V u&ph`rcon. tevqnhken
deV h& Marqou`" proV olivgou tou` crovnou,
Marqavna deV ei" e#ti deu`ro u&ph`rcen.

Want tot de tijd van Constantius werden twee
zusters, afstammelingen van Elxai zelf, een zekere
Marthous en Marthana, als godinnen vereerd in hun
land, omdat zij van het geslacht van de
bovengenoemde Elxai zouden zijn. Marthous is
onlangs gestorven, maar Marthana leefde nog in
onze tijd.

5

w%n kaiV taV ptuvsmata kaiV taV a#lla tou` swvmato"
r&uvph a*pefevronto oi* peplanhmevnoi ai*retikoiV
e*n e*keivnh/ th/̀ cwvra/, dh`qen proV" a*levxhsin
noshmavtwn. ou* mhVn e*nhvrgoun: a*llaV toV
peplanhmevnon sobarVon a*ei kaiV proV" a*pavthn
e#toimon: tufloVn gaVr h& kakiva kaiV a*suvneton h&
plavnh.

Hun speeksel en ander lichaamsvuil werden door
de dwalende ketters in dat land rondgedragen,
waarschijnlijk om het te gebruiken voor het
afweren van ziekten. Voor alle zekerheid: dit
werkte niet. Maar alles wat dwaalt is altijd fanatiek
en bereid om bedrogen te worden. Verdorvenheid is
immers een blinde zaak en dwaling is gebrek aan
begrip.

(f)

Pan. 19, 3,1 - 7

1

KaiV e$w" pou` katatrivbomai taV periV tou` govhto"
touvtou fqeggovmeno" o#sa te kataV th`" a*lhqeiva"
kateyeuvsato,

Hoelang moet ik mijn tijd nog verspillen aan de
beweringen van deze tovenaar en aan de leugens
tegen de waarheid?

2

prw`ton mVen didavskwn a*parnhsiqeivan kaiV
u&povkrisin,
bdelurw`n
qusiw`n
th`"
ei*dwlolatreiva" metevcein a*pata`n te touV"
a*kouvonta" kaiV a*rnei`sqai thVn i*divan pivstin
stovmati kaiV mhV e#cein a&martivan favskwn: w&"
ei^nai a*qeravpeuton toV au*tw`n pavqo" kaiV mhV
dunavmenon diorqwqh`nai.

Als eerste leert hij afvalligheid en hypocrisie. Hij
laat mensen deelnemen aan de walgelijke offers
van de afgodendienst, hij misleidt de hoorders,
ontkent zijn eigen geloof met de lippen en geeft
daarbij de verzekering dat dit geen zonde is. Hun
hartstocht is daarom ongeneeslijk en kan niet
verholpen worden.

3

ei* gaVr toV stovma toV o&mologou`n thVn a*lhvqeian
proetoimavzetai ei*" yeu`do", a^ravgev ti" au*toi`"
a#n pisteuvseie thVn kardivan mhV e#cein
h*pathmevnhn; o&povte diarrhvdhn e*kfwnei` o& qei`o"
lovgo" didavskwn e*n pneuvmati a&givw/ o$ti: kardiva/
pisteuvetai ei*" dikaiosuvnhn, stovmati deV
o&mologei`tai ei*" swthrivan.

Wanneer de lippen die de waarheid belijden bereid
zijn om te liegen, zou er dan iemand zijn die
gelooft dat hun hart niet misleid is? Want het
goddelijke woord, lerend in de Heilige Geest,
verkondigt duidelijk: "wie gelooft met het hart
wordt gerechtvaardigd, wie belijdt met de lippen
wordt gered"26.

4

a*llaV kaiV pavlin dh`qen meVn CristoVn o*novmati
o&mologei`, levgwn o$ti CristoV" o& mevga" basileuv":
ou* mhVn pavnu ge kateivlhfa e*k th`" au*tou`
dolera`" kaiV parapepoihmevnh" suntavxew" th`"
bivblou th`" au*tou` lhrw/diva" ei* periV tou` kurivou
h&mw`n *Ihsou` Cristou` u&fhghvsato: ou#te gaVr
tou`to o&rivzei, CristoVn deV a&plw`" levgei, w&" e*x
w%n kateilhvfamen tinaV e$teron shmaivnwn h#
prosdokw`n.

Aan de andere kant belijdt hij Christus kennelijk in
naam, want hij zegt dat Christus de Grote Koning
is. Uit zijn bedriegelijke, valse formulering in het
boek vol nonsens heb ik echter niet helemaal
begrepen of hij sprak over onze Heer Jezus
Christus. Hij is daarin namelijk niet duidelijk. Hij
maakt op een bepaalde manier melding van
Christus, naar ons idee alsof hij een ander bedoelt
of verwacht.

5

Kwluvei gaVr ei*" a*natolaV" eu#xasqai, favskwn mhV
dei`n prosevcein ou$tw", e*piV taV Ierosovluma deV
e#cein toV provswpon ek pavntwn tw`n merw`n, touV"
meVn a*poV a*natolw`n ei*" duvsin prosevcein th/̀

Want hij verbiedt het om oostwaarts te bidden,
wanneer hij zegt dat men zijn gezicht niet in díe
richting, maar van alle zijden naar Jeruzalem moet
wenden. Degenen in het oosten dienen zich

26

Rom. 10,10

27

I& erousalhvm, touV" deV apoV duvsew" ei*" a*natolhVn
th/̀ au*th/̀, touV" deV a*poV a#rktou ei*" meshmbrivan
kaiV a*poV meshmbriva" ei*" a#rkton, w&"
pantacovqen toV provswpon a#ntikru" ei^nai th`"
&Ierousalhvm.

westwaarts te wenden naar Jeruzalem, evenzo
degene in het westen oostwaarts, die in het noorden
zuidwaarts en degenen in het zuiden noordwaarts,
zodat het gezicht van alle gebieden naar Jeruzalem
is gericht.

6

kaiV o$ra thVn tou` a*patew`no" frenoblavbeian.
a*naqemativzei meVn gaVr qusiva" kaiV i&erourgiva"
w&" a*llotriva" ou#sa" qeou` kaiV mhvte o$lw" qew/̀ e*k
tw`n
patevrwn
kaiV
tou`
novmou
poteV
prosenecqeivsa" kaiV levgei e*kei` dei`n eu#cesqai
ei*" &Ierousalhvm, o$pou h^n toV qusiasthvrion kaiV
ai* qusivai, o& a*rnouvmeno" thVn paraV toi`"
*Ioudaivoi" sarkofagivan kaiV taV a$lla kaiV toV
qusiasthvrion tov te pu`r w&" qeou` allovtrion,

Ziehier de dwaasheid van deze bedrieger. Hij
vervloekt offers en tempeldiensten, omdat ze
vreemd zijn aan God en omdat ze nooit geofferd
zouden zijn aan God volgens de vaders en de wet.
Vervolgens zegt hij dat men in de richting van
Jeruzalem zou moeten bidden, waar het altaar en de
offers waren.
Dat zegt dan de man die het eten van vlees bij de
joden, de andere dingen, het altaar en het vuur als
vreemd aan God verwerpt.

7

toV deV u$dwr ei^nai dexioVn pu``r deV a*llovtrion
ei^nai favskwn diaV touvtwn tw`n levxewn: tevkna,
mhV proV" toV ei^do" tou` puroV" poreuvesqe, o$ti
plavna`sqe: plavnh gavr e*sti toV toiou`ton. o&ra/̀"
gavr, fhsivn, au*toV e*ggutavtw kaiV e#stin a*poV
povrrwqen: mhV poreuvesqe proV" toV ei^do" au*tou`,
poreuvesqe deV ma`llon e*piV thVn fwnhVn tou`
u$dato".
kaiV
pollav
e*sti
taV
au*tou`
muqologhvmata.

Hij zegt dat water (voor God) aangenaam is en vuur
vreemd: "Kinderen, ga niet naar de aanblik van
vuur, want je zult dwalen. Dit is een dwaling" zegt
hij, "omdat je het vrij dichtbij ziet en het is veraf.
Ga niet naar de aanblik daarvan maar ga liever naar
de stem van water". En zo vertelt hij vele fabels.

(g)

Pan. 19, 4,1 – 4,4 en 5,1a

4,1

Ei^ta deV diagravfei CristoVn tinaV ei^nai
duvnamin, ou% kaiV taV mevtra shmaivnei,
ei*kositessavrwn meVn scoivnwn toV mh`ko" w&"
milivwn e*nenhkontaeVx toV deV plavto" scoivnwn e*vx
milivwn ei*kositessavrwn, kaiV toV pavco" o&moivw"
terateuovmeno" kaiV touV" povda" kaiV taV a#lla
muqologhvmata.

Vervolgens beschrijft hij Christus als de een of
andere kracht van wie hij ook de afmetingen
weergeeft: zijn lengte is vierentwintig schoeni,
ongeveer negenenzestig mijl, zijn breedte is zes
schoeni, vierentwintig mijl. Hij vertelt dezelfde
sprookjes over zijn dikte, over zijn voeten en de
andere fabels.

4,2

ei^nai deV kaiV toV a$gion pneu`ma kaiV au*toV
qhvleian, o$moion tw/̀ Cristw/̀, a*ndriavnto" divkhn
u&peVr nefevlhn kaiV a*naV mevson duvo o*revwn e&stov".
kaiV taV a#lla siwphvsw, i#na mhV ei*" muqologivan
fantasiavsw thn a*kohVn tw`n e*ntugcanovntwn.

Ook is er de Heilige Geest, een vrouwelijk wezen,
gelijk aan Christus, die als een standbeeld boven de
wolken uitsteekt en tussen twee bergen staat. Over
de rest zal ik zwijgen uit angst dat ik het verstand
van de lezers zou misleiden met fantastische fabels.

4,3

tivsi deV lovgoi" kaiV kenofwnivai" u$steron e*n th/̀
bivblw/ a*pata/̀ levgwn: mhdeiV" zhthvsh/ thVn
e&rmhneivan, a*ll * h# movnon e*n th/̀ e*uch/̀ tavde
legevtw, kaiV au*taV dh`qen a*poV
&Ebrai>kh`"
dialevktou metenevgka", w&" a*poV mevrou"
kateilhvfamen, ou*deVn o#nta taV par * au*tw/̀
fantazovmena. favskei gaVr levgein: a*baVr a*niVd
mwi>Vb nwcileV daasiVm a*nhV daasiVm nwcileV mwi>Vb
a*niVd a*baVr selavm, a#tina e&rmhneuovmena e#cei thVn
safhvneian tauvthn:

Wat zijn dit voor lege woorden die hij later in het
bedriegelijke boek vermeldt? Hij zegt: "Laat
niemand zoeken naar de betekenis, maar alleen in
gebed de volgende woorden zeggen". We begrijpen
zijn onzinnige fantasieën maar gedeeltelijk en ze
zijn blijkbaar uit de Hebreeuwse taal genomen,
want volgens hem zou dit gezegd moeten worden:
"abar anid moib nochile daasim ane daasim
nochile moib anid abar selam". Vertaald betekent
het:

4,4

parelqevtw tapeivnwsi" h& e*k tw`n patevrwn mou
th`" katakrivsew" au*tw`n kaiV katapathvmato"
au*tw`n kaiV povnou au*tw`n, katapathvmati e*n

‘Laat vernedering van mijn vaders verdwijnen, van
hun veroordeling en hun vertrapt zijn en hun
moeite, door vertrapt te zijn in veroordeling door

28

katakrivsei diaV tw`n patevrwn
tapeinwvsew" parelqouvsh" e*n
teleiwvsew".

mou, a*poV
a*postolh/̀

mijn vaders, van een vernedering die verdween
door volmaaktheid te zenden.’

*Osshnw`n a#nw

Dit is de bovengenoemde ketterij van de ossenen.
(...)

4

KaiV pareleuvsomai kaiV tauvthn thVn ai$resin.
sunh`ptai gaVr ou$to" pavlin o& *Hlxai>V toi`" metaV
toVn CristoVn
*Ebiwnaivoi", allaV kaiV toi`"
Nazwraivoi" toi`" metevpeita gegouovsi. kaiV
kevcrhntai au*tw/̀ tevssare" ai&revsei", e*peidhV
qevlgontai th/̀ au*tou` plavnh/:

Aan deze ketterij [van de ossenen) zal ik ook
voorbijgaan. Want deze Elchasai verbond zich
verder aan de ebionieten, die na Christus leefden,
maar ook aan de nazoreeën die later ontstonden.
Vier ketterijen maakten gebruik van hem na
betoverd te zijn door zijn bedrog:

5

h& *Ebiwnaivwn te tw`n metevpeita gegonovtwn kaiV
Nazwraivwn, *Ossaivwn te tw`n proV au*tou` kaiV
suVn au*tw/̀ kaiV Nasaraivwn tw`n a#nw moi
prodedhlwmevnwn.

De ketterij van de later ontstane ebionieten, die van
de nazoreeën, die van de osseeën die vóór en ín zijn
tijd leefden en die van de nasareeën, die ik boven
reeds beschreven heb.

6

Au#th deV h& e#kth ai$resis tw`n e&ptaV tw`n e*n
&Ierosoluvmoi", ai#tine" e*nevmeivnan a#cri th`" tou`
Cristou` parousiva" kaiV metaV thVn tou` Cristou`
e#nsarkon
parousivan
a#cri
th`"
tw`n
&Ierosoluvmwn a&lwvsew", h$ti" gevgonen u&poV Tivtou
basilevw", a*delfou` Dometianou` ui&ou` deV
Ou*espasianou`, e*n tw/̀ deutevrw/ e#tei th`" tou`
patroV" au*tou` Ou*espasianou` basileiva".

Dit is de zesde van de zeven ketterijen in Jeruzalem
die in stand bleven tot de komst van Christus en die
daarna bleven bestaan tot de verovering van
Jeruzalem. Die werd uitgevoerd door keizer Titus,
de broer van Domitianus en een zoon van
Vespasianus, in het tweede jaar van de regering van
zijn vader Vespasianus.

7

metaV deV thVn tw`n &Ierosoluvmwn a#lwsin
epevmeinen h$ te au*thV kaiV ai* a#llai o*livgw/ tw/̀
crovnw/ fhmizovmenai ai&revsei", Saddoukaivwn
fhmiV kaiV Grammatevwn, Farisaivwn te kaiV
&Hmerobaptistw`n *Ossaivwn te kaiV Nasaraivwn
kaiV &Hrw/diavnw`n, a#cri" ou^ kataV kairoVn kaiV
kataV crovnon e&kavsth au*tw`n diaskorpisqei`sa
dieluvqh.

Na de verovering van Jeruzalem bleef deze ketterij
bestaan evenals de andere ketterijen, die ik onlangs
noemde. Ik bedoel de ketterijen van de sadduceeën,
de
schriftgeleerden,
de
farizeeën,
de
hemerobaptisten, de osseeën, de nasareeën en de
herodianen, totdat ze elk op hun tijd verstrooiden
en uiteenvielen.

5,1a

(h)

(i)
4

Au#th gou`n h& ai$resi" h& tw`n
proeirhmevnh, (...)

Pan. 19, 5,4 - 7

Pan. 19, 6,4
ponhroV" deV a#ra kaiV o& e*n tw/̀ *Hlxai>V lalhvsa", o&
katanagkavsa" ou* movnon e*n qew/̀ o*mnuvnai, a*llaV
kaiV e*n a&liV kaiV e*n u$dati kaiV e*n a#rtw/ kaiV e*n
ai*qevri kaiV e*n a*nevuw/ kaiV e*n th/̀ gh/̀ kaiV e*n
ou*ranw/̀. a*rketoVn deV w&" e*n parovdw/ diaV tw`n duvo
lovgwn proV" a*ntivqesin th`" au*tou` plavnh"
a*ntidovtw/
crhvsasqai
toVn
boulovmenon
i*atreuqh`nai.

(j)

Daarom is hij die sprak in Elxai ook afschuwelijk,
omdat hij niet alleen de verplichting oplegde om te
zweren bij God, maar ook bij zout, bij water, bij
brood, bij ether, bij wind en bij aarde en hemel.
Voor wie genezen wil is het afdoende slechts
gebruik te maken van deze twee woorden27, als een
tegengif voor het bedrog van deze man.

Pan 20,3,1 - 2

27

Epiphanius heeft in het voorafgaande tekstgedeelte enkele Bijbelcitaten gegeven waarnaar hij nu verwijst: Ex.
20,3; 23,13 en Mt. 5,34-37 cf. Jc. 5,12.

29

1

* ll * au%tai meVn ai& e&ptaV h$san e*n *Israhvl, en th/̀
a
&IerousalhVm kaiV en th/̀ *Ioudaiva/, ai* deV tevssare"
ai* proeirhmevnai paraV Samareivtai" e*n th/̀
Samareiva/: ai* pleivou" deV kaqh/revqhsan. ou*kevti
gaVr Grammatei`", ou*kevti Farisai`oi, ou*kevti
Saddoukai`oi, ou*keti *Hmerobaptistaiv, oukevti
*Hrw/dianoiV:

Deze zeven ketterijen waren aanwezig in Israel,
Jeruzalem en Judea. De vier hierboven beschreven
ketterijen, verbonden aan de samaritanen, waren in
Samaria. De meeste van hen zijn uitgeroeid. Er zijn
geen schriftgeleerden meer over, noch farizeeën,
noch sadduceeën, noch hemerobaptisten, noch
heriodianen.

2

Movnoi deV tine" e*n spavnei eu*rivskontai ei#pou
ei^" h# duvo NasarhnoiV u&peVr thVn a#nw qhbai>vda
kaiV e*kevkeina th`" Arabiva" kaiV Ossaivwn toV
lei`mma, oukevti ioudai>vzon a*llaV sunafqeVn
Samyivtai" toi`" kataV diadochVn e*n toi`" pevran
th`" nekra`" qalavssh" u&perkeimevnoi" nuniV deV
th/̀ tw`n Ebiwnaivwn airevsei sunhvfqhsan.

Alleen een paar, zeg één of twee, nasareeën zijn te
vinden aan de andere kant van de bovenste Thebais
en voorbij Arabia. Dat geldt ook voor de
overblijfselen van de osseeën, die de joodse
levenswijze niet langer onderhielden, maar zich
aansloten bij de sampsieten die hen opvolgden in de
gebieden aan de andere zijde van de Dode Zee.
Tegenwoordig zijn ze aangesloten bij de ketterij
van de ebionieten.

(k)

anaceph. van tom. II, 30,1 - 4

1

Ebiwnai`oi, paraplhvsioi tw`n proeirhmevnwn
Khrinqianw`n kaiV Nazwraivwn, oi#" sunhvfqh
kataV ti h& tw`n Samyaivwn te kaiV &Elkesaivwn
ai$resi",

ebionieten zijn bijna gelijk aan de cerinthianen en
de bovengenoemde nazoreeën. De ketterij van de
sampseeën of elkeseeën sloot zich in zekere zin bij
hen aan.

2

oi& Cristovn fasin ektivsqai e*n tw/̀ ou*ranw/̀ kaiV
toV a$gion pneu`ma, e*ndhmhvsanta deV toVn CristoVn
e*n tw/̀ *AdaVm prw`ton kaiV kataV kairoVn
ekduovmenon au*toVn toVn *AdaVm kaiV pavlin
enduovmenon: tou`to gavr fasin e*pitetelekevnai
au*toVn e*n th/̀ e*nsavrkw/ au*tou` parousiva/.

Zij zeggen dat Christus in de hemel geschapen is,
evenals de Heilige Geest en dat hij eerst in Adam
woonde en dat hij van tijd tot tijd Adam aflegt en
hem dan weer aandoet. Zij zeggen dat hij dit met
zijn komst in het vlees vervuld heeft.

3

I* oudai`oi deV o#nte" eu*aggelivoi" kevcrhntai,
sarkofagivan bdeluvttontai, toV u$dwr deV a*ntiV
qeou` e#cousi, toVn deV CristoVn a#nqrwpon e*n th/̀
e*nsavrkw/ parousiva/ e*ndeduvsqai, w&" e#fhn.

Hoewel zij joden zijn, gebruiken zij evangeliën. Zij
wijzen het eten van vlees af, maar beschouwen
water als goddelijk. Zoals ik heb gezegd, zijn zij
van mening dat Christus een menselijke gedaante
aandeed toen hij in het vlees kwam.

4

sunecw`" deV baptivzontai e*n toi`" u$dasi qevrou"
te kaiV ceimw`no", ei*" a&gnismoVn dh`qen w$sper oi*
Samarei`tai.

Zij dopen zichzelf voortdurend in stromend water,
zomer en winter, blijkbaar om zichzelf te reinigen,
precies zoals de samaritanen doen.

(l)
4

Pan. 30,17, 4 - 7
povsa de a#lla deinaV kaiV parapepoihmevna kaiV
mocqhriva" gevmonta par * au*toi`" fulavttetai;
o$tan gavr ti" e*x au*tw`n h# novsw/ peripevsoi h# u&poV
e*rpetou` dhcqeivh, kavteisin ei*" taV u$data kaiV
e*pikalei`tai taV" e*pwnumiva" taV" e*n tw/̀ *Hlxai>V
tou` te ou*ranou` kaiV th`" gh`", tou` te a&loV" kaiV
tou` u$dato", tw`n te a*nevmwn kaiV a*ggevlwn th`"
dikaiosuvnh", fasi, kaiV tou` a#rtou kaiV tou`
e*laivou, kaiV a#rcetai levgein: bohqei`tev moi kaiV
a*pallavxate a*p * e*mou` toV a#lghma.

30

Hoe veel andere verschrikkelijke en vervalste
dingen, vol verdorvenheid worden door hen in
stand gehouden? Want als iemand van hen ziek
wordt of gebeten door een slang, daalt hij af in het
stromend water en roept de namen aan die in Elxai
zijn, van de hemel en van de aarde, van het zout en
van het water, van de winden en van engelen der
gerechtigheid, zoals zij zeggen, en van het brood en
de olie. Dan zegt hij: "Help me en neem de pijn van
mij weg".

5

h#dh dev moi kaiV a*nwtevrw prodedhvlwtai w&"
tau`ta meVn *Ebivwn ouk h#/dei, metaV kairoVn deV oi&
a*p * au*tou` sunafqevnte" tw/̀ *Hlxai>V e*schvkasi
meVn tou`
*Ebivwno" thVn peritomhVn kaiV toV
savbbaton kaiV taV e#qh, tou` deV *Hlxai>V thVn
fantasivan,

Ik heb boven al uitgelegd dat Ebion deze dingen
nog niet wist, maar na enige tijd, toen zijn
volgelingen zich aansloten bij Elxai, namen zij van
Ebion de besnijdenis over en de sabbat en de
gebruiken. Van Elxai echter de fantasie,

6

w$ste nomivzein meVn toVn CristoVn ei^naiv ti
a*ndroeivkelon e*ktuvpwma a*ovraton a*nqrwvpoi",
milivwn e*nenhvkonta e#x toV mh`ko", dh`qen scoivnwn
ei#kosi tessavrwn, toV deV plavto" scoivnwn e#x,
milivwn ei#kosi tessavrwn, toV pavco" deV kataV
mevtrhsin a#llhn tinav. a*ntikruV deV au*tou`
e*stavnai kaiV toV a$gion pneu`ma e*n ei#dei qhleiva"
a*oravtw", kaiV toV au*toV tou` au*tou` mevtou.

door bijvoorbeeld te veronderstellen dat Christus
een bepaalde mannelijke figuur was, onzichtbaar
voor de mensen, negenenzestig mijl lang, dat is
vierentwintig schoeni, met een breedte van zes
schoeni, vierentwintig mijl, en een andere afmeting
wat betreft zijn dikte. Tegenover hem staat ook de
Heilige Geest, onzichtbaar, in de vorm van een
vrouw van dezelfde afmetingen.

7

kaiV povqen fhsivn, e#gnwn taV mevtra; e*peidhv,
fhsivn, ei^don a*poV tw`n o*revwn o$ti ai* kefalaiV
e#fqanon au*tw`n, kaiV toV mevtron tou` o#rou"
katamaqwVn e#gnwn Cristou` te kaiV tou` a&givou
pneuvmato" taV mevtra.

"En vanwaar", zegt hij, "wist ik deze afmetingen?
Omdat ik aan de bergen zag dat hun hoofden
erboven uitstaken. Toen ik de afmeting van de berg
leerde kennen, wist ik de afmetingen van Christus
en de Heilige Geest".

(m)

anaceph. van tom. IV, 53,1 - 2

1

Samyai`oi, oi* kaiV *Elkesai`oi, e#ti deu`ro thVn
*Arabivan katoikou`nte", kaquvperqen th`"
nekra`" qalavssh" keimevnhn cwvran: oi#tine" apoV
tou` *Hlxai>V tinoV" yeudoprofhvtou h*pathmevnoi,

Sampseeën of elkeseeën, ze leven nog steeds in
Arabia, een gebied aan de overzijde van de Dode
Zee. Zij waren bedrogen door Elxai, een valse
profeet.

2

ou^ e#ti deu`ro e*k tou` gevnou" u&ph`rcon Marqou`"
kaiV Marqavna, gunai`ke" duvo proskunouvmenai
u&poV th`" ai&revsew" w&" qeaiv, paraplhsivw" toi`"
*Ebiwnaivoi" taV pavnta e#cousin.

Twee vrouwen die zijn afstammelingen waren,
Marthous en Marthana, leven tot op deze tijd. Zij
werden door deze ketterij vereerd als godinnen. In
alle opzichten zijn ze gelijk aan de ebionieten.

(n)

Pan. 53, 1 - 9

1

Samyaivwn tinw~n e*n th~/ Peraiva/, periV w#n h#dh e*n
tai~" a#llai" ai$revsesin e*pemnhvsqhmen, tw~n dhV
kaiV
*Elkesaivwn kaloumevnwn, ai$resiv" ti"
u&pavrcei e*n th~/ Peraiva/ ou$tw kaloumevnh/ cwvra/
pevran th~" a&lukh~" h#toi nekra~" kaloumevnh"
qalavssh", e*n te th~/ Mwabivtidi cwvra/ periV toVn
ceimavrroun *ArnwVn kaiV e*pevkeina e*n th/~
*Itouraiva/ kaiV Nabativtidi, w&" kaiV h#dh moi
pollavki" periV touvtwn dedhvlwtai.

In Perea is een ketterij van sampseeën te vinden,
ook elkeseeën genaamd, die wij hiervoor vermeld
hebben in verbinding met andere ketterijen. Te
vinden in het land Perea aan de andere kant van de
zogenaamde Zout- of Dode Zee en in het gebied
van Moabitis rond de rivier Arnon en aan de
overzijde in Iturea en Nabatitis, zoals ik al
verschillende malen duidelijk gemaakt heb door te
spreken over deze ketters.

2

Ou%toi gaVr au*cou~si toVn *Hlxai~on autw~n ei^nai
didavskalon, e#ti deV kaiV ei*" deu~ro tou~ gevnou"
au*tou~
u&parcouvsa"
duvo
gunai~kas,
proskunoumevna" w&" qeaV" dh~qen diaV toV ei^nai
au*taV" e*k spevrmato" eu*loghmevnou.

Zij zijn er trots op dat ze Elxaios als hun leraar
hebben. Zelfs tot in onze tijd heeft hij
afstammelingen, twee vrouwen die als godinnen
vereerd worden, blijkbaar omdat zij van een
gezegend geslacht zijn.

3

kevcrhntai deV th~/ bivblw/ tauvth/ kaiV *Ossai~oi kaiV
*Ebiwnai~oi kaiV Nazwrai~oi, w&" kaiV h#dh
pollavki" ei^pon. fuvsei deV ou%toi oi& Samyai~oi e*x

Ook osseeën, ebionieten en nazoreeën maken
gebruik van dit boek, zoals ik al verschillende
malen gezegd heb. Maar deze sampseeën hebben

31

au*th~" o&rmw~ntai. ou#te CristianoiV u&pavrconte"
ou#te Ioudai~oi ou#te &Ellhne". allaV mevson
a&plw~" u&pavrconte" ou*devn ei*si. fasiV deV kaiV
a#llo biblivon e#cein *IexaiV legovmenon a*delfou~
tou~ *Hlxai>v.

zich werkelijk op dit boek gebaseerd. Ze zijn noch
christenen noch joden noch grieken; omdat ze er
eenvoudigweg tussenin staan, zijn ze niets. Ze
zeggen dat ze ook nog een ander boek hebben,
genoemd naar Iexai, een broer van Elxai.

4

qeoVn deV e#na levgousi kaiV dh~qen au*toVn sevbousi
baptismoi~" tisi crwvmenoi: provskeintai deV
*Ioudaivoi" ou*k e*n a$pasin. a*pevcontai deV kaiV
e*myuvcwn tineV" e*x au*tw~n.

Ze zeggen, dat God één is en zij doen alsof ze Hem
eren door bepaalde doopsels te gebruiken. Maar ze
behoren in geen enkel opzicht tot de joden.
Sommigen van hen onthouden zich van voedsel
waarin leven geweest is.

5

u&perqrhskeuvousi deV duvo tw~n e*k gevnou" tou~
*Hlxai>v. kaiV en meVn tw~/ crovnw/ touvtw/ h*khkovein
o$ti tevqnhken h& miva gunhV h& Marqou~"
kaloumevnh. e#meine deV kaiV e#ti nu~n Marqavna.

Zij vereren bijgelovig twee nakomelingen van
Elxai. Pas geleden werd mij verteld dat één van de
vrouwen, die Marthous wordt genoemd, gestorven
is. Marthana leefde echter nog, of zij moet ook
gestorven zijn.

6

Ei* mhV kaiV au*thV tevqnhken. ei# pote deV e#xodon
ei^con
ai*
toiau~taiv
poi
badivzousai,
sunepovmenoi oi& o#cloi au*tw~n toVn cou~n tw~n
podw~n lambavnonte" i*avsew" e#neken dh~qen kaiV
toVn sivelon tw~n ptusmavtwn w&sauvtw" megavlw"
e*mpaizovmenoi e*crw~nto e*n fulakthrivoi" te kaiV
periavptoi". pa~sa gaVr plavnh e#sce prw~ton thVn
tuvflwsin, e#peita thVn kenofwnivan.

Wanneer deze vrouwen naar buiten gingen en
ergens liepen, zou de menigte hen zijn gevolgd
volgen en het stof van hun voeten hebben
verzameld, waarschijnlijk als een remedie tegen
ziekte. Op dezelfde bespottelijke manier gebruikten
ze hun speeksel in beschermende hangers en
amuletten. Want elke dwaling begint met blindheid
en loopt uit op ijdele praat.

7

kaiV ou#te profhvta" devcontai oi& toiou~toi ou#te
a*postovlou", taV pavnta deV par * au*toi~"
h&pavthtai. tetivmhtai deV au*toi~" toV u$dwr kaiV
tou~to w&" qeoVn h&gou~ntai, scedoVn favskonte"
ei^nai thVn zwhVn e*k touvtou.

Ze accepteren geen profeten of apostelen. Alles
wordt bij hen bedrieglijk voorgesteld. Water wordt
door hen vereerd en zij houden het voor een god
door min of meer te beweren dat het leven er van
afstamt.

8

CristoVn deV o*novmati o&mologou~si, ktivsma au*toVn
h&gouvmenoi kaiV a*eiv pote fainovmenon. kaiV
prw~ton meVn peplavsqai au*toVn e*n tw~/ Adavm,
ekduvesqai deV au*toVn toV sw~ma tou~ *AdaVm kaiV
pavlin e*nduvesqai, o$te bouvletai.

Zij belijden Christus in naam en geloven dat hij een
schepsel is, dat hij steeds weer verschijnt, dat hij
voor de eerste maal gevormd werd in Adam en dat
hij Adams lichaam aan- en afdeed, wanneer hij
wilde.

9

kalei~sqai deV au*toVn CristoVn kaiV ei^nai toV
a$gion pneu~ma a*delfhVn au*tou~ qhlukw~/ schvmati
u&pavrcousan, e*nenhvkonta eVx milivwn toV u$yo"
e#kaston au*toVn e#con tovn te CristoVn kaiV toV
pneu~ma
toV
a$gion,
kaiV
toV
plavto"
ei*kositessavrwn, kaiV pollaV lhrwvdh e#tera.

Hij wordt Christus genoemd. De Heilige Geest, met
een vrouwelijke vorm, is zijn zuster. Beiden,
Christus en de Heilige Geest, zijn negenenzestig
mijl lang en vierentwintig mijl breed en nog meer
van die gekke praat.

6

CMC, KEULSE MANI CODEX

De ontdekking van een klein boekje in 1969, in het Grieks geschreven, met 192 pagina's
van 3,5 x 4 cm was van groot belang voor het onderzoek naar Mani, de stichter van een
grote gnostische wereldreligie. Tot dan toe werd Mani niet direct in verband gebracht
met de joodse christenen die in dit boekje worden genoemd. Het blijkt om joodschristelijke dopers te gaan, die uitgebreide dooprituelen praktiseren en Alchasaios als hun leraar en stichter hebben. Dit geschrift is daarom voor de studie van Elchasai ook van
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groot belang gebleken. In de vertaalde gedeelten gaat het om manicheese verhalen over
Alchasaios (Elchasai), die wordt afgeschilderd als een manicheese bekeerling.
(a)

CMC 94.1 – 97.17
94

95

1
2

Za [chias]
Ei toinun peri tou bapti
smato" kathgoreite

Indien jullie mij dan
beschuldigen in verband met
het dopen,

4

mou. i>dou palin ek tou
nomou u>mwn deiknu
mi u>min kai ex ekeinwn tw(n)
apokalufqentwn toi"

zie, opnieuw bewijs ik jullie
uit jullie wet en uit die dingen
die geopenbaard zijn aan jullie

8

Meizosin u>mwn. o&ti ou
deon esti baptizesqai:
Deiknusi gar Alcasaio"
o& archgo" tou nomou u>

leiders dat het niet goed is om
te dopen. Want Alchasaios, de
stichter van jullie wet, wijst
op het volgende:

12

mwn: poreuomenou
gar autou lousasqai ei"
u>data. eikwn andro" w
fqh autwi ek th" ph

Toen hij zich ging baden in
het water, verscheen een beeld
van een man aan hem vanuit
de bron

16

(g) h" twn u>datwn. legou
(sa) pro" auton: ouk * au
(tar) kw" ecei ta zwa sou
(plh) ttein me. alla kai

van het water die tot hem zei:
"is het niet genoeg dat jouw
dieren mij verwonden, maar

20

(...) su kataponei"
(...) . (...) on kai ta u>
(... ..a) sebei". w&s
(... ...) ai tov Alca

onderwerp jij [mij zelf zonder
reden] en ontheilig jij [mijn
wateren]"? Daarop was
Alchasaios [verbaasd]

24

(saiov kai e) ipe Vi v n pro"

En zei tegen het (water):

1

authv: (h) pornia kai h& mi
apoth" kai h& akaqarsia
tou posmou epipeipte

" ontucht, verontreiniging en
onreinheid van de wereld
worden geworpen in

4

tai soi kai ouk apauda"
Ep emoi de luphi. efh
pro" auton: ei kai o&utoi
pante" ouk egnwsan

jou en jij weigert (hen) niet en
jij bent bedroefd om mij"? En
het (water) zei tegen hem:
"toegege-ven, geen van deze
heeft herkend

8

me ti" tugcanw. su o&
faskwn latrh" einai
kai dikaio". dia ti ouk * e
fulaxa" mou thn t ((e)) i

wie ik was, maar jij, die zegt
een dienaar en rechtvaardig te
zijn, waarom heb jij mijn eer
niet bewaakt"?

mhn: kai tote keinhqe(i")
Alcaiss Vi v o". ouk elous(a)
to ei" ta u>data: kai p(a)
lin meta polun ebou(lh)

Toen was Alchasaios van z'n
stuk gebracht en baadde niet
in het water. Een lange tijd
daarna wilde hij opnieuw

12
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96

97

16

qh lousasqai ei" t(a u>da)
ta· kai eneteilat(o toi")
maqhtai"· aut(ou epith)
rhsai topon ec(onta)

in de wateren baden. Hij beval
zijn leerlingen [uit te kijken
naar] een plek met niet [veel]

20

u>data mu su (..... .)
loushtai: e(..... ..)
maqhtai a(..... ...)

water, [zodat] hij kon baden.
[Zijn] leerlingen [vonden
zo'n] plek

1

pon autwi: me(llon)
to" de autou lou(sasqai)
palin ek deuterou. w

voor hem. Toen hij [op het
punt stond ] te baden

4

fth autw eikwn an
dro" ek th" phgh" ekei
nh" legousa autw: h&mei"
kakeina ta u>data ta

verscheen het beeld van een
man opnieuw aan hem, een
tweede maal, uit die bron en
zei hem: "wij en die wateren

8

en th qalassh en tugcano
men: hlqe" oun kai en
Tauqa amarthsai kai
plhxai hma": panu de

In de zee zijn één. Jij bent
daarom zelfs hier gekomen
om ons onrecht aan te doen en
ons te verwonden".

12

tromasa" kai keinh
qei" o Alcasaio" ton ph
(l) on ton epi th" kefa
(lh) " autou eiasen xhran

Alchasaios, die erg trilde en
van z'n stuk gebracht was, liet
de modder op zijn hoofd
drogen

16

(qh) nai. kai outw" ape
(..).xen: ----(Palin d) eiknusin o&ti ei
(...ar) otra o Alcasaio"

En zo verordende hij het.28
--En opnieuw, (Mani) toonde
aan dat Alchasaios

20

(..... .) ena· kai eporeu
(qh ei" .) .ta· efqegxa
(to o& h gh l) egousa aut(w:)

[ploegen had opgeslagen] en
naar hen toeging. [De aarde]
sprak [tot hem] en zei:

1

(ti) pratt(e)te ex emou
(t)hn ergasian u>mwn:
(o d) e Alcasaio" dexame

["waarom halen jullie je]
gewin uit mij?" Alchasaios
nam grond

4

no" cou`n ek th" gh" e
keinh" th" lalhsash"
pro" auton. klaiwn ka
tefilhse kai epeqhke

van de aarde, die tot hem
sprak, huilde, kuste [het] en
plaatste [het] op

8

twi kolpwi· kai hrxa(to)

zijn borst en begon te zeggen:

28

Luttikhuizen gaat uit van de reconstructie a*pevdeijxen (3sg. aor. ind. act. van a*po-deivknumi, tonen, toewijzen] en
vertaalt met: 'and thus he pointed it out'. Zie: Luttikhuizen, The Revelation of Elchasai : Investigations into the Evidence for a Mesopotamian Jewish Apocalypse of the Second Century and its Reception by Judeo-Christian Propagandists, 1984, p.151. Henrichs en Koenen vertalen het met: 'und so hat er es gelehrt'. Zie: Henrichs, A. en L. Koenen (eds.), ‘Der Kölner Mani-Kodex', p. 117. Een alternatief is de reconstructie van W. Burkert, die door Cameron en
Dewey wordt gebruikt: a*pevsmhxen (3sg. aor. ind. act. van a*po-smavw, afwissen]. Zie: Cameron, R & A.J. Dewey
(tr.), The Cologne Mani Codex: 'Concerning the Origin of his Body', p.77. Als een mogelijk alternatief doe ik het
volgende voorstel aan de hand: gegeven de ordenende kracht die we van (het boek van) Elchasai kennen kan ook
gereconstrueerd worden door a*pevtaxen [3sg. aor. ind. act.van a*po-tavttw, aanwijzen, verordenen]. Dan luidt de
vertaling: "en zo verordende hij het".
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legein. au&th estin h&
sarx kai ai&ma tou kuriou mou·
Efh d * au` palin o&ti euren

"Dit is het vlees en bloed van
mijn Heer". En hij zei ook nog
eens dat Alchasaios

12

tou" maqhta" autou
Alcasaio" peptonta"
artou". w&" kai lalhsai
ton arton pro" ton (Al

zijn leerlingen brood zag
bakken. Het brood sprak met
Alchasaios

16

casaion: o&" de enete(ila)
to mhketi peptei(n: )

en hij gebood [hen] niet langer
te bakken.

Na deze vier verhalen over Alchasaios volgen in de CMC nog twee verhalen over de
dopers Sabbaios en Ajanos.

7

AL-FIHRIST

Het werk van de moslimgeleerde Ibn al-Nadîm is voor de studie van het elchasaisme
van belang, vanwege zijn beschrijving van een groep religieuzen die als mughtasilah
wordt aangeduid. In zijn encyclopedisch werk Kitâb al-Fihrist worden deze ook 'Sabiërs van de moerasgebieden' genoemd en hun hoofd 'al-Hasîh'. Ook bevat het boek informatie over Mani, waarbij beschreven wordt hoe de ouders van Mani zich bij de
mughtasilah aansloten. Als we aannemen dat we al-Hasîh kunnen identificeren met Elchasai vinden we in dit geschrift dus verbindingen met Elchasai (al-Hasîh), de Babylonische elchasaïeten (mughtasilah) en Mani. Tevens is er de koppeling met de Sabiërs,
een naam die we later ook in de Qur'an tegenkomen.
(a)

Fihrist IX,1 , over Mani29
Er wordt gezegd dat zijn [Mani's] vader oorspronkelijk uit Hamadhân kwam, en dat hij
naar Babylon verhuisde en in al-Madâ'in leefde, in de plaats die bekend stond als Ctesiphon, waar een afgodentempel was die Futtuq evenals de andere mensen gewoonlijk bezocht. Op een dag riep iemand hem in de afgodentempel met een schreeuw: "Oh, Futtuq,
eet geen vlees! Drink geen wijn! Trouw geen mens!" Dit werd een aantal maal voor hem
herhaald gedurende drie dagen. Nadat Futtuq dit had waargenomen kwam hij in contact
met een groep mensen in de omgeving van Dastumîsan, die bekend stonden als de mughtasilah. Er is nog steeds een overblijfsel van hen in die gebieden en waterrijke streken, zelfs
nog in onze tijd. Toen zijn vrouw zwanger was van Mani, behoorden zij tot de cultus waar
Futtuq zich bij aan had moeten sluiten. Toen zij hem ter wereld bracht beweerden zij dat ze
prachtige dromen over hem had gezien en dat ze, toen ze wakker werd, een visioen had
ontvangen: alsof iemand hem had vastgehouden en met hem naar de hemel was gevaren.
Hij bracht hem terug, maar misschien was hij een dag of twee op die hoogte voordat hij
terugkeerde. Toen zond zijn vader hem en bracht hem naar de plaats waar hij was, zodat hij
opgevoed werd bij hem, in overeenstemming met zijn cultus. Al op jonge leeftijd sprak
Mani met woorden van wijsheid en toen hij twaalf jaar oud was ontving hij een openbaring. Volgens zijn zeggen kwam dit van de Koning van de Tuinen van Licht en uit wat hij
zei bleek het de verheven God te zijn. De engel die de openbaring bracht werd de Tawn
genoemd, een Nabatees woord met de betekenis "metgezel". Hij zei tegen hem: "Verlaat

29

De tekst is een Nederlandse vertaling van de Engelse tekst in: Dodge, B. (ed.), The Fihrist of al-Nadim : A Tenth
Century Survey of Muslim Culture, 1970

35

deze cultus, want jij bent er geen aanhanger van. Op jou zijn reinheid en onthouding van
lichamelijke lusten gelegd, maar het is nog niet de tijd voor jou om openlijk te verschijnen,
vanwege je jonge jaren". Toen hij vierentwintig jaar oud geworden was kwam de Tawn tot
hem en zei: "De tijd is voor jou vervuld om naar voren te komen en aan je oproep gehoor
te geven".

(b)

Fihrist IX, 1, over de mughtasilah
Deze mensen zijn zeer talrijk in de gebieden van al-Batâ'ih; ze worden de Sâbat alBatâ'ih30 genoemd. Zij nemen reiniging als een ritueel in acht en wassen alles wat ze eten.
Hun hoofd staat bekend als al-Hasîh en hij is het die hun secte stichtte. Ze beweren dat de
twee bestaans-principes mannelijk en vrouwelijk zijn en dat de planten van mannelijke
gelijkenis zijn en de woekerplanten van vrouwelijke gelijkenis, terwijl de bomen hun wortels zijn.
Zij hebben zeven woorden, in de vorm van legenden. Zijn [al-Hasîh's] discipel werd
Sham'ûn genoemd. Zij zijn het met de Manicheeërs eens over de twee elementaire principes, maar later raakte hun secte (van hen) gescheiden. Tot op de dag van vandaag vereren
sommigen van hen de sterren.

(c)

Fihrist IX, 1, een ander bericht over de mughtasilah
Deze mensen stemmen overeen met de oude Nabateeërs, zij verheerlijken de sterren en
hebben afbeeldingen en godenbeelden. Ze behoren tot de gemeenschap van de Sabiërs die
bekend staan als al-Harnânîyûn, hoewel wordt gezegd dat zij van hen verschillen, zowel in
algemene als in bijzondere opvattingen.

8

CHRONOLOGIE VAN DE BRONNEN

Wanneer we de oorspronkelijke bronnen rangschikken op ouderdom, ontstaan het volgende beeld:
c. 228
c. 230
c. 250
c. 372
c. 374
c. 376
4e-5e eeuw
c. 938

Parthische manicheese tekst M1344 en M5910
Hippolytus' Refutatio
Origenes' preek (in Eusebius' Historia ecclesiastica, c. 376)
Athanasius' Ad Iustinam ab Africa
Epiphanius' Ancoratus
Epiphanius' Panarion
Codex Manichaicus Coloniensis
Al-Fihrist

Het belang van de ontdekking door Sundermann van de Parthische manichese tekst
wordt in dit overzicht duidelijk. Het is namelijk de oudst beschikbare informatie omtrent Elchasai. Het bevestigt de geografische oorsprong van elchasaisme en manicheïsme en het feit dat ze (in die tijd) een onderlinge verhouding hadden.

30

Te vertalen met: 'de Sabiërs van de moerasgebieden', zie: Luttikhuizen, The Revelation of Elchasai : Investigations
into the Evidence for a Mesopotamian Jewish Apocalypse of the Second Century and its Reception by JudeoChristian Propagandists, 1984p. 251, noot 3 en 13.
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V
(a)

CHRONOLOGIE
perioden

Wanneer we de beschikbare informatie over de elchasaïeten vergelijken kunnen we een
aantal perioden onderscheiden, waarin vormen van elchasaisme aanwezig geweest moeten zijn. Uit de bronnen blijkt dat het begin van elchasaisme, het moment van ontstaan
van het openbaringsgeschrift, in Parthië gezocht moet worden rond het jaar 116. De
oudst bekende summiere informatie van de Parthische manichese tekst sluit vervolgens
heel goed aan bij wat we weten uit de CMC over een volgende periode van elchasaisme
in Babylon (Seleucia-Ctesiphon) ten tijde van Mani's jeugd vanaf het jaar 216. Ook
blijkt overduidelijk, dat zich in diezelfde tijd nog een vorm van elchasaisme heeft gevormd, nu echter westelijker, in Syrië van waaruit een westwaartse zending wordt bedreven tot in Rome. Hippolytus beschrijft deze gebeurtenissen rond Alcibiades van
Apamea (Syrië), die c.220 in Rome komt. Daarna blijken vormen van elchasaisme ook
in Palestina te zijn opgedoken. Daarover berichten met name Eusebius en Epiphanius.
Zij spreken over vormen van elchasaisme in de tijdvakken van respectievelijk 240-254
en 337-367. Het is van belang om verder aandacht te hebben voor de periode die voorafging aan de vorming van het boek van Elchasai. En ook na het verdwijnen van de
laatste naar Elchasai genoemde groepen is tot slot nog een periode te definiëren, waarin
sprake is van invloed van het gedachtegoed van Elchasai.
We kunnen zo een aantal clusters onderscheiden in tijd en geografie, met verschillende
vormen van elchasaitische aanwezigheid:
•
•
•

•

een pré-elchasaitische periode, die de context vormt voor de inhoud en de vorm
van de openbaring. Geografisch gaat het dan om een locatie ergens in Parthië en
historisch moeten we denken aan het einde van de Tweede Tempelperiode31.
een periode van elchasaitische definitie, die we zouden kunnen zien als de tijd,
waarin het openbaringsboek in Parthië tot stand komt en wordt overgedragen.
een periode van Babylonisch elchasaisme in Seleucia-Ctesiphon (Babylonië). Tot
een groep van deze richting behoorden de ouders van Mani en het is dan ook de
vorm van elchasaisme, die Mani vanaf zijn jeugd heeft gekend. De aanwezigheid
van de elchasaitische gemeenschap is aantoonbaar van 216 tot 240, het moment
dat Mani breekt met de elchasaitische gemeenschap, maar beslaat uiteraard een
langere tijd.32
een periode van Syrisch elchasaisme, die qua tijd min of meer met de voorgaande
samenvalt. Het is de periode waarin een vorm van elchasaisme in Apamea (Syrië)

31

Deze periode loopt van ruwweg 110 BCE - 100 CE.
Wanneer we uitlopers van deze gemeenschap identificeren met de mughtasilah uit de Fihrist, blijft het gedachtegoed zelfs bestaan tot in ieder geval de 10e eeuw. Er zijn trekken terug te vinden, die we kennen van het Babylonisch
elchasaisme, zoals het ritueel van de dagelijkse wassingen van eten. Met het boek van Elchasai stemmen eventueel de
zeven woorden overeen en de waardering voor de sterren.
32
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aanwezig is en in Rome wordt verkondigd door Alcibiades. Hoewel we niet weten
hoe lang dit elchasaisme in Syrië aanwezig is geweest, kunnen we toch aannemen,
dat geruime tijd voor en na het jaar 220 een vorm van elchasaisme van enige betekenis heeft bestaan. Een voorzichtig tijdsbestek is dan ook de periode 200 - 240.
de perioden van Palestijns elchasaisme, waarin vormen van elchasaisme voorkomen in (wijde kringen rond) Palestina.
de post-elchasaitische periode, waarin we sporen van elchasaitisch gedachtegoed
terug kunnen vinden.

•
•
(b)

tijdtabel

Een eenvoudige tijdtabel geeft de perioden weer:

(c)

lacunes

Het is goed te bedenken, dat de kennis over deze perioden niet naadloos op elkaar aansluit. Er zijn lacunes in de historische berichtgeving. We kunnen ze vrij goed benoemen,
omdat een aantal ontwikkelingen wel voor de hand liggen, maar tot nu toe niet door historisch betrouwbare gegevens kunnen worden bevestigd. Zo is allereerst de vraag langs
welke weg het geopenbaarde geschrift tot 'boek van Elchasai' is geworden. Hippolytus
beschrijft hoe Alcibiades een boek met zich mee nam, dat naar hij zei:
" een zekere rechtvaardige man Elchasai ontvangen had van Seres van Parthië. Hij zou het
overhandigd hebben aan Sobiai en het zou geopenbaard zijn door een engel (...)" 33
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Ref. IX, 13,1
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Als de overdracht Seres > Elchasai > Sobiai historisch is, kunnen we de figuur Elchasai
wellicht niet precies met het jaar 116 in verband brengen. Echter, de naam 'Elchasai'
wordt wel aan het boek verbonden. Er kan daarom ook sprake zijn van een langere periode waarin het boek ontstaan is, zodat vooral Elchasai zijn naam aan het boek heeft
kunnen verbinden. De mogelijkheid blijft ook open dat Elchasai een legendarische figuur is. De vraag is vervolgens op welke wijze er overdracht is geweest van de inhoud
van het openbaringsboek op de gemeenschap, waarin Mani geboren wordt. Uit de bronnen blijkt nergens, dat dit boek in deze gemeenschap bekend was. Het is voorstelbaar,
dat een joodse groep in Parthië (Armenië?), die een aanval vanuit het Noorden verwachtte haar heil gezocht heeft in het zuiden, in Zuid-Babylonië, tot waar de legers van
Trajanus zijn gekomen, in de hoop dat het visioen van Christus dat hen is geopenbaard
uitkomst zou bieden. Zij zouden zich daar hebben kunnen vestigen om hun strikte levenswijze inclusief de geopenbaarde doopverplichtingen verder te ontwikkelen.
Een andere ontwikkeling die zeker heeft plaatsgevonden, maar waarover wij niet geïnformeerd zijn is de aankomst van elchasaitisch gedachtegoed in Syrië. Rond dezelfde
periode als waarin elchasaisme zich heeft gevestigd in Babylonië, moet er ook in Syrië
een overdracht geweest, hoogstwaarschijnlijk via (een Griekse vertaling van) het boek
van Elchasai.
In Palestina zijn in de tijd van Origenes en in de tijd van Epiphanius elchasaitische
groepen geweest, die zwaar onder vuur lagen van de westerse kerkleiders. De tijd dat
Origenes ermee geconfronteerd volgt direct op die waarin de elchasaitische zending in
Rome plaatsvindt. Het is onduidelijk of het Syrisch elchasaisme zich via de route van
Alcibiades in Palestina meldt of dat de zendingsijver vanuit Syrië zo omvangrijk was,
dat het boek van Elchasai, waaruit de overeenkomsten tussen de verschillende elchasaieten verklaard kan worden, door verschillende groepen of personen naar het westen
verbreid is.
De latere aanwezigheid van elchasaïeten is nog lastiger te verklaren. Epiphanius die
hierover bericht laat de elchasaïeten of elkeseeën, zoals hij ze soms ook noemt, vaak
samenvallen met andere veelal joodschristelijke groepen, zoals ebionieten, sampseeën
of nazoreeën, die hij situeert aan de overzijde van de Jordaan, in Perea, Nabatitis, Arabia en Moabitis. 'Elxai' zoals Epiphanius zegt, zou zich bij hen hebben aangesloten.
Kennelijk zijn ze niet meer als aparte groep, onafhankelijk te vinden, maar zijn ze ondergedoken in andere 'ketterijen'. Het lijkt er op, dat de westerse kerk geen aanwijsbare
plek meer weet, waar elchasaïeten zich georganiseerd bevinden. Er wordt dan ook gemeld dat ze zijn uitgeroeid.34
Uiteindelijk blijven ook veel vragen onbeantwoord over de reikwijdte van unieke elchasaitische leringen en praktijken. De meest voor de hand liggende zoektocht zou moeten
beginnen bij de invloed, die het Babylonisch elchasaisme heeft gehad op Mani en het
manicheïsme. Maar in het oog springend zijn ook overeenkomsten, die aan te wijzen
zijn tussen elchasaisme en islam. Beide connecties plaatsen ons echter voor grote vragen. Mani heeft zich openlijk en naar het lijkt volkomen gedistantieerd van de gemeenschap, waarin zijn ouders hem opvoedden. En ten aanzien van de islam is het erg moei34

Vgl. hiermee de aanhef van de brief van Athanasius (waarschijnlijk geschreven c. 373), waarin hij zegt: 'Zo meende ik dat we de reeds lange tijd uitgeroeide sekte van de elchasaïeten kwijt waren (...)'.
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lijk om precies te achterhalen met welke joodse of joodschristelijke groeperingen Mohammed te maken kreeg en langs welke weg voorstellingen en praktijken van deze
groepen in de Qur'an zijn terechtgekomen.

2

ACHTERGROND EN OORSPRONG, PRÉ-ELCHASAITISCHE PERIODE

(a)

religieus klimaat

De tijd die voorafgaat aan het moment dat Elchasai het openbaringsboek ontvangt (Ref.
IX, 13,1) wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid op religieus gebied. De
achtergrond voor de vorming van elchasaisme is eerst en vooral het jodendom aan het
einde van de Tweede Tempelperiode. Het is de tijd, die wij kennen van de Qumrangemeenschap, vaak verbonden met de Essenen, die een strenge, ordelijke levenswijze
praktiseert en zich op een eigen, nieuwe manier verhoudt tot de offercultus in de tempel
in Jeruzalem. Er waren intense discussies gaande over de aard van de joodse reinigingsrituelen. Niet alleen in de Qumran-gemeenschap, maar ook daarbuiten tussen gematigde
joodse groepen, waaronder de Farizeeën en de striktere groepen, waarvan de Zadokieten
een voorbeeld zijn.35 Het is ook de tijd, waarin veel apocalyptische literatuur ontstaat.
Rampen en oorlogen zaaiden bij gelovige joden twijfel over Gods beloften. Onder invloed van de dualistische mens- en wereldopvatting van de Perzen werden verhalen gecomponeerd waarin die oorlogen tot gewelddadige omwentelingen werden herschreven
en waarbij een nieuwe, betere wereld van God de huidige, kwade wereld zou doen vergeten. De omwenteling die men verwachtte, maar die nog moest worden onthuld, zou
van kosmische afmeting zijn, waarin alle elementen een rol speelden. In visioenen,
waarbij men soms wel, soms niet in de hemel werd opgevoerd, werden deze geheimen
aan uitverkoren profeten of zieners onthuld.
Bepalend voor het verloop van veel joodse en joodschristelijke ontwikkelingen is uiteraard de verwoesting van de tempel in Jeruzalem geweest. Vooral na 70 bloeit een
joods esoterisme op, dat zich richt op de geheime betekenis van bijbelteksten, die metaforisch gelezen worden. De teksten over de schepping worden gebruikt en met name het
visioen van de troonwagen in het bijbelboek Ezechiel. Ook moet men in het reine komen met het wegvallen van de tempel en de offerrituelen. Het zullen met name de joodse gemeenschappen in de diaspora geweest zijn, die de ervaring en kennis hadden om
nieuwe religieuze modellen aan te bieden, die het voortbestaan van de joodse levenswijze garanderen. De situatie in Babylon is daarvoor wellicht exemplarisch: ver van Jeruzalem moet een hechte joodse gemeenschap een eigen manier van (religieus) leven
hebben ontwikkeld om temidden van de Perzische cultuur en godsdienst te overleven.
De schok van het wegvallen van de tempelliturgie wordt overigens ook opgevangen
door de dan al ontstane netwerken van plaatselijke synagogen en Thora-scholen. Zij wa-
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Een illustratief voorbeeld van de intense sektarische discussies aan het einde van de Tweede Tempelperiode rond
reinigingsrituelen en wassingen met water wordt uitgewerkt in: Baumgarten, 'The Red Cow Purification Rites in
Qumran Texts', 1995.
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ren (soms letterlijk) georiënteerd op Jeruzalem, maar behielden en versterkten hun functie na 70.36
(b)

Qumran en de wassingen

Van de leden van de Qumran-gemeenschap weten we, dat ze rituele reinheid zeer serieus namen. Bij hen was sprake van dagelijkse wassingen. Deze rituelen werden al uitgevoerd voor het begin van onze jaartelling en hebben dus geen christelijke achtergrond. Bij de waarschijnlijk Esseense Qumran-gemeenschap werden de wassingen gepraktiseerd als reinigingsritueel naar analogie van de reiniging in de tempel in Jeruzalem.37 Maar er waren voor de christelijke periode meer doopgroepen actief. De meest
bekende is Johannes de Doper, met een morele dooppraktijk, een bekeringsdoop in de
Jordaan. Ook vinden we de zogenaamde Hemerobaptisten die een rituele doop praktiseerden die elke dag herhaald moest worden. Belangrijk is, dat er naast een strikt rituele
handeling ook eschatologische betekenissen aan de doop worden verbonden. Zo is dat
bijvoorbeeld bij Johannes, over wie we via de Evangeliën vrij goed geïnformeerd zijn.
Wanneer er joodschristelijke doopgroeperingen ontstaan zien we dan ook dat de doop
de aspecten van rituele reiniging door water soms behoudt en daardoor een ander karakter krijgt dan de doop in de nieuwe christelijke huizen en kerken.
(c)

joodse (merkavah) mystiek

De hellenistische mysterie-godsdiensten staan aan de wieg van de visionaire mystiek,
die wijd verspreid in de antieke wereld wordt gevonden. Het motief van de hemelse reis
komen we tegen bij hermetici, joodse mystici, apocalyptici en (Egyptische) gnostici.38
Het wordt met name vaak vanuit de joodse merkavah-mystiek, gebaseerd op het visioen
van Ezechiël (Ez. 1, 4-26), in andere tradities overgenomen. In dit visioen wordt een
gigantische troonwagen (merkavah) beschreven, omgeven door vuur, dieren en engelen,
waarbij een indrukwekkende stralende menselijke gedaante zichtbaar is. Verwerkingen
van dit motief komen als eerste voor in de Qumran-gemeenschap. In oplopende graad
van transformatie van de persoon die de opneming ten hemel ervaart, vinden we het
motief echter ook terug in achtereenvolgens het christelijke getuigenis van de hemelvaart van Paulus (2 Kor.12.), in het talmudische verhaal van de 4 rabbi’s in Pardes39
(Chagiga 14b, Zohar (I, 26b) and Tikunei Zohar (Tikun 40), in het deels joodse, deels
christelijke geschrift Ascensio Isaiae en in gnostische geschriften als ‘De Apocalyps
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Van Segbroeck, Het Nieuwe Testament leren lezen, 2001, p.77-82
Reiniging had volgens H.K. Harrington in Qumran een meervoudig karakter, waarbij het zowel ging om het praktiseren van een nog striktere categorie van reinheid, als om rituele en morele reinheid als nauw met elkaar verbonden te
zien. Zie: Harrington, The Purity Texts, 2004, p. 341.
38
Quispel, 'DeConick, April D., Voices of the Mystics : Early Christian Discourse in the Gospels of John and Thomas and Other Ancient Christian Literature (book review)', 2001, p.436
39
het paradijs
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van Paulus’.40 Wie het visoen van Elchasai op zich in laat werken ziet de overeenkomsten.41 De voorstelling past volledig in een joods kader.

3

PERIODE VAN ELCHASAITISCHE DEFINITIE (HET BOEK ELCHASAI)

(a)

historische omstandigheden

Belangrijke aanwijzingen voor de datering van het boek vinden we zowel bij Hippolytus42 als bij Epiphanius43. Naast de astrologische kalender, die werken en dopen verbiedt op de dagen dat kwade sterren heersen, worden ook de sabbat en de 3e dag genoemd als dagen waarop men niets mag ondernemen44. Aan dit getal ‘3’ verbindt het
boek van Elchasai de voorspelling dat er een oorlog zal uitbreken wanneer er 3 jaren
zijn verlopen sinds Trajanus de Parthen vernietigend versloeg. Historisch moet dit de
oorlog betreffen die Trajanus in zijn nadagen begint om de Parthische koning van het
betwiste Armenia Inferior te onderwerpen. Trajanus trekt vervolgens verder ten strijde
tegen de Parthen en verovert achtereenvolgens Babylon, Seleucia en in 116 Ctesiphon.
Hiermee lijkt de oorsprong van het boek van Elchasai vrij nauwkeurig te kunnen worden bepaald. Met de wetenschap, dat Trajanus optrekt naar het zuiden en dat de auteur
dit al 3 jaar lang ziet gebeuren, lijkt het aannemelijk om het ontstaan van het boek te
situeren in het jaar 116 en geografisch misschien in Mesopotamië, of wellicht zelfs preciezer: rond Seleucia Ctesiphon. We spreken dan over Babylonië.
Het bezwaar, dat dit niet helemaal overeenstemt met Ref. IX,13,4, waarin het derde jaar
van Trajanus’ heerschappij genoemd wordt45 (c. 101 CE) is te ondervangen door zich te
verplaatsen in een inwoner van Parthië uit die tijd. Pas in 113 komt Parthië definitief
onder heerschappij van Rome na lange tijd onafhankelijk en strijdbaar tegenover de
Romeinse keizers te zijn gebleven. Voor een inwoner van Parthië was het jaar 98, waarin Trajanus keizer werd, waarschijnlijk onbekend of onbelangrijk. Het derde jaar van
Trajanus' heerschappij kan gelezen worden als het derde jaar van Trajanus' heerschappij
over Parthië.
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Young, 'The Ascension Motif of 2 Corinthians 12 in Jewish, Christian and Gnostic Texts', 1988, p.103
Te denken valt aan de climax in de Ascensio Isaiae (9, 27-37), wanneer Jesaja oog in oog staat met de engel die
allen overtreft, de Heer die alle lof toekomt met aan Zijn zijde een tweede engel, die van de Heilige Geest. Dit visioen
heeft overigens ook treffende overeenkomsten met wat Ibn-Hisham in zijn biografie over Mohammed vertelt over
diens hemelvaart, die ook in de Qur'an staat vermeld (Qur'an, Sura 17,1). Zie daarvoor: Azmayesh and Schaik, Een
ontmoeting met Jezus in christendom en islam, 2008, p. 47-48.
42
Ref. IX,13,1 (boek via Seres van Parthia), Ref. IX,13,4 (3e jaar van Trajanus’ heerschappij), Ref. IX,16,4 (Trajanus,
oorlog met de Parthen)
43
Pan. 19,1,4 (Elxai is tijdgenoot van Trajanus)
44
De vertaling 'derde dag van de week' in Ref. IX,16,3 geeft de bedoeling van de tekst waarschijnlijk goed weer,
maar maskeert wat er in het Grieks staat: thVn trivthn sabbavtou 'de derde dag vanaf de sabbat'. Het joodse karakter
van het geschrift blijkt hier eens te meer. Ook wordt duidelijk hoe symbolisch en betekenisvol met nummers wordt
omgegaan, aangezien dit 'derde'-motief bij de dagen van de week moeiteloos wordt toegepast op jaren van overheersing.
45
Trajanus wordt keizer in 98
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(b)

het boek

Het boek is alleen bekend via de geschriften van de christelijke heresiologen. Zij spreken nadrukkelijk van een boek, maar onduidelijk blijkt in welke vorm of omvang dit
boek bij hen bekend was. Opvallend is, dat er vaak gesproken wordt over het ‘horen van
het boek’.46 Kennelijk was het de bedoeling, dat het werd het voorgelezen en dan nog
alleen aan betrouwbare mensen (Ref. IX,17.1). Epiphanius lijkt het boek wel in handen
te hebben gehad, hoewel hem niet duidelijk wordt, wat het boek nu precies over Christus zegt (Pan. 19,3,4). Epiphanius citeert er uit en maakt melding van het feit dat ook
osseeën, ebionieten, nazoreeën en sampseeën er gebruik van maken. Eusebius meldt, dat
van het boek gezegd wordt, dat het uit de hemel is gevallen. Een opvallend detail vinden we nog bij Epiphanius waar hij spreekt over het aanroepen van "namen die in Elxai
zijn"47 Dit zou er op kunnen duiden dat het boek de titel 'Elxai' had en dat de namen van
de getuigen die men moest aanroepen "in (het boek) Elxai zijn". De enige aanwijzing
dat het boek bekend geweest zou kunnen zijn bij de elchasaïeten van Mani's ouders vinden we misschien, wanneer we de volgende zinsnede uit de Fihrist over de mughtasilah
nader zouden bestuderen: "Zij hebben zeven woorden, in de vorm van legenden".

4

BABYLONISCH ELCHASAISME, MANI

Het boek van Elchasai is geopenbaard rond het jaar 116, ergens in Parthië, waarschijnlijk aan de rand van het gebied dat Trajanus verovert in de jaren daarvoor. Geografisch
zou deze plek vrijwel overeen kunnen komen met het gebied waarin Mani opgroeit. Dat
vindt echter 100 jaar later plaats. Sinds de ontdekking van de Keulse Mani-codex48 weten we, dat Mani opgroeide in een elchasaitische groepering, die rituele wassingen of
dopen praktiseerde.49 Uit alles blijkt, dat deze gemeenschap een strikte ordening kende,
zowel op het gebied van de reinigingsrituelen als in de interne organisatie. Uit de CMC
valt op te maken dat dit Babylonisch elchasaisme verschillende ambten had ingesteld.
Zo komen we de volgende functies tegen: a*rchgoV" (stichter: in dit geval Alchasaios),
a*rchvgoi (leiders), oi*kodespovte" (heer des huizes), presbuvtero" (ouder(ling)) en tov
sunevdrion tou` plhvqou" (het Sanhedrin van de velen). Ze spelen onder andere een rol
in de beschrijving van Mani's confrontatie met de gemeenschap, waarvan hij zich uiteindelijk distantieert. Er is een zekere verwantschap te vinden met de structuur, die we
kennen uit de Qumran-gemeenschap50. Het zou een aanwijzing kunnen geven over de
46

Haer.IX,13,4; 15,1-3 en Hist.VI,38
Pan. 30,14,4
48
Dit werk bevat een biografie van de jeugd van Mani. Zie: Oort, 'Mani / Manichäismus', 2002, p.732-741.
49
Het gebied in Babylonië was ideaal voor de doop- en wasrituelen die deze groep praktiseerde. Het water werd verzameld achter kleine dijken, zodat men steeds kon beschikken over het gewenste stromende water. Zie: Colpe, Das
Siegel der Propheten : Historische Beziehungen zwischen Judentum, Judenchristentum, Heidentum und frühem Islam, 1989, p.133.
50
Uitvoerig wordt op deze overeenkomst ingegaan in: Reeves, 'The Elchasaite Sanhedrin of the Cologne Mani Codex
in Light of Second Temple Sectarian Sources', 1992. Daarin wordt de organisatiestructuur van de Babylonische elchasaïeten vergeleken met een recent toegankelijk geworden Qumran-document Serek ha-Yahad (1QS) en het Damascus Covenant (CD).
47

43

achtergrond van de joodschristelijke groep Babylonische elchasaïeten. Uit de CMC
wordt in ieder geval wel duidelijk welke religieuze rituelen in ere werden gehouden en
dat dit met grote stiptheid en geordend werd gedaan. Dat blijkt ook uit de aanklachten
die tegen Mani worden ingediend tijdens het proces51, waarin zijn nieuwe inzichten botsen met die van zijn gemeenschap. Die aanklachten zijn vrij precies en gaan over hele
concrete overtredingen.
(a)

de controverse met Mani

Mani (216-276) is de stichter van een wereldreligie. Het manicheïsme is een universele,
sterk missionaire boekreligie.52 Mani's hoofdwerk is het Grote Evangelie. Zijn religie is
typisch gnostisch. In complexe mythen werkt hij een systeem uit, waarbij het er ten
diepste om gaat, dat de lichtvonk in de mens, de psyche, gered wordt uit de boze materie, de hyle. Dat hij in een elchasaitische gemeenschap is opgevoed weten we sinds niet
al te lange tijd uit de ontdekking van de Keulse Mani Codex. Het heeft de kennis van de
oorsprong van het manicheïsme enorm vergroot, maar het betekent ook een herwaardering van de joodschristelijke aanwezigheid en zeggingskracht in die tijd. In dit geval
van het elchasaisme in Babylon. Er zijn dan ook aanwijzingen, dat er joodschristelijke
invloeden in het manicheïsme zijn opgenomen.53
De controverse tussen Mani en de doperse gemeenschap gaat over de kern van hun rituelen, namelijk over de herhaalde wassingen, die we ook aantreffen in het boek van Elchasai. Omdat we geen citaten van dit boek aantreffen in de CMC, moeten we voorzichtig zijn met betrekking tot de vraag of en hoe de rituelen van de Babylonische elchasaïeten afweken van de instructies uit het oorspronkelijke geopenbaarde boek. Het beeld
wordt echter geschetst van volgelingen van Alchasaios, die zeer uitgebreide was- en
dooprituelen hadden en ook hun voedsel uitgebreid in water wasten. Dat is ook de kritiek van Mani.54 In de vier verhalen die in de CMC aan elchasaïeten gericht zijn en die
Alchasaios sprekend opvoeren wordt verhaald hoe Alchasaios zich na een aantal maal
laat overtuigen, dat zijn handelingen verkeerd zijn. Hij wordt 'Alchasaios, de stichter
van jullie wet' genoemd en het is duidelijk, dat het dopen wordt afgekeurd. Alchasaios
is, de elchasaïeten kennelijk ten voorbeeld, bereid om zijn gedrag aan te passen volgens
het nieuwe inzicht van Mani. Het in de materie ingesloten goddelijke element (het water
en het brood hebben een stem) mag niet worden besmeurd of geweld aangedaan. Uit
deze constructie valt op te maken, dat de auteur(s) van de verhalen Alchasaios in zekere
zin in ere willen houden. Ze voeren hem op als een leerling, die na enig aarzelen gehoorzaamt. Het is kennelijk de bedoeling de volgelingen van Alchasaios mee te krijgen
51

Dit proces heeft plaatsgevonden op een formele zitting van een zogenaamde suvnodo". ibid. 'The Elchasaite Sanhedrin of the Cologne Mani Codex in Light of Second Temple Sectarian Sources', p. 77.
52
Oort, Jeruzalem en Babylon : Een onderzoek van Augustinus' De stad van God en de bronnen van zijn leer der
twee steden (rijken), 1995, p.179.
53
Vgl. CMC 97,9: "Deze aarde is het vlees en het bloed van mijn Heer". Luigi Cirillo beschouwt dit logion als een
voorbeeld van joodschristelijke invloed op de CMC. Zie: Cirillo, 'CMC 97, 9 S.: "Cette terre est la chair et le sang de
mon Seigneur". Les trois niveaux du logion d'Alchasaïos: Judéo-chrétien, gnostique et manichéen', 2002, p. 218.
54
Het is ook Mani's weigering geweest om de rituelen uit te voeren, waarvoor hij in het elchasaitische Sanhedrin is
aangeklaagd en veroordeeld. Zie: Reeves, 'The Elchasaite Sanhedrin of the Cologne Mani Codex in Light of Second
Temple Sectarian Sources', 1992. p. 68-91.
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en de hoge status van hun stichter niet aan te tasten. Mijns inziens kan dit als aanwijzing
gelden, dat we hier wel degelijk een verwijzing naar de legendarisch Elchasai hebben.
Behalve de naamsovereenkomst, proeven we ook hier de status en de importantie van
deze stichter die we kennen van de overige vormen van elchasaisme. We kunnen ons
ook hier niet aan de indruk onttrekken dat het manicheïsme beïnvloed is door de joodschristelijke elchasaïeten.
Er is echter wel degelijk een controverse. Die zal ook te maken hebben gehad met de
geslotenheid van de doopgemeenschap. Mani had een zeer universeel religieus vergezicht voor ogen. Elders vinden we bij Mani de klacht dat de christelijke kerken veel te
plaatselijk zijn. Hij beschouwt de verschillen tussen christelijke kerken in west, oost,
noord of zuid als onwenselijk, omdat ze alle een andere opvatting ontwikkelen.55

5

SYRISCH ELCHASAISME, APAMEA
(a)

de joodschristelijke centra

Syrië wordt wel het thuisland van het joodse christendom genoemd.56 In ieder geval is
het één van de twee centra van doopbewegingen geweest. Er was een oriëntaals centrum
in Mesopotamië / Babylon en een occidentaals centrum in Syrië / Transjordanië. L. Cirillo gaat er vanuit dat de oriëntaalse doopbeweging van Mani's ouders cultureel gehecht
was aan Syrië.57 Vanuit de tijdtabel van de verschillende vormen van elchasaisme is het
mogelijk te veronderstellen, dat de verbinding die hier wordt opgemerkt veroorzaakt of
versterkt wordt door het bijna gelijktijdige gebruik van het boek van Elchasai. De pseudo-clementijnse geschriften worden op een aantal punten ook in verband gebracht met
elchasaitische opvattingen.
(b)

Rome

Opvallend is dat de elchasaiet Alcibiades in Syrië een op het westelijk christendom georiënteerd elchasaisme lijkt te hebben voorbereid. Hippolytus heeft deze elchasaitische
zendeling die naar Rome afreist afgeschilderd als een medestander van de door hem
verfoeide Callistus. Het is daarbij mogelijk dat hij ook Alcibiades' verkondiging in lijn
met de kwalijke praktijken van Callistus beschreven en veroordeeld heeft. Toch ontstaat
de indruk dat de boodschap die Alcibiades met zijn boek van Elchasai in Rome bracht,
enig succes gehad heeft. Die boodschap is vermoedelijk wel aangepast op de situatie.
De Kerk wordt overboden met een ruimere mogelijkheid om vergeving van zonden te
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In de Koptische tekst van Medinet Madi: Mani, Kephalaia 154, Polotsky, H.-J., A. Böhlig, et al. (eds.), Stuttgart
1940, p.370-371; trans. Gardner In: Gardner and Lieu, Manichean Texts from the Roman Empire, 2004, p.265-266.
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Koester, Introduction to the New Testament, 2000, p.210
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Cirillo, 'CMC 97, 9 S.: "Cette terre est la chair et le sang de mon Seigneur". Les trois niveaux du logion d'Alchasaïos: Judéo-chrétien, gnostique et manichéen', 2002, p.216. De in dit artikel genoemde oriëntaalse en occidentaalse centra van doopbewegingen zijn oorspronkelijk door Kurt Rudolph zo gedefiniëerd.
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ontvangen. De conclusie kan voorzichtig zijn dat er in Rome enige tijd een variant van
het Syrisch elchasaisme heeft bestaan.
(c)

Apamea

De door Hippolytus beschreven Alcibiades kwam uit Apamea. Deze stad ligt zuidoostelijk van de grote stad Antiochië aan de Orontes. In 115 worden Antiochië en Apamea
door een aardbeving getroffen. Nadat de aan een bergwand gelegen stad weer was opgebouwd werd het een strategische vesting die in de 3e eeuw diende als winterkwartier
voor het Romeinse legeronderdeel Legio II Parthica. Op religieus gebied stond Apamea
bekend als smeltkroes van allerlei geloven en filosofieën. Ongetwijfeld zal in deze Syrische stad ook een belangrijke aanwezigheid van joods christendom zijn geweest. In ieder geval kwam het boek van Elchasai hier terecht en werd vanuit deze stad een zendingstocht naar Rome voorbereid en ondernomen door een zekere Alcibiades.

6

PALESTIJNS ELCHASAISME, ARABIA

Met Origenes (bij Eusebius) en Epiphanius hebben we twee schrijvers, die de aanwezigheid van elchasaisme in Palestina beschrijven. De gegevens die Epiphanius heeft
over deze groep komen op onderdelen sterk overeen met die bij Hippolytus. De maten
van de engelen zijn bijna exact dezelfde. Dat versterkt de indruk, dat hier inderdaad
sprake geweest moet zijn van een afgesloten boekwerk, dat zowel in Rome als in
Caesarea, Palestina werd gehanteerd. Origenes' bericht is vrij summier. Hij benadrukt
ook dat de elchasaïeten een boek hebben ontvangen en zijn bezwaar richt zich voornamelijk op de toestemming die elchasaïeten geven om bij gevaar de mond te houden over
wat men gelooft. Hij is beslist in zijn afwijzing van de vergeving die wordt gepredikt.
Wat opvalt bij Epiphanius is dat hij eigenlijk weinig vertelt over de dooprituelen, die de
elchasaïeten zo kenmerken. In de vele dwarsverbanden die hij ziet met andere ketters
die herhaalde doopsels uitvoeren komen ze wel aan de orde, maar zijn kritiek in de richting van de elchasaïeten is toch voornamelijk de verafgoding van Elchasai, zijn dwaasheid en nonsens. Van de elchasaïeten vertelt hij, dat ze Christus als een kracht beschouwen. Al met al ontstaat de indruk dat in de twee tijdvakken waarin Origenes en
Epiphanius in Palestina de elchasieten hebben ontmoet, de positie van deze elchasaïeten
niet zo sterk was. Veel over hen blijft onbekend voor Epiphanius. Zo heeft hij niet helemaal begrepen of Elchasai in zijn boek nu wel of niet over "onze Heer Jezus Christus"
sprak.58 Aan de andere kant citeert hij hoogstwaarschijnlijk weer wel uit het boek van
Elchasai, wat voor de reconstructie van dit boek van belang is. In Palestina schuift het
elchasaisme langzaam uit beeld en lijkt het diffuus te worden en op te gaan in andere
joodschristelijke groepen.
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Pan. 19,3,4
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(a)

Perea, Nabatitis, Moab, Arabia en verder

Epiphanius schetst een zeer gedetailleerd beeld van de plaatsen, waar de door Elxai
beïnvloede joodschristelijke (doop-)groepen zich hebben gevestigd. Het zijn alle plaatsen in Palestina, maar dan met name aan de overzijde van de Jordaan. We krijgen het
beeld dat zich hier werkelijk een cluster heeft gevormd van met elkaar verweven groepen. Epiphanius noemt Iturea, Moabitis, Arielitis, Nabatitis, Perea, de rivier Arnon, de
bovenste Thebais, Arabia, Galaaditis en Basanitis, alle gelegen aan de andere kant van
de Zoutzee of Dode Zee. En dan zou het gaan om osseeën, sampseeën, nasareeën en
hemerobaptisten. Het is ondoenlijk om ook maar een begin van een historische reconstructie van dit bericht te maken. Daarvoor is Epiphanius' bericht te vaag. Wel is het
aannemelijk, dat zich in dit gebied een bepaald soort joods christendom had gevestigd.
Levend in afzondering (van officiëel jodendom en officiëel christendom) en wellicht
gebonden aan rivieren of waterbekkens die dooprituelen mogelijk maakten.

7

POST-ELCHASAITISCHE PERIODE

Over de periode waarin de joodschristelijke en met name de elchasaitische groepen hun
invloed en aanhang verliezen is niet veel bekend. Maar anders dan bij het wegvallen van
bekende joodse groepen na de verwoesting van de tempel in 70, zoals de Sadduceeën en
de Essenen, is hier weliswaar sprake van een tanende invloed als gevolg van een sterker
wordende christelijke Kerk, maar stoelt het joodse christendom op een belangrijke pijler, namelijk de consequent volgehouden opvatting dat Jezus geen God is. Deze opvatting is als ketters veroordeeld, maar is op de achtergrond altijd een belangrijk en uitdagend alternatief gebleven. De afzonderlijke groepen konden hun naam en gemeenschap
misschien verliezen, de fundamenteel andere keuze omtrent Jezus Christus kon niet zomaar worden verwijderd. Tot op de dag van vandaag heeft het officiële christendom altijd gestreden tegen dit alternatief. De huidige ontwikkelingen geven er ook blijk van
dat het leerstuk van de goddelijkheid van Jezus in veel gevallen problematisch is. De
post-elchasaitische periode die voor deze scriptie van belang is, richt zich op het manicheïsme en islam. Daar wordt later op teruggekomen.

VI

HET BOEK VAN ELCHASAI

Om te begrijpen waarin de elchasaitische bewegingen sterk zijn geweest, zoeken we
naar thema's of kernen, die van beslissende invloed geweest zijn voor het overleven van
de beweging. De heftigheid, waarmee ze bestreden werden en het feit, dat het begrip
'elchasaïeten' of de naam 'Elxai / Elchasai' geworden is tot een merknaam van veel ketterijen, zowel in de tijd van de heresiologen en de kerkvaders als nadien, moet wel duiden op een relatief succes van deze beweging. Konden zij een werkelijk alternatief bieden voor de Kerk in ontwikkeling? Hadden zij een herkenbaar, rationeel element dat
aansloot bij de religieuze verlangens, gevoelens of ideeën van grote groepen gelovigen?
Of was het een fascinatie voor visionaire denkbeelden vol esoterisme en mystiek? En
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kwamen die elementen uit de joodse overlevering, uit christelijke inzichten, uit gnostische bronnen of had het met magische voorstellingen te maken? Was het de apocalyptiek, de kracht van hun rituelen, de magie van hun voorgangers of het geheimzinnige
van hun leer of van hun boek?
De achtergrond voor het elchasaisme is divers en veelkleurig, evenals de vormen waarin
het verschenen is. Om de werkzame bestanddelen van het elchasaisme in kaart te brengen, is de volgende route gekozen:
Ten eerste is onderscheid gemaakt tussen de informatie van de heresiologen, die duidelijk bedoeld is om de beweging in een kwaad daglicht te stellen, en de opvattingen van
de groep zelf. De bronnen bestaan voor een groot deel uit geschriften, die het belang
van de Kerk in wording dienden. Daarbij werd niet geaarzeld om de tegenstander zo
zwart mogelijk af te schilderen en ze van allerlei vermeende boosaardigheid te betichten. Over het algemeen is het niet erg moeilijk om af te bakenen waar de heresioloog
spreekt en waar we informatie krijgen van (volgelingen van) het boek van Elchasai. In
de weergave van de bronteksten is daarom een voor de hand liggende selectie aangebracht, waarin we waarschijnlijk over het boek van Elchasai worden geïnformeerd. Dit
zijn de onderstreepte gedeelten.
Vervolgens moet de informatie, die soms in varianten of dubbel voorkomt teruggebracht worden tot enkele belangrijke thematische hoofdpunten. Daarbij is het zinnig om
tot een reconstructie van het boek van Elchasai te komen. We zijn niet uit op de beschrijving van alle mogelijke plaatselijke elchasaitische uitlopers, maar op zoek naar de
kern van het elchasaisme, dat de tijd heeft doorstaan. Een belangrijk continue element is
het boek van Elchasai.
(a)

reconstructies van het boek

Om te achterhalen welke elementen de werkende bestanddelen zijn geweest in de vorming van elchasaitische groepen, is het belangrijk om de inhoud van het geschrift,
waarnaar alle vormen van elchasaisme direct of indirect verwijzen, op het spoor te komen. Maar het is niet eenvoudig om de elementen die oorspronkelijk in het openbaringsgeschrift aanwezig waren te herleiden59. F.S. Jones, die ervan uitgaat dat het boek
van Elchasai ook invloed uitgeoefend heeft op Mani, biedt een reconstructie aan.60 Hij
heeft vooral aandacht besteed aan de volgorde van onderwerpen in het boek. Zijn reconstructie is de volgende:
(1) Het boek opent met de goedkeuring om in tijden van vervolging iets anders met de
mond te belijden dan wat men met het hart gelooft.
(2) Daarna volgt vermoedelijk het belangrijke thema van de tweede doop in water. Zondaars ontvangen vergeving en zieken worden gezond, wanneer zij naar het boek luisteren, zich laten dopen en de zeven getuigen aanroepen. En dat alleen op de dagen, dat er
geen kwade sterren heersen.
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Simon Claude Mimouni wijst op de moeilijkheid deze tekst te reconstrueren. Zie:Mimouni, Le judéo-christianisme
ancien : essais historiques, 1998, p.290.
60
Jones, 'The Book of Elchasai in its Relevance for Manichean Institutions [with a Supplement: The Book of Elchasai Reconstructed and Translated]', 2004.
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(3) Vervolgens vermeldt het boek de wijze waarop de openbaring tot stand is gekomen,
namelijk via twee engelen van enorme afmetingen. Een mannelijke engel ‘Christus’
(ook: ‘zoon van God’) genoemd en een vrouwelijke engel ‘Heilige Geest’. Het boek
vermeldt daarbij dat Christus niet uit een maagd geboren werd, maar meerdere malen
als een gewoon mens geboren wordt.
(4) Het boek eindigt wellicht met de gebedsformule (die versleuteld, in het oorspronkelijke Aramees wordt vermeld), de gebedsrichting naar Jeruzalem, instructies over de af
te leggen eed en de waarschuwing de geboden van het boek te onderhouden, maar het
boek niet zonder meer aan iedereen door te geven.61
Luttikhuizen is voorzichtiger in zijn reconstructie62. Zijn opvatting is, dat het boek een
apocalyptisch werk is, vergelijkbaar met het bijbelboek Openbaring. Hij maakt onderscheid tussen wat Alcibiades in Rome vertelde en wat in het boek van Elchasai stond.
Zijn voorstel is als volgt:
•
•
•
•

De verschijning van twee engelachtige figuren.
De aankondiging van een beslissende oorlog onder de goddeloze engelen.
De vermelding van de dag van het grote oordeel.
De plechtige eed of gelofte voor zeven getuigen.

Met minder grote waarschijnlijkheid waren volgens Luttikhuizen misschien de volgende elementen in het boek opgenomen:
•
•
•
•

De toestemming om te ontkennen wat men belijdt in tijden van vervolging.
De aanbeveling tot trouwen.
De gebedsrichting naar Jeruzalem.
De waarschuwing tegen vuur en het advies om de stem van het water te volgen.

Uit beide reconstructies blijkt, dat het gaat om de vraag welke eigen elementen er in de
prediking van Alcibiades aanwezig waren, die niet in het boek van Elchasai waren opgenomen. Het verschil tussen Luttikhuizen en Jones gaat om de vergeving van zonden
door een tweede doop, de idee van metensomatose 63 en de waarschuwing het boek niet
zonder meer aan anderen door te geven.
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Deze reconstructie houdt verband met de opvatting van Jones dat het boek van Elchasai als een kerkorde moet
worden opgevat; hiermee zou het geschrift te vergelijken zijn met de Didache. Zie: Jones, 'The Genre of the Book of
Elchasai: A Primitive Church Order, Not an Apocalypse', 1996. G.P. Luttikhuizen verwerpt deze visie in:
Luttikhuizen, 'The Book of Elchesai : A Jewish Apocalyptic Writing, Not a Christian Church Order', 1999
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Luttikhuizen, The Revelation of Elchasai : Investigations into the Evidence for a Mesopotamian Jewish Apocalypse
of the Second Century and its Reception by Judeo-Christian Propagandists, 1984, p.180-197
63
De door Alcibiades gepredikte leer, dat Christus vele malen opnieuw geboren werd en er dus sprake was van een
wederbelichaming (Ref. X, 14,1 en 29,2)
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(b)

pseudo-Clementijnse geschriften

In dit verband zouden de overeenkomsten met de Syrische joodschristelijke pseudoClementijnse geschriften uitkomst kunnen bieden. In het algemeen vinden we hier,
evenals in de bronnen over het boek van Elchasai, nadruk op openbaring, profeten
(Christus is de Ware Profeet), een ethisch strikte leer en doop- en reinigingsrituelen.
Meer specifiek vinden we daarin zelfs een plechtige gelofte om de leerboeken die men
heeft niet aan anderen door te geven, is er sprake van een lijst van vier getuigen voor
wie men de gelofte aflegt64, en wordt er gesproken over verschillende belichamingen
van Christus door de tijd heen65. Verder zijn er nog sterke aanbevelingen voor het huwelijk terug te vinden.
Er is nog steeds een uitgebreide discussie gaande over de afkomst, datering en samenstelling van deze pseudo-Clementijnse geschriften66. Maar de kern van deze geschriften
is chronologisch te plaatsen in de tijd, dat het Syrisch elchasaisme zich aandient. Het
brongeschrift Kerygmata Petrou, dat aan de basis ligt van de pseudo-Clementijnen
wordt gedateerd rond 220 CE. Dit houdt verband met het feit, dat de ‘Dialoog over het
Lot’ van Bar-Daisan (154-222) erin is opgenomen.67
Hoewel het moeilijk aan te tonen blijft, hebben de opmerkelijke overeenkomsten met de
inhoud van het boek van Elchasai wel tot de veronderstelling geleid dat de pseudoClementijnen afhankelijk zouden kunnen zijn van het boek van Elchasai68. Wanneer
Alcibiades in 220 in Rome echter een leer verkondigt, die elementen bevat uit beide geschriften, is het voor deze studie van minder belang de route van die opvattingen te achterhalen. De conclusie moet vooral zijn, dat het aspect van een tweede doop geen referenties heeft in de Syrische pseudo-Clementijnen én niet voorkomt bij Epiphanius. En
daarmee wordt waarschijnlijk, dat Luttikhuizen gelijk heeft als hij deze opvatting niet
rekent tot de inhoud van het boek van Elchasai. Het is ook niet logisch om in een oorspronkelijk geschrift nadrukkelijk de oproep tot een ‘tweede’ doop te verwachten. Een
elegante verklaring voor dit woord geeft Carsten Colpe, die meent dat de christelijke
64

Ep. of Peter to James, IV, 2-4: “En laat hem zeggen: ‘ik neem tot getuige hemel, aarde, water, waarin alle dingen
zijn opgenomen, en daarbij ook nog de lucht, die ook alle dingen omvat en zonder welke ik ook niet kan ademen, dat
ik altijd gehoorzaam zal zijn aan hem, die mij de predikboeken geeft en ook die boeken die hij mij nog mag geven,
zal ik op geen enkele manier aan wie dan ook mededelen’ (...)”. In het Nederlands vertaald uit: Smith, Th. (ed.),
"Pseudo-Clementine Literature" In: The Ante-Nicen Fathers, 1886; repr. Grand Rapids (Mich.), 1951.
65
Homilies. III, 20: “ (...) Indien iemand niet wil toegeven, dat een man die door Gods handen gemaakt is de Heilige
Geest van Christus bezit, hoe zou hij niet schuldig zijn aan het grootste ongeloof, wanneer hij dit wel toestaat aan een
ander, die geboren werd uit een onreine stam? Maar hij zou zeer vroom handelen, wanneer hij het anderen niet zou
toestaan, maar zou zeggen dat alleen degene die zijn vormen en namen vanaf het begin van de wereld heeft veranderd
dit heeft. Degene die steeds opnieuw in de wereld verscheen, totdat hij in zijn eigen tijd komt en gezalfd met genade
voor de werken van God voor altijd zal rusten”. Recognitions I, 52: “(...) Weet dan dat Christus die was vanaf het
begin en altijd, altijd aanwezig was bij de vromen, hoewel verborgen, door alle generaties heen, vooral bij hen die
Hem verwachtten, aan wie Hij vaak verscheen (...)”. In het Nederlands vertaald uit: Smith, Th. (ed.), "PseudoClementine Literature" In: The Ante-Nicen Fathers, 1886; repr. Grand Rapids (Mich.), 1951.
66
Zie het uitgebreide overzicht in: Jones, 'The Pseudo-Clementines : A History of Research, Part I', 1982 en Jones,
'The Pseudo-Clemetines : A History of Research, Part II', 1982
67
Stötzel, 'Die Darstellung der ältesten Kirchengeschichte nach den Pseudo-Clementinen', 1982, p.26.
68
Zo: Jones, 'The Book of Elchasai in its Relevance for Manichean Institutions [with a Supplement: The Book of
Elchasai Reconstructed and Translated]', 2004, p.201 . Ook L. Cirillo merkt de overeenkomsten op: Cirillo, 'Livre de
la révélation d’Elkasaï', 1997, p.837 – 838.
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auteur Hippolytus de idee van dagelijks herhaalde wassingen of doopsels niet anders
kon interpreteren dan als een te verfoeien wederdoop of tweede doop.69
(c)

kanttekeningen bij een reconstructie

Mijns inziens zijn er nog wat andere moeilijke aspecten bij de reconstructie van het
boek van Elchasai. Ten eerste is het niet eenvoudig om de woorden van de overbrengers
van het boek te scheiden van die uit het boek zelf. Met name in het getuigenis van Hippolytus (Ref. IX, 13, 1-4) blijkt dit. Daarin wordt het volgende beschreven:
(...) Hij had een boek bij zich dat naar zijn zeggen een zekere rechtvaardige man Elchasai
ontvangen had van Seres van Parthië. Hij zou het overhandigd hebben aan Sobiai en het
zou geopenbaard zijn door een engel met een hoogte van 24 schoeni (...)

Onduidelijk blijft wat nu mondeling door Alcibiades over het boek wordt vermeld (en
door Hippolytus wordt opgetekend) en wat in het boek van Elchasai geschreven staat.
Het is zeer aannemelijk dat de exacte gegevens van de afmetingen van de engel op
schrift stonden. Ze worden immers ook bijna woordelijk teruggevonden in Epiphanius'
Panarion (Pan. 19.4, 1-2 en Pan. 30.17, 5-6). Het is daarom wel verdedigbaar om ook
de andere woorden als citaten uit het boek van Elchasai te zien. Daarbij moet er dan wel
zoiets geweest zijn als een inleidend voorwoord, waarin het boek informeert over het
boek zelf.
Iets dergelijks doet zich ook voor in het volgende fragment van Hippolytus' Refutatio.
(Ref. IX, 15, 1-2):
(1) Aan degenen die door hem gevormd zijn en bedrogen draagt hij de doop als volgt over:
"Kinderen, wanneer iemand dan gemeenschap gehad heeft met een dier of met een man,
met een zuster of een dochter of wanneer hij overspel of ontucht gepleegd heeft en voor
zijn zonden vergeving wenst te ontvangen, laat hij dan, zodra hij dit boek gehoord heeft,
voor een tweede maal gedoopt worden in de naam van de grote en meest verheven God en
in de naam van zijn Zoon, de Grote Koning.
(2) Laat hij zich reinigen en zuiveren en de zeven getuigen die in dit boek staan tot
getuigen aanroepen: de hemel, het water, de heilige geesten, de engelen van het gebed en
de olie, het zout en de aarde. Dit zijn de wonderlijke, onuitsprekelijke en grote mysteries
van Elchasai, die hij aan zijn waardige leerlingen overdraagt". (...)

Naar mijn gevoel dient de zin "Dit zijn de wonderlijke, onuitsprekelijke en grote
mysteries van Elchasai, die hij aan zijn waardige leerlingen overdraagt" van groter
belang te worden geacht dan tot nu toe wordt aangenomen.70 Het gaat wellicht te ver om
hem geheel als onderdeel te zien van het boek van Elchasai, maar het hoort wel bij het
69

Colpe, 'Die "elkesaitische Unternehmung" in Rom, ihre Hintergründe und ihre mögliche Auswirkung auf das Häresienbild des Bischofs Hippolyt', 1998, p.61.
70
Zowel Luttikhuizen als Jones laten deze zin in hun reconstructies van het boek van Elchasai weg. Luttikhuizen
neemt ze niet op in het citaat in de vertaling, zie: Luttikhuizen, The Revelation of Elchasai : Investigations into the
Evidence for a Mesopotamian Jewish Apocalypse of the Second Century and its Reception by Judeo-Christian Propagandists, 1984, p. 45 en Jones laat ze weg bij de verzameling voor zijn reconstructie: Jones, 'The Book of Elchasai
in its Relevance for Manichean Institutions [with a Supplement: The Book of Elchasai Reconstructed and Translated]', 2004, p. 191.
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voorafgaande citaat. Dit is een citaat van Alcibiades. In de laatste zin wordt vrij positief
gesproken over de navolgers van Elchasai ('waardige leerlingen'). Alcibiades geeft er de
voortgaande overdracht van het boek mee aan en sluit zijn prediking hiermee
samenvattend af. Het karakter van de openbaring wordt nog eens krachtig onder
woorden gebracht en aanbevolen. Overeenkomstig woorden uit deze zin worden ook
elders nog gebezigd en daar is zelfs reden om ze als deel van het boek van Elchasai te
zien. In Ref. IX, 17,1 lezen we:
(1) Omdat hij het onverstandig vindt om deze grote en onuitsprekelijke mysteries te laten
vertrappen of ze over te dragen aan veel mensen, doet hij de aanbeveling om ze als
kostbare parels te bewaren. (...)

Daarna volgt een aanbeveling om het boek (!) niet zomaar aan iedereen door te geven.
De inhoud van deze regels, met name de overeenstemmende term "onuitsprekelijke
(grote) mysteries (van Elchasai)" past ook wel bij het verborgen karakter dat aan het
boek en aan het elchasaisme in het algemeen kleeft. Bovendien sluiten de woorden "die
hij overdraagt" aan bij de mededeling, dat het boek steeds (aan rechtvaardigen) overgedragen werd (Seres > Elchasai > Sobia). Eén van de doelen van in ieder geval het Syrisch elchasaisme was ook het evangeliseren van het goede nieuws dat in het boek van
Elchasai werd aangeboden. We zouden daarom toch kunnen aannemen dat het boek
aanleiding geeft om te spreken over verbazingwekkende, onuitsprekelijke en grote mysteries van Elchasai. Als zodanig wil ik het ook toevoegen aan de reconstructie.
Een laatste punt van aandacht is de cryptische gebedsformule, die in het boek voorkomt
(Pan. 19, 4,3). We zouden kunnen denken dat met de Griekse vertaling van het oorspronkelijke Aramese geschrift deze gebedsformule onleesbaar geworden is en dat de
waarschuwende opmerking "Laat niemand zoeken naar de betekenis" daarmee een toevoeging van de vertalers is. Dat is echter niet terecht, aangezien de Aramese tekst al de
versleuteling bevatte, die we nu ook nog in het Grieks aantreffen. Daarom behoren zowel de gebedsformule als de waarschuwing bij het oorspronkelijke boek van Elchasai.
(d)

conclusie

Op hoofdlijnen volg ik de reconstructie van het boek Elchasai, zoals F.S. Jones die
geeft, met uitzondering van het gegeven van de ‘tweede’ doop ter vergeving van zonden71 en de waardering voor de zin uit Ref. IX, 15,2. Omdat ik vermoed, dat het boek
een inleidend voorwoord heeft gehad, waarin de oorsprong van het boek wordt verklaard is ook de volgorde van mijn reconstructie iets anders. Het is ondoenlijk om het
boek tekstueel te reconstrueren, omdat de veel gebruikte indirecte rede omgezet zou
moeten worden, zonder dat we enig inzicht hebben in de schrijfstijl van het boek. In onderstaande reconstructie beperk ik mij dan ook tot een logische opsomming van de
thema's uit het boek. Het oogmerk van deze thematische reconstructie is om een kort en

71

Evenals F.S. Jones geeft ook Luigi Cirillo een reconstructie van het boek, maar daarin wordt de frase “tweede
doop” ook opgenomen. Zie: Cirillo, 'Livre de la révélation d’Elkasaï', 1997, p.846 – 838.
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goed samenhangend overzicht te krijgen van de waarschijnlijke inhoud van het boek
van Elchasai.
(e)

het boek van Elchasai, een (thematische) reconstructie

De inhoud van het boek kan mijns inziens hoofdzakelijk verdeeld worden op grond van
twee belangrijke aspecten van het boek. Er zijn tekstgedeelten die aankondigingen bevatten van een nieuw, urgent inzicht. Deze teksten verklaren de afkomst en het doel van
het openbaringsboek. Ze worden in de reconstructie daarom vooraan geplaatst. Daarnaast vinden we teksten die voorschriften bevatten en duidelijke handreikingen geven.
Dit stelt de gelovigen in staat om in de nieuw aangekondigde werkelijkheid juist te handelen. Ze zijn in deze reconstructie bij elkaar geplaatst, waardoor het ordenende karakter van het boek goed zichtbaar wordt. De overige teksten geven informatie over het
boek en grenzen de openbaringstekst aan het begin en aan het eind af.
Het boek heeft zeker meer tekst bevat dan hier nu wordt gepresenteerd. De reconstructie
heeft echter de bedoeling om de inhoud van het boek in een oogopslag en kernachtig
weer te geven. De verspreid voorkomende tekstfragmenten bij de heresiologen, vaak
ingebed in een wijdlopig betoog, maken dit praktisch niet mogelijk.
Boek van Elchasai.
Een zekere rechtvaardige Elchasai heeft het boek ontvangen van Seres in Parthië via een engel,
de Zoon van God, die enorme afmetingen heeft72. Er was ook een vrouwelijke engel, van gelijke
afmetingen, de Heilige Geest, staande tussen twee bergen.
Christus is een mens als alle anderen, verscheen eerder, en wordt meerdere malen in een lichaam geboren en nu in Jezus.
Er is goed nieuws: vergeving voor zondaren die zich bekeren, naar het boek luisteren, er in geloven, beloven niet meer te zondigen en zich volledig gekleed laten dopen in de naam van de
meest verheven God en zijn Zoon, de grote Koning.
Laat hij zich reinigen en zuiveren en de zeven getuigen die geschreven zijn in dit boek tot
getuige aanroepen: de hemel, het water, de heilige geesten, de engelen van het gebed, de olie,
het zout en de aarde.
Het is geen zonde wanneer iemand in tijden van vervolging afgodsbeelden vereert, wanneer hij
maar niet in zijn hart belijdt wat hij met zijn lippen zegt.
Pas op voor de dagen waarop kwade sterren de macht hebben. Werk en doop dan niet.
Eer ook de dag van de sabbat, aangezien het één van die dagen is. Onderneem ook geen werk
op de derde dag, want drie jaar na Trajanus' overwinning op de Parthiërs breekt de oorlog uit
tussen de goddeloze engelen van het noorden.
Offers en tempeldiensten zijn vreemd aan God; ga niet naar de aanblik van vuur, maar ga
72

De exacte afmetingen zijn zeker in de tekst van het boek opgenomen geweest.
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liever naar de stem van water, dat aangenaam is voor God. Laat de persoon die gebeten is door
een dolle hond nog hetzelfde uur volledig gekleed een rivier ingaan. Mensen die aan tering lijden dienen zich zeven dagen lang, veertig maal in het water onder te dompelen. Wanneer iemand ziek is daalt hij af in het water en roept de namen die in Elxai zijn: de hemel, de aarde,
het zout, het water, de winden, de engelen der gerechtigheid, het brood en de olie.
Bidt niet oostwaarts, maar van alle zijden moet men zijn gezicht naar Jeruzalem wenden.
Laat niemand zoeken naar de betekenis, maar alleen in gebed de volgende woorden
zeggen:[cryptische gebedsformule 73].
Bewaar de wonderlijke, onuitsprekelijke en grote mysteries als kostbare parels. Lees dit woord
niet aan alle mensen voor en bewaar deze geboden zorgvuldig, aangezien niet alle mannen
betrouwbaar en niet alle vrouwen eerlijk zijn.

VII

KERNEN

De reconstructie willen we nu gebruiken om een aantal kernen te formuleren die het elchasaisme hebben bepaald en die werkzaam geweest moeten zijn bij de verspreiding
ervan. Die kernen zijn vaak combinaties:
•

naam en boek van Elchasai

Het boek noemt de naam Elchasai, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de overdracht. Omdat deze naam in alle bronnen terugkomt moet het een herkenbare naam geweest zijn, die door voor- en tegenstanders werd gebruikt. Het is waarschijnlijk dat het
boek ook naar Elchasai / Elxai is genoemd. Deze naam is dus vanaf het eerste begin betekenisvol en hoort daarom tot de kern van het elchasaisme.
•

openbaring en visioen

We hebben te maken met een tekst die zichzelf als een openbaring beschrijft. Het openbaringskarakter van de tekst die we hebben gereconstrueerd is echter niet volledig. Een
aantal keer vinden we aanwijzingen dat een auteur aan het werk is geweest. Een voorbeeld van reflectie door de auteur is de toelichting bij de enorme afmetingen van de
openbarings-engelen 'Christus' en de 'Heilige Geest' in Pan. 30,17,774. Over het alge73

Een voor lezers van het boek waarschijnlijk verborgen tekst, die in 1858 (zeer tegen de wens van de auteur van het
boek in) ontcijferd werd. Onafhankelijk van elkaar kwamen I. Stern en M.A. Levy met een oplossing om de versleutelde tekst te begrijpen. De vertaling luidt: "Ik zal getuigenis afleggen voor jullie op de dag van het grote oordeel".
74
Het lijkt er bij Epiphanius op dat de auteur van het boek van Elchasai uitlegt hoe hij de reusachtige afmetingen van
de engelen kon bepalen (aan de hand van de bergen). Daarmee zou de auteur dus een rechtstreeks contact met de
lezer zijn aangegaan en een toelichting op de openbaring hebben gegeven. De vraag blijft echter of we in dit soort
gevallen te maken hebben met een stellende tekst uit het boek van Elchasai of dat de heresiologen aan het woord zijn
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meen lijkt de tekst echter gezag te ontlenen aan het openbaringsvisioen dat er aan voorafging. Ruime aandacht is er voor de wijze waarop het boek geopenbaard wordt. Er zijn
gedetailleerde beschrijvingen van de reusachtige afmetingen van de engelen. Niet alleen
wordt hiermee de blikrichting en het belang van de profetische engel beschreven, maar
ook wordt zo de reikwijdte van de hemelse boodschap voorgesteld. De engelen torenen
uit boven de hele wereld. De boodschap kan niet alleen voor lokaal gebruik bedoeld
zijn. De inhoud van het boek van Elchasai wordt beheerst door het gewicht van het visioen. Openbaring en visioen bepalen daarmee ook het karakter van het elchasaisme in de
diverse verschijningsvormen.
•

christologie en eschaton

De besliste opvatting over de plaats en rol van Christus zijn heel eenduidig beschreven.
Deze christologie is markant en zeer bepalend voor de relatie tot andere geloven. Het is
daarmee ook een kern van elchasaisme, in het boek van Elchasai verwoord. Dat geldt
ook voor de context waarin Christus deze rol vervult. Het boek heeft apocalyptische
kenmerken en betrekt Christus bij bestaande oorlogen en een eschatologisch einde. Dat
verklaart en onderstreept de urgentie van de profetische verschijning van Christus. Deze
eschaton-urgentie bepaalt daarom ook de opvattingen van de elchasaïeten.
•

doop en wassingen

In het boek van Elchasai is overduidelijk sprake van een combinatie van joodse en
christelijke opvattingen en voorstellingen. Het is de unieke combinatie van een urgente
op een Christus-openbaring gebaseerde heilsleer en de handhaving van een set joodse
aandoende instructies, die de eigenaard van het elchasaisme vormen. Deze combinatie
wordt het sterkst zichtbaar in de manier waarop de centrale dooprituelen worden verricht.
•

sterren en elementen

Het bijna vanzelfsprekende gebruik van natuurlijke elementen is zeer opvallend. Het
gaat om de betekenis die men geeft aan astrologische gegevens uit de sterren, maar ook
om de aanspreekbaarheid van concrete natuurlijke elementen. Een bijzonder sterke betekenis krijgen water en vuur. Waarschijnlijk is het voor joden en christenen één van de
meest opvallende 'afwijkingen' geweest. Daarmee behoort het dus ook tot een kern van
het elchasaisme.
•

verborgenheid en afzondering

Ondanks het feit dat het boek van Elchasai zich heeft verspreid, wordt het karakter van
het boek en de beweging op tal van onderdelen bepaald door verborgen zaken. De been de tekst uit het boek interpreteren als gesproken woorden van Elchasai. Zie in dit verband het verschil tussen Pan.
19,4,3 en Pan. 30,17,7.
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weging hanteerde strikte rituelen, grensde de ontvangen openbaring zorgvuldig af, bleef
door tegenstand waarschijnlijk ook op zichzelf aangewezen en kon zich hierdoor wellicht concentreren op de eigen voorstellingen en religieuze praktijken. Deze geslotenheid en verborgenheid zijn een wezenskenmerk geworden van het elchasaisme.
Jeruzalem en één God

•

Het elchasaisme heeft zich op Jeruzalem gericht. Het boek is van oost naar west getrokken. Er heeft zending plaatsgehad in Rome en de laatste berichten over de elchasaïeten
komen uit Palestina. Deze richting is in het boek van Elchasai vastgelegd door opmerkingen over de gebedsrichting. Bij deze blikrichting past de belijdenis dat er één God is.
De Christus en de Heilige Geest van de Elchasai-openbaring zijn engelen met menselijke gestalten die verbonden zijn aan de hemel, maar niet vereerd worden als God.

1

NAAM EN BOEK VAN ELCHASAI

(a)

naam

De belangrijkste verbinding tussen alle vormen van elchasaisme is de naam van de
stichter Elchasai. Er is uitputtend nagedacht en gepubliceerd over de betekenis van de
verschillende schrijfwijzen van deze naam. Op grond daarvan is dan ook ter discussie
gesteld of we wel met één en dezelfde figuur of beweging van doen hebben. En er zijn
inderdaad diverse routes te onderscheiden, waarmee de naam is overgedragen en gerecipieerd. Het scala aan verschillende schrijfwijzen is echter zo divers en caleidoscopisch, dat hieruit ook een andere conclusie zou kunnen worden getrokken, namelijk dat
er in de nauwelijks te reconstrueren afkomst van al die schrijfwijzen in ieder geval één
herkenbare naam of figuur valt te herleiden. Wanneer we te maken hebben met een basisgeschrift uit Parthië, dat wellicht in Babylonië, maar zeker in Syrië, in Rome en in
Palestina opduikt en ook nog eens vertaald wordt vanuit het Aramees in het Grieks
waaruit dan direct of indirect geciteerd wordt in een tijdsinterval van enkele eeuwen,
dan is het goed mogelijk, dat de naam verbasterd en aangepast wordt overgedragen. Wat
te denken van de schrijfwijze Elci bij Augustinus, die de beschikking moet hebben gehad over het werk van de heresiologen die de bronnen vormen voor onze kennis van
(het boek van) Elchasai. Of vergelijk de schrijfwijzen uit diverse handschriften van één
geschrift te weten De haeresibus van Johannus Damascenus75 (zie BIJLAGE 1: schrijfwijzen van de naam 'Elchasai'). Mijns inziens is een van de bindende kernen van de verschillende vormen van elchasaisme de naam van de stichter. Hoe verschillende groepen
zich inhoudelijk ook hebben ontwikkeld, steeds is men in staat om terug te verwijzen
naar de naamgever van de beweging. Het is dan van minder belang of Elchasai werkelijk de verantwoordelijke is voor het ontvangen van de openbaring of dat hij echt de auteur is van het boek. De naam krijgt een legendarisch karakter, wordt geassocieerd met
een hoge en belangrijke functie, zeker wanneer het aspect van openbaring, kracht en
75

zie INDEX: Elchasai / elchasaïeten
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profetie gehandhaafd blijft en de suggestie wordt gewekt, dat Elchasai in lijn staat met
de profeten voor hem.76 Als bovendien een connectie gelegd wordt met de wederbelichaming van de hemelse Christus, zou louter de naam Elchasai het elchasaisme in stand
kunnen houden. Dat de naam een belangrijke functie heeft blijkt vooral in het geval van
het Palestijns elchasaisme. Epiphanius suggereert verschillende keren77, dat 'Elxai' zich
aansloot bij andere joods-christelijke groeperingen. Kennelijk is er in de nadagen van
het elchasaisme steeds minder sprake van een aanwijsbare groep elchasaïeten, maar
wordt de invloed, die aan hen wordt toegeschreven vooral verwoord door de naam
'Elxai' te noemen. De eventuele historische Elchasai kan hier niet mee bedoeld zijn. Het
moet dus wel gaan om een naam, waarmee het gedachtegoed wordt bedoeld. De naam
'Elchasai' of 'Elxai' overleeft en blijft een inhoudelijke betekenis houden.
(b)

boek

Onmiskenbaar is het boek van Elchasai in een joodse context ontstaan. Wanneer we ons
het boek voorstellen in de oorspronkelijke Aramese tekst, verwijzen de volgende woorden hier nadrukkelijk naar: rechtvaardige (Elchasai), sabbat, de dag van het oordeel (in
de cryptische gebedsformule), zeven dagen lang, veertig maal en Jeruzalem. Naast deze
woorden vernemen we uit de bronnen onomwonden dat Elchasai joods was, een (valse)
profeet is, de wet en de besnijdenis onderhoudt, het huwelijk aanbeveelt, (delen van) het
Oude Testament gebruikt en God als één beschouwt.
Dat Elchasai het woord 'gezalfde' (Hebr.: Messias, Gr.: Christus) in de mond neemt verraadt ook de joodse achtergrond. De menselijke vorm voor de verschijning van God
wijst op een joodse komaf78 en de overeenkomsten met joodse apocalyptische geschriften zijn er ook. Het gaat dan om het visionaire karakter van de openbarings-gebeurtenis
en om de beschrijving van de reusachtige engelen. Hier is een verbinding met de genoemde merkavah-mystiek te vinden.
Belangrijk lijkt mij verder, dat de lijst van instructies doet denken aan bijbelse opsommingen van geboden. Zeker wanneer we alle instructies achter elkaar plaatsen, zoals ik
in mijn thematische reconstructie heb gedaan, krijgen we de indruk van een geschrift,
dat een grote ordenende kracht moet hebben gehad. Er wordt benadrukt, dat het boek
gezag verdient, dat men er naar moet luisteren, het moet gehoorzamen en geloven. En
dat is verklaarbaar wanneer het geschrift vervolgens ook een aantal concrete praktische
geboden en voorschriften geeft.79 Het woord 'geboden' wordt ook expliciet vermeld.80
76

Dit vinden we niet letterlijk in de bronnen, maar wanneer Christus als een kracht wordt beschreven (Pan. 19,4,) en
de naam Elchasai de betekenis "verborgen kracht" krijgt (Pan. 19,2,) wordt de suggestie, dat de toegepaste christologie ook voor Elchasai geldt wel gewekt. In het verlengde daarvan is ook van belang dat zijn afstammelingen
Marthous en Marthana kennelijk als godinnen worden vereerd (Pan. 53,1,2), omdat zij van een goddelijk geslacht
zijn. Daarbij wordt Elchasai "(valse) profeet" genoemd (Pan. 19,1,4) of "rechtvaardige" (Ref. IX,13,1).
77
Pan. 19,5,4; 30,1,6; 30,17,5.
78
Quispel, 'Ezekiel 1:26 in Jewish Mysticism and Gnosis', 1980, p. 1-13.
79
Zo gesteld is wel begrijpelijk dat F.S. Jones het boek beschouwt als een kerkordelijk geschrift. Zie: Jones, 'The
Genre of the Book of Elchasai: A Primitive Church Order, Not an Apocalypse', 1996. Hij reageert hiermee op
Luttikhuizen, 'The Book of Elchasai: A Jewish Apocalypse', 1987, waarmee dit een onderwerp is geworden van een
discussie die nog niet is afgerond. Zie vervolgens: Luttikhuizen, 'The Book of Elchesai : A Jewish Apocalyptic Writing, Not a Christian Church Order', 1999.
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Tegen deze joodse achtergrond vallen des te meer de afwijkende aspecten op. Behalve
de invloeden vanuit het Parthisch / Babylonisch milieu, die apart worden besproken,
zijn het de ongetwijfeld christelijke elementen, die het boek een eigen karakter geven.81
Daar is allereerst het gezaghebbende karakter van een nieuw boek. Alcibiades die met
het boek westwaarts trekt schroomt niet om het boek als een Evangelie te gebruiken.82
Het voert te ver om het genre 'evangelie' van toepassing te verklaren op het boek van
Elchasai, maar het is niet onmogelijk dat Alcibiades in de concurrentieslag met de Kerk
in Rome het geschrift als een soort Evangelie van Elchasai aan de man heeft gebracht.
Het woord 'evangelie' zal in die tijd (c. 220) voor christenen al een veel concretere betekenis hebben gehad dan louter 'goed nieuws'. Tegenover die concrete Evangeliën wordt
dan met succes een ander geschrift gesteld dat een nog omvangrijker heil aanbiedt en
eveneens de betekenis-combinatie van boek en boodschap bevat.
De inhoud van het goede nieuws, een nieuwe (!) vergeving van zonden duidt op een
breuk met de tot dan toe gekende wijze, waarop vergeving van zonden werd ontvangen.
Hierbij dienen we de opmerkingen over de tempel en de offers te betrekken. Kennelijk
is het bericht over Jezus als de nieuwe en beslissende Christus, dat werd overgedragen
door zijn joodse volgelingen, gecombineerd met de traumatische gang van zaken rond
de verwoesting van Jeruzalem en de tweede tempel in 70. Jezus Christus (met de titel
Zoon van God en de Grote Koning83) speelt een rol in de nieuwe vergeving waar de
nieuwe situatie om vraagt. En het ritueel waarin het zich voltrekt is nu de doop. Het
element van vergeving van zonden in relatie tot het boek van Elchasai is ook door Origenes opgemerkt, getuige de Historia van Eusebius.
Het christelijke aspect van het boek van Elchasai is kort samengevat als volgt: door een
directe openbaring van Christus, de zoon van God en de Heilige Geest wordt een nieuwe vergeving van zonden geproclameerd, die niet langer door tempeloffers, maar door
dopen wordt gerealiseerd. Het gezag van het boek dat deze boodschap bevat moet worden erkend. Los van de overige karaktertrekken van het boek lijkt deze boodschap veel
op die van het Griekse christendom. Er wordt weliswaar een andere christologie gehanteerd en het doopritueel verwijst naar joodse reiniging en niet naar de dood en opstanding van Jezus Christus, maar wat overeenstemt is de bewustwording dat in het aangebroken laatste eschaton na de (verwoesting van) de tempel een urgente en fundamenteel
andere heilsweg is geopend, die uiteindelijk beslist zal worden in de dag van het oordeel. We kunnen aannemen, dat met de ik-figuur uit de gebedsformule ook de openbaringsengel, Christus bedoeld wordt.

80

Ref. IX, 17,1: tauvta" taV" e*ntolaV", deze geboden.
Carsten Colpe noemt het elchasaisme syncretistisch, maar anders dan bij de andere vertegenwoordiger van het door
hem zo genoemde Randjudentum, namelijk de mandeeën die de christelijke variant van de joodse godsdienst afwijzen, is het elchasaisme juist door christelijk gedachtegoed beïnvloed: Colpe, Das Siegel der Propheten : Historische
Beziehungen zwischen Judentum, Judenchristentum, Heidentum und frühem Islam, 1989, p.134.
82
Ref. IX, 14, 4: levgwn tou``ton eu*hggelivsqai toi``" a*nqrwvpoi" kainhVn a#fesin a&martiw``n e*piV Trai>anou`` basileiva" trivtw
(door te zeggen dat hij [de engel] een nieuwe vergeving van zonden had geproclameerd als goed nieuws voor mensen
in het derde jaar van Trajanus’ heerschappij)
83
heeft deze titel in Ref. IX, 15,1 ook te maken met de gerichtheid op (het verwoeste) Jeruzalem?
81
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2

OPENBARING EN VISIOEN

(a)

twee engelen

Een belangrijk motief uit het boek van Elchasai is het tafereel van de twee reusachtige
engelengestalten, die het boek hebben geopenbaard. Het roept joodse en christelijke
apocalyptiek in herinnering. Bijvoorbeeld het beeld uit de Ascensio Iesaiah, waar eveneens twee hemelse figuren voorkomen. De identificatie van een engel met de Zoon van
God is wellicht de reden, dat de heresiologen het boek zo opmerkelijk vinden.84 Een
parallel vinden we in de Herder van Hermas, waar de Zoon van God beschreven wordt
als zo lang, dat Hij boven de toren uitsteekt. Eén van de engelen is een vrouw die Heilige Geest genoemd wordt. Het originele Arameese woord voor ‘geest’, (rûah) is vrouwelijk. Er zijn enkele voorbeelden waaruit blijkt dat dit doorwerkte in de voorstelling van
de Heilige Geest. In Syrië werd de Heilige Geest ook als vrouw beschouwd, getuige het
volgende fragment uit het Evangelie aan de Hebreeën:
...Mijn moeder, de Heilige Geest, nam mij bij één van mijn haren en droeg mij
weg naar de grote berg Thabor... 85

Evenzo verwerpt de gnostische schrijver van het Evangelie van Philippus de idee, dat de
maagd Maria zwanger zou zijn geraakt van de Heilige Geest door erop te wijzen, dat
een vrouw geen vrouw zwanger kan maken.86 Een ander voorbeeld is de Syrische mysticus Macarius uit de 4e eeuw, die steeds spreekt over de Heilige Geest als moeder.87
Belangrijker is in dit verband de betekenis van de twee personen. Gilles Quispel beschrijft deze voorstelling als de joodschristelijke traditie van de twee parakleten. Elchasai, maar ook de Ascensio Iesaiah zouden deze traditie hebben overgedragen.88
Wat met de hoge gestalten wordt uitgedrukt is de hemelse macht, die een beslissende
wending teweeg zal brengen. Omdat de openbaring in dit geval ook gaat over het einde
der tijden, zoals blijkt uit de gebedsformule, wordt de gedachte levend dat de profeet die
deze woorden hoort waarschijnlijk de laatste profeet is. Daarmee krijgt de openbaringsfiguur een nog grotere gestalte, dan hij op grond van een 'zoveelste' belichaming van
Christus zou hebben gehad. De engel blijft een menselijke figuur, maar torent machtig
boven de schepselen uit.
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Hannah, Michael and Christ : Michael traditions and angel christology in early Christianity, 1999, p.178
Uit: Origenes, commentaar op Joh. 2,12; preek over Jer. 15,4
86
Franzmann, 'A Complete History of early Christianity : Taking the "Heretics" Seriously', 2005, p.120
87
Quispel, 'The Discussion of Judaic Christianity', 1968, p.
88
Quispel, 'DeConick, April D., Voices of the Mystics : Early Christian Discourse in the Gospels of John and Thomas and Other Ancient Christian Literature (book review)', 2001. Deze opvatting van Quispel vinden we eerder al
uitgewerkt in: Quispel, 'The Discussion of Judaic Christianity', 1968 , waarin hij de religieuze ervaring van Mani, in
contact met zijn tweeling of syzygos, vergelijkt met de leer van Tatianus dat de Geest een paar vormt met de ziel van
de mens. Ook de idee van de Syrische kerk dat de gidsengel, geschapen van voor de grondlegging der wereld, het
exacte en overeenkomstige deel van de mens is, wijst op een overeenkomst tussen het Syrische joodse christendom,
de engelen uit het boek van Elchasai en de ervaring van Mani in het tweegesprek met zijn hemelse tweeling.
85
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3

CHRISTOLOGIE EN ESCHATON

(a)

christologie, metensomatosenleer

Eén van de zaken waar Hippolytus de lezers van zijn Refutatio kennelijk diep van wil
doordringen is de Christus-opvatting die hij bij Elchasai en Alcibiades tegenkomt. Echt
inzicht in de ketterij van Elchasai hangt samen met kennis over de christologie die
wordt gehanteerd.89 De christologie die Hippolytus aantreft is die waarbij er één hoge
Christus is die in vele lichamen vele malen wordt doorgegeven en geboren. Onophoudelijk verschijnt de Gezalfde in nieuwe generaties.90 Deze idee van wederbelichaming of
metensomatose stemt verrassend overeen met wat Epiphanius meldt, wanneer hij het
heeft over de sampseeën, die bij hem bijna synoniem91 zijn met de elkeseeën.92 Hier
vinden we de aansluiting bij de christologie in andere joods-christelijke groepen. Het
concept van de Ware Profeet, die de boodschap van de voorgaande bevestigt komen we
in varianten tegen. De pseudo-clementijnse geschriften hebben ook een eigen leer ontwikkeld om onderscheid te maken tussen de ware en de valse profeet. Die is te vinden
in het gedeelte dat de AJ-Quelle (Anabathmoi Iakobou) wordt genoemd, een waarschijnlijk joodschristelijk brongeschrift van de pseudo-clementijnen, dat de controversen weerspiegelt tussen de Jacobus- en de Paulusgemeenten.93 Hier lijkt het dus om een
ander concept van de ‘Ware Profeet’ te gaan.
(b)

eschaton

Het eschatologische aspect in het boek is terug te voeren op de benarde situatie waarin
de Parthiërs aan het begin van de 2e eeuw waren terechtgekomen. De veldtochten van
Trajanus zouden oude grenzen tussen de Perzen en de Grieken en nu tussen de Parthiërs
en de Romeinen definitief uitwissen. De apocalyptiek biedt een krachtig instrument om
deze concrete dreigingen om te vormen tot gevaren die van religieuze aard zijn. Daarmee wordt niet direct een politieke overwinning geboekt, maar de apocalyptiek schept
wel een machtige bondgenoot: God zelf zal hier een einde aan maken. Deze oplossing
kan niet zo maar door iedereen op schrift worden gesteld. Daarvoor is een religieuze
bekendheid nodig met voorbeeldverhalen, die bestaande verwachtingen tot leven kunnen wekken. Het milieu waarin het eschaton als een bevrijdende catastrophe kan ontstaan is aanwezig bij de Mesopotamische joden, die de politieke spanningen combineren met de wellicht koortsachtige christelijke boodschap, die uit Palestina komt. Vanuit
de tekst lijkt alleen het gegeven van de dreiging van Trajanus een aanwijzing te zijn
voor een levende eschaton-verwachting. Het zijn mijns inziens echter ook de intense
beschrijvingen van andere zaken die tussen de regels door duidelijk maken hoe ernstig
89

In Ref. IX, 13,6b gebruikt Hippolytus het werkwoord a*tenivzw dat dit diepe inzicht verwoordt. Zie: Strelan, 'Strange Stares : Atenizein in Acts', 1999, p.244.
90
Ref. IX, 14,1; X, 29,2
91
Pan. 53, 1,3: Epiphanius over de sampseeën: "maar de echte oorsprong van deze sampseeën is in dit boek".
92
Pan anaceph. tom. II, 30,1; 30,1-6, 53, 1,8;
93
Stötzel, 'Die Darstellung der ältesten Kirchengeschichte nach den Pseudo-Clementinen', 1982,p.27
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de elchasaïeten het hebben gemeend. Alcibiades lijkt in Rome enerzijds op te willen
bieden tegen de beloften van de Kerk, maar dat neemt niet weg dat de oproep tot gehoorzaamheid, geloof, bekering en het aanroepen van de getuigen als enig mogelijke
uitweg wordt verkondigd. Het boek geeft wel aanleiding tot superlatieven, zoals de vermelde afmetingen van de engelen, de voorspelling dat alle goddeloze koninkrijken in
verwarring zullen worden gebracht of dat zelfs voor zeer buitensporige seksuele zonden
vergeving voorhanden is. Wellicht heeft men de geheime gebedsformule gezien als het
eigenlijke hart van het boek van Elchasai. In dat geval moet de eschatologische verwachting van de Dag van het Oordeel ook een grote rol hebben gespeeld.

4

DOOP EN WASSINGEN

De elchasaïeten staan eerst en vooral bekend om hun dooprituelen. In de bronnen is
sprake van regelmatige wassingen of doopsels met water. Toch verschilt het karakter
van die dooppraktijken. Soms sluit het aan bij de christelijke dooppraktijk en lijkt het
een eenmalig en symbolisch karakter te hebben en wordt er gesproken over vergeving
van zonden. Elders gaat het meer om herhaaldelijk uit te voeren reinigingsrituelen die
overeenkomstig de joodse reinheidswetten worden uitgevoerd en gewaardeerd. Ook
komen de wassingen voor als bijna magische, genezende handelingen. De elchasaïeten
van Mani staan bekend om het wassen van al hun voedsel. Met uitzondering van Origenes' bericht, is de herhaalde doop in alle beschikbare bronnen terug te vinden. In eerste
instantie wordt deze doop door Alcibiades als een tweede, alternatieve doop in Rome
verkondigd. Het valt op dat deze doop die vergeving van zonden biedt, aangeboden
wordt aan mensen, die vanwege hun openlijke en vaak seksueel getinte zonden tot de
Kerk of tot andere religieuze groepen geen toegang meer hebben. Deze elchasaitische
doop is van eenzelfde karakter als de doop van Johannes de Doper. Het gaat om een bekering en afwassen van zonden94. Tegelijk wordt de kracht ervan in verband gebracht
met een openbaringsvisioen van Christus, die zelfs Zoon van God genoemd wordt. In
die zin hebben de christenen in Rome zich er vermoedelijk ook goed in kunnen verplaatsen, zij het dat er een controverse ontstond over de kennelijke minachting van de
door de Kerk bediende eenmalige doop.
Wanneer we de instructies uit het boek van Elchasai echter nader bekijken blijkt dat de
doop die vanuit het boek wordt gepropageerd, ingebed is in rituele reinigingsbaden, een
religieuze praktijk die we kennen van strikte joodse groepen, zoals de Qumrangemeenschap. Dopen is een weerkerende praktijk, zoals blijkt uit de regelmatige onthouding in verband met de dagen 'waarop kwade sterren heersen'. Het gaat bij die doopsels ook om een concrete, genezende werking. Tegen de invloeden van een beet door
een dolle hond of als een antwoord op een ziekte als de tering wordt opgeroepen zichzelf gedurende lange tijd vele malen in water te wassen.95 Nu het herhaalde tempeloffer
94

Zie: Brandt, Die jüdischen Baptismen oder das religiöse Waschen und Baden im Judentum mit Einschluss des
Judenchristentums, 1910
95
Dat we deze ziekten heel concreet moeten voorstellen bepleit Andrea Nicolotti tegenover de interpretatie van Erik
Peterson, die de 'hondsdolheid' als een allegorie op 'wellust' ziet. Zie: Nicolotti, 'A Cure for Rabies or a Remedy for
Concupiscence? A Baptism of the Elchasaites', 2008, p.519 vv. en: Peterson, 'Die Behandlung der Tollwut bei den
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is weggevallen en als een verkeerd gevormde traditie is afgewezen, is niet langer het
vuur, maar het water een principieel en voortdurend antwoord op de zonden en een remedie tegen ziekten. Maar er lijken nu twee zaken door elkaar te lopen.
Enerzijds belooft het boek van Elchasai een definitieve vergeving van zonden, wanneer
men zich laat dopen, zich bekeert en het boek van Elchasai, waarin uiteindelijk toch
Christus de verborgen kracht is, als gezaghebbend gelooft. Door de doop in water wordt
deze verborgen kracht werkzaam. Mensen worden definitief bevrijd. Het lijkt op andere
vroeg-christelijke dooppraktijken. Het bijbelboek Openbaringen reflecteert wellicht op
dezelfde wijze als het geschrift ‘De Herder van Hermas’ een dergelijke vroegchristelijke dooppraktijk, waarbij de nadruk ligt op het ontvangen van de ware naam
van Christus, die verborgen was (Openb. 3,12; 14,1; 19,12-13; 22,4).96 In de ‘Herder
van Hermas’ wordt vermeld (Hermas Vis. III.3.5):
Hoor dan waarom de toren gebouwd is op het water: omdat je leven werd
gered en gered zal worden door het water, en de toren is gevestigd door
het spreken van de almachtige en heerlijk naam, en wordt in stand gehouden door de onzichtbare kracht van de meester

Ook het plechtige aanroepen van de zeven elementen tot getuige lijkt op wat we kennen
uit de christelijke dooppraktijk. De plechtige eed of belofte die aan de doop voorafging
en die inhield dat men zich aan ethische gedragsregels zou houden vinden we ook in de
Didache (Did.7:1) en in de beroemde brief van Plinius de Jongere aan Trajanus97. Catechetisch onderricht voorafgaand aan de doop vinden we verder in de Kerygmata Petrou
(Hom.VII, XI en XVIII)98.
Maar anderzijds zijn er die rituele herhalingsbaden, die de ritmes van de tempeloffers,
de weken en de sabbatten navolgen. Zij worden in wezen bepaald door de voorschriften
die binnen de joodse gemeenschap in Parthië golden, ook nadat er binnen of in de marge van die gemeenschap aanleiding ontstond voor het openbaringsboek. Deze instructies lijken in tegenspraak met de definitieve omkeer die gesuggereerd wordt, maar beogen waarschijnlijk het herstel van een gewenste vastomschreven levenswijze. Dit samengaan van Wet en Evangelie, ook in de dooppraktijk, definieert nu juist het joodschristelijke karakter van het elchasaisme. Wat zich hier voordoet is de versmelting van
een christelijke en een joodse oplossing om het voortbestaan van de religieuze gemeenschap te verzekeren. De joodse rituelen, die in Babylon gekleurd zijn door het plaatselijke gedachtegoed, bouwen een beschermende en krachtige afbakening die uit kracht
van herhaling in staat is om gemeenschap voortdurend bij de religieuze inhoud te betrekken. Ze vormen en behouden de identiteit van die gemeenschap. Het beste bewijs is
het feit, dat joodse groepen in diaspora stand hebben kunnen houden. De kracht van de
christelijke visie die vanuit Palestina naar Parthië wordt overgedragen is de idee van de

Elchasaiten nach Hippolyt. Ein Beitrag zur Geschichte des Ritus und der Theologie der altchristlichen Taufe', 1947,
p.227.
96
Gieschen, 'Baptismal Praxis in the Book of Revelation', 2006, p.347
97
Rordorf, 'Baptism according to the Didache', 1996, p.157
98
Strecker, 'Die Kerygmata Petrou', 1965, p.102vv.
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beslissende gebeurtenis in Jeruzalem. Niets is meer herhaalbaar. De tijd is rijp voor voltooiing.

5

STERREN EN ELEMENTEN, ASTROLOGIE EN GETUIGEN

Een kenmerk van het boek van Elchasai is de herhaalde oproep om zeven elementen als
getuige aan te roepen. Dit gebeurt zowel bij het ritueel van de doop dat de vergeving
van zonden begeleidt, als bij de wassingen die het lichaam moeten genezen. Vooral in
het laatste geval lijken de elementen magische krachten te hebben en moeiteloos samen
te gaan met de astrologische krachten, waarmee het boek rekent. De heresiologen benoemen beiden, magie en astrologie met zoveel woorden.99 Er lijken in het boek meerdere draden door elkaar heen geweven te zijn. Er is de joodschristelijke inhoud, die het
water en de doop verbindt met Christus, met een nieuwe vergeving, met het eschaton en
met een definitieve verlossing aan het einde der tijden. En er is de magische visie op de
werkelijkheid, waarin het concrete element, zoals het water waarin men doopt, meer is
dan een symbool. Het heeft een eigen kracht en werkzaamheid. Daarbij past de gevreesde macht van de kwade sterren. Dat geldt ook voor de concrete voorstelling van de goddelozen engelen van het noorden (Ref. IX, 16,4). De lijnen komen samen in het water,
in de doop. Die doop wekt de indruk zowel een eenmalige en symbolische handeling te
zijn als een vele malen herhaalde magische handeling. Dat de keuze voor het water niet
alleen een symbolische achtergrond heeft, blijkt uit de oproep in Pan. 19, 3,7:
"Kinderen, ga niet naar de aanblik van vuur, want je zult dwalen. Dit is een dwaling, omdat
je het vrij dichtbij ziet en het is veraf. Ga niet naar de aanblik daarvan, maar ga liever naar
de stem van water"

Het water wordt hier niet als een beeld, maar als een concreet element aanbevolen dat
betrouwbaar en benaderbaar is en een sprekende nabijheid garandeert.
(a)

zeven getuigen

De zeven elementen worden getuigen genoemd, omdat zij blijkbaar in staat zijn onwankelbaar en onafhankelijk de geloften en eden die mensen afleggen te bevestigen. Het
vertelt iets over het wereldbeeld dat er achter ligt: de hoge machten en krachten bevinden zich niet alleen in een ongenaakbare hoge hemel, ze zijn ook belichaamd in de werkelijkheid om ons heen. Vergeleken met de cryptische gebedsformule, waarin ook een
getuige opgevoerd wordt (namelijk Christus), lijken ook hier twee verschillende tradi99

Het is opvallend dat vooral Hippolytus de elchasaïeten van astrologie en magie beschuldigt: Ref. IX,4; IX,14,2-3;
X,29,2; Eusebius (Origenes) en Epiphanius hebben ook veel aan te merken, maar zij maken vooral bezwaar tegen de
joodse gebruiken en de christologie van de elchasaïeten. Hier wordt het verschil weerspiegeld tussen de verschillende
vormen van elchasaisme. Het Palestijnse elchasaisme lijkt zich te hebben aangesloten bij andere joodschristelijke
groeperingen of er zelfs in te zijn opgegaan, waarmee misschien met name de aan Mesopotamië / Perzië herinnerende
magische en astrologische elementen op de achtergrond zijn geraakt. Het debat wordt nu gedomineerd door joodse en
christelijke argumenten en thema's.
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ties aanwezig te zijn. De ik-figuur uit de gebedsformule hoort bij de joodschristelijke
eschatologie: Christus zal getuige zijn in de dag van het oordeel. Het ritueel van de genezende wassingen in stromend water, in zomer en winter, krijgt zijn kracht echter van
de natuurelementen. Het gaat te ver om te spreken van een magisch wereldbeeld, maar
de werkelijk wordt toch zeker als een vol persoonlijke krachten geladen kosmos gezien.
Een voortzetting van de laatste visie vinden we in de manier waarop manicheeërs Alchasaios met de elementen laten converseren. Water en brood kunnen daar een gebiedend stempel drukken. Wat de getuigen betreft kunnen we een schema maken van de
manier waarop ze in de bronnen worden opgesomd. (de cijfers geven de volgorde in de
opsomming aan):

Ref. IX, 15,2
Ref. IX, 15,5
Pan. 19,1,6a
Pan. 19,1,6b
Pan. 19,6,4
Pan. 30, 17,4

hemel

water

1.
1.
5.
1.
7.
1.

2.
2.
2.
2.
2.
4.

heilige
geesten
3.
3.

engelen v/h
gebed
4.
4.

olie

zout

aarde

5.
5.

3.

4.

5.

6.
6.
1.
6.
1.
3.

7.
7.
3.
7.
6.
2.

8.

brood

ether

wind

4.

6.

7.

3.
7.

4.

5.
5.

engelen der
gerechtigheid

6.

Uit het overzicht blijkt dat er sprake is van twee verschillende opsommingen, waarvan
die uit Pan. 30,17,4 enigszins afwijkt. Beide worden in Ref. 19,1,6 genoemd. En daarbij
wordt inderdaad gemeld, dat zowel de ene als de andere opsomming onder de elchasaïeten voorkwam. Hemel, water, zout en aarde worden steeds genoemd. Heilige geesten,
engelen van het gebed en olie worden omgewisseld voor brood, ether en wind. De elementen zijn niet zo makkelijk te duiden. We zouden kunnen denken aan de zeven goddelijke wezens uit de Oudperzische religie: hemel, zon, maan, aarde, vuur, water en
wind. Dit is problematisch, omdat het vuur hierbij wordt genoemd en omdat niet alle
getuigen uit het boek van Elchasai natuurlijke elementen zijn. Er wordt in het boek namelijk ook over heilige geesten en engelen van het gebed gesproken. W. Brandt vermoedt dat we te maken hebben met de vijf kosmische elementen van de Griekse wijsgeren, aarde, water, lucht, vuur en ether, waarbij vuur wordt ingewisseld voor hemel en de
elementen zout, olie en brood sacrale betekenis hebben.100 Helemaal zeker is de achtergrond van de zeven getuigen dus niet, wel lijkt duidelijk dat ze uit de omliggende cultuur komen en niet van de eerste contacten met christelijke joden uit Palestina stammen.
(b)

Parthië

De niet-christelijke en niet-joodse elementen zijn afkomstig uit de cultuur waarin het
boek van Elchasai ontstaat. De astrologische wetmatigheden waarmee gerekend wordt
verraden een Babylonische cultuur. In het midden van de 2e eeuw voor Chr. nemen de
Parthen de macht over van de Seleuciden. Ze regeren zo'n 400 jaar, kunnen zich krachtig opstellen tegen de Romeinen en zijn wat toleranter. Het zoroastrisme komt er tot
grote bloei. Dat was een monotheïstisch geloof, waarbij vuur het belangrijkste element
100

Brandt, Elchasai : Ein Religionsstifter und sein Werk. Beiträge zur jüdischen, christlichen und allgemeinen Religionsgeschichte, 1912, p. 18
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was. De afwijzing van vuur door de elchasaïeten doet vermoeden dat dit geloof geheel
aan hen voorbij is gegaan. Waarschijnlijk ligt dat toch anders. W. Bousset heeft zelfs de
mogelijkheid geopperd dat juist een bewuste omkeer in waardering van vuur naar water
een invloed van dit zoroastrisme op de elchasaïeten verraadt.101 Deze herwaardering zou
kunnen aansluiten bij de interpretatie die Elchasai geeft van het visioen van Christus,
omdat hij hierin een nieuwe en beslissende wending ziet.
Het zoroastrisme wordt niet verbonden met astrologie. De astrologische technieken om
goed en kwaad te voorspellen zijn afkomstig van de Babylonische sterrenkunde die de
Perzische cultuur al onder de Seleuciden had veranderd.102 De astrologische raadplegingen, het belang van sterrenstanden en de claim van de elchasaïeten dat ze voorkennis
hebben zijn vermoedelijk hieruit te verklaren.103

6

VERBORGENHEID EN AFZONDERING

Een van de belangrijkste kenmerken van de diverse vormen van elchasaisme is de
grondhouding van ‘verborgenheid’. Als de reconstructie van het boek enig waarheidsgehalte heeft, zien we dat er op verschillende manieren een slot op het boek zit. Het is
volgens het boek geoorloofd om zich anders voor te doen dan men is en het boek mag
niet aan iedereen worden doorgegeven. De gegeven betekenis van de naam ‘Elchasai’,
namelijk ‘verborgen kracht’ is een aanwijzing dat verborgenheid tot de kern behoort
van het religieuze zelfverstaan van de mensen van dit boek. Ook de bewust versleutelde
gebedsformule geeft aan, dat er een geheimenis wordt gekoesterd. Wanneer we ook bedenken, dat het boek ervan spreekt dat dit 'de wonderlijke, onuitsprekelijke en grote
mysteries van Elchasai' zijn, kan de titel "verborgen kracht" met recht een krachtig aspect genoemd worden van elchasaisme.
(a)

El-Chasai

Over de naam van de stichter is veel te doen geweest. De naam komt in zeer verschillende schrijfwijzen voor en ook zijn er diverse voorstellen gedaan om een betekenis aan
de naam te geven. Epiphanius geeft weer hoe de sampseeën de man noemen, namelijk
verborgen kracht, omdat 'el' immers kracht betekent en 'xai' verborgen. Over het algemeen wordt aangenomen dat deze vertaling mogelijk is. In erkende wetenschappelijke
lexicons wordt deze vertaling ook gegeven.104 Een alternatieve vertalingen is 'verborgen
God'.

101

Deze visie wordt beschreven in: Zaehner, Zurvan : A Zoroastrian Dilemma, 1955, p.76. Bousset vergelijkt het met
de neiging die religieuze minderheidsgroepen hebben om ideeën te lenen en ze dan tegenovergesteld toe te passen,
zoals bijvoorbeeld bij de Mandeeën heeft plaatsgevonden, waar Jezus verandert in een boosaardig wezen.
102
Smart, Godsdiensten van de wereld, 1998, p.241
103
Ref. IX, 14,2
104
Zie: lyix; (hail) in: Koehler and Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 2001,
p.1875 [Aramaic] en hsk (ksh) in: Koehler and Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, 2001, p. 487 [Hebrew].
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(b)

de engel Christus

In Pan. 30,17,6 beschrijft Epiphanius het visioen van de Christus. Hij tekent daar het
volgende bij op: "dat Christus een bepaalde mannelijke figuur was, onzichtbaar voor de
mensen". Kennelijk vindt ook de openbaring plaats aan de profeet die het kan zien en
horen, maar blijft het verborgen voor de omgeving.
(c)

de cryptische gebedsformule

In het boek wordt een gebedsformule opgenomen, die waarschijnlijk vanaf het ontstaan
van het boek, in de oorspronkelijke Aramese taal, aanwezig is geweest. In de Griekse
vertaling van het boek, waaruit wij de citaten hebben via de christelijke heresiologen,
vinden we deze formule als volgt:
a*baVr a*niVd mwi>Vb nwcileV daasiVm a*nhV daasiVm nwcileV mwi>Vb a*niVd a*baVr selavm

In 1858 ontdekken de onderzoekers I. Stern en M.A. Levy, dat er in de Griekse tekst
een Aramese tekst verborgen zit, die te vinden is door vanuit het midden (te beginnen
bij a*nhV) in Aramese karakters zowel naar links als naar rechts te lezen. We vinden dan
twee keer de volgende tekst:

abr anyd ~wyb !wkyl[ dhsm ana
De vertaling luidt: "Ik zal getuigenis afleggen over (voor) jullie op de dag van het grote
oordeel". Een dergelijke inverse schrijfwijze is bekend van andere teksten. Zo is er de
Qumran-tekst 4QZodiacal Physiognomy (4Q186), waarbij de Hebreeuwse tekst tegen
de gebruikelijke schriftrichting in geheel van links naar rechts geschreven is.105 Dit fenomeen kan gebruikt zijn om een magisch effect aan de tekst te geven, maar in de
spreuk uit het boek van Elchasai is het kennelijk strategisch ingezet met de bedoeling
om het geheim, dat in de tekst verborgen ligt, te bewaren. Het wordt met zoveel woorden ook gezegd (Pan.19.4.3). Vooral voor de lezers van de Griekse vertaling van het
boek moet de inhoud van de tekst op deze manier effectief verborgen geweest zijn, getuige de foutieve vertaling, die door Epiphanius van de spreuk wordt gegeven (zie: Pan.
19, 4,4).
(d)

veinzen

Bijzonder scherp reageren de heresiologen op de toestemming die verleend wordt om in
tijden van vervolging zich anders voor te doen dan men is. Men mag zich bezondigen
aan afgodenoffers en met de mond iets anders belijden, wanneer men in het hart maar

105

Popovic, Reading The Human Body : Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls and Hellenistic Early
Roman Period Judaism, 2006228
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een oprechte belijdenis vasthoudt. Het is zeer waarschijnlijk, dat deze oproep voortkomt
uit dreigende vervolgingen. Het zich verborgen houden was een overlevingsstrategie.
De situatie kan heel goed worden geïllustreerd met de informatie die Plinius de Jongere
ons verschaft. Korte tijd voordat toestemming om te veinzen via het boek van Elchasai
bekend wordt, vraagt Plinius106 in een brief107 aan Trajanus advies inzake de christenen.
Hij beschrijft dan hoe hij tot het besluit komt een christen vrij te laten. Hij dwingt de
christenen goden aan te roepen, de beeltenis van Trajanus met wierook en wijn te vereren en Christus te vervloeken. Naar zijn mening zal dit een waterdicht criterium zijn om
te onderscheiden of iemand écht christen is. Een christen zal omwille van zijn geloof
een dergelijke opdracht altijd weigeren. Wie hieraan toch meedoet kan dan ook vrijgelaten, omdat min of meer is aangetoond dat hij geen christen is.
Het is niet denkbeeldig dat de machthebbers in het Romeinse Rijk, dat onder Trajanus
het verst in oostelijke richting werd uitgebreid, religieuze minderheden ook in andere
gebieden door middel van dit soort beproevingen voor het blok zetten. Met de religieuze
verandering die de openbaring van Elchasai had bewerkstelligd, waren de joodse elchasaïeten wellicht in meerdere opzichten een minderheid geworden. Zij konden zich
niet meer zo gemakkelijk identificeren met de aanwezige joodse groepen, maar net zomin met de Parthische bevolkingsgroepen. Daarbij kan de mogelijke eschatologische
gedrevenheid ook vervreemdend gewerkt hebben.
Met de toestemming uit het boek van Elchasai om publiekelijk mee te werken aan verwerpelijke heidense praktijken, maar toch heimelijk in het hart een andere belijdenis
vast te houden, wordt een pragmatische, maar verregaande religieuze praktijk geïntroduceerd. Het versterkt het naar binnen gekeerde en verborgen karakter van de groep en
verhindert waarschijnlijk de groei, die gebaseerd is op bewondering voor moed, standvastigheid, rechtvaardigheid, zelfverloochening en morele onverzettelijkheid. Het
voortbestaan van de groep werd er wellicht wel mee verzekerd.
(e)

apocalyptiek

Belangrijk bij het thema 'verborgenheid' is ook de idee, dat er een beslissende tijd is
aangebroken, die verborgen en achterliggende krachtsverhoudingen aan het licht zal
brengen. Het boek van Elchasai heeft een duidelijke apocalyptische trek. Er is sprake
van de acute dreiging van een uitbrekende oorlog. En er is een gerichtheid op de dag
van het oordeel. Zoals gezegd hangt dit samen met de beslissende gebeurtenis in Jeruzalem. De hoge titel die sommige joden aan Jezus geven, namelijk dat hij de verwachte
Christus is en dat met hem een fase van Messiaanse voltooiing en voleinding is aangebroken, wordt uitgesproken op een moment, dat er politiek en religieus grote veranderingen verwacht worden. Apocalyptiek, levend vanuit de verwachting dat er beslissende
onthullingen aanstaande zijn, gecombineerd met een roerige politieke situatie waarin
religieuze instanties diepgaand geschokt worden (denk aan de verwoesting van de tempel) geven evidentie en urgentie aan de idee van het eschaton, het einde der tijden, maar
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verhogen ook de titel van Christus. In het christendom ontstijgt Christus de mens en
wordt Hij goddelijk, waarmee Hij tijdloos, onvervangbaar en almachtig wordt. In het
elchasaisme blijft Hij verbonden met de lijn van gezanten van God en kunnen we beter
spreken van een unieke Profeet.
Het boek krijgt door de combinatie van het vasthouden aan strikte rituele praktijken met
de in het visioen beschreven eschatologische boodschap een tijdelijk karakter. Wellicht
is men er van overtuigd geweest dat die boodschap van universele aard was en de gehele wereld of zelfs de gehele kosmos aanging, het boek lijkt zich echter ook te presenteren als de laatse boodschap die uit de hemel is gevallen voordat het einde komt. De
combinatie van joodse en christelijke aspecten van het boek bemoeilijken overigens een
precieze definiëring van het genre van het boek.108
(f)

gnostiek

De vraag is gerechtvaardigd of we in het kader van het thema 'verborgenheid' ook met
een mogelijke gnostisch aspect rekening moeten houden. Hippolytus beschuldigt Elchasai met zoveel woorden van het aanhangen van gnostische ideeën.109 De verborgenheid
die in de gnostiek belangrijk is, heeft te maken met de scheiding tussen een kwade god,
de demiurg, de schepper van deze wereld en een ware God die verborgen is en alleen
door inwijding, door innerlijk inzicht, gnosis, gekend kan worden. Hier ligt een spanning met joodse godsbeelden, waarin dat onderscheid niet wordt gemaakt. Zo beschouwd lijkt er bij Elchasai ook geen gnostische idee aan zijn 'mysteries' ten grondslag
te liggen. De thema's, inclusief de antropomorfe openbaringsfiguur die in het boek beschreven wordt, lijken daarvoor té joods. 110 In dit verband moet ook genoemd worden
dat Mani, die wel kwam tot een voluit gnostische idee, door de elchasaïtische gemeenschap in Babylon werd afgewezen.
Er zijn in de gnostiek tal van joodse invloeden terug te vinden. Met name de overeenkomsten tussen bepaalde gnostische voorstellingen en de joodse merkavah-mystiek vallen op. Joodse namen komen veelvuldig voor in gnostische systemen. Er wordt echter
verschillend gedacht over de manier waarop deze denkwijzen elkaar hebben beïnvloed.111 Zo wordt de palestijns-joodse apocalyptiek van vóór 70 wel als een gemeenschappelijke voorloper gezien van zowel de joodse merkavah-mystiek als de gnostiek,
waarbij de laatste stroming ook veel christelijke elementen heeft opgenomen. Wanneer
we het boek van Elchasai op de inhoud beoordelen en het beschouwen als een apocalyptisch getint joodschristelijk geschrift, lijkt het niet aannemelijk om de 'verborgenheid'
die we er zeker in aantreffen als gnostisch te benoemen. Wel staat de joodse apocalyptische traditie, waaraan het boek van Elchasai ook thema's ontleent, in relatie tot latere
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hemelvaartliteratuur in bijvoorbeeld Sethiaanse geschriften.112 Het boek van Elchasai
staat vrij vroeg in de ontwikkeling van pre-70 literatuur naar gnostiek en staat er daarom
ook vrij los van.
(g)

overdracht van het boek

Tot het boek behoort ook een waarschuwing om 'dit woord' niet aan alle mensen voor te
lezen. Als reden wordt vermeld: 'Niet alle mannen zijn betrouwbaar en niet alle vrouwen zijn eerlijk'. Die voorzichtigheid met de overdracht van het boek wordt onderstreept door wat Epiphanius zegt: "Omdat hij het onverstandig vindt om deze grote en
onuitsprekelijke mysteries te laten vertrappen of ze over te dragen aan veel mensen,
doet hij de aanbeveling om ze als kostbare parels te bewaren. ".113

7

JERUZALEM EN ÉÉN GOD

Een opvallend gegeven in het boek is de oproep om zich voor het bidden naar Jeruzalem te richten. De oosting, het verrichten van het gebed in de richting van de opgaande
zon, wordt verboden. Uit de beschrijving wordt duidelijk, dat Jeruzalem als het religieus
middelpunt wordt gezien. Omstandig wordt uitgelegd, dat gelovigen in het oosten zich
westwaarts moeten richten en die zich in het westen bevinden oostwaarts enz. Het elchasaisme is de meest oostelijke tak van de doopgroepen die vóór 116 afkomstig waren
uit Palestina. Vanuit Mesopotamië is de gebedsrichting naar Jeruzalem die naar het
westen. De oproep om niet naar het oosten te bidden is in dit gebied dus echt een diametraal voorstel. Het is heel waarschijnlijk dat hier de invloed van de uit Jeruzalem overgekomen joodse christenen doorwerkt. Zij hadden het nieuws van Christus gebracht. Bij
aanvaarding daarvan kan de omdraaiing van de gebedsrichting een onderdeel van de
toewending naar deze Christus betekend hebben. De expliciet vermelde gebedsrichting
naar Jeruzalem komen we tegen bij andere joodschristelijke groepen, maar ook in de
islam. Het praktiseren van de gebedsrichting naar Jeruzalem wordt overigens ook uit
archeologische vondsten bevestigd. Zo wordt in 'het huis van Leontis in Beth Shean'
(het antieke Scythopolis) uit de 4e eeuw een mozaïek aangetroffen, dat bij gebruik als
gebedsrichting naar Jeruzalem zou wijzen. Er zijn aanwijzingen, dat het hier gaat om
een synagoge of gebedsruimte van joodschristelijke groepen.114 De zendingstocht van
Alcibiades vanuit Apamea naar Rome is ook een westwaarts beweging. Evenals de later
bekende aanwezigheid van elchasaïeten in Palestina. Vanwege de dooprituelen zal men
zich misschien gericht hebben op waterrijke gebieden, zoals het ook in Mesopotamië
het geval was. De Jordaan kan in aanmerking gekomen zijn of de rivier Arnon, die genoemd wordt bij Epiphanius. Maar sterker dan de praktische reden is misschien ook de
religieuze drang naar Jeruzalem geweest. Het is in ieder geval opvallend, dat Epiphanius niet goed kan verklaren waarom ze naar Jeruzalem willen bidden, terwijl ze toch het
tempeloffer afwijzen. De gerichtheid kan daarom ook komen vanuit een eschatologi112
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sche verwachting naar aanleiding van het visioen. De centrale blikrichting heeft mijns
inziens ook te maken met het strikte monotheïsme van de elchasaïeten. Eén God betekent ook: concentratie en eenheid in handelen.

VIII

INVLOED

We hebben een aantal kernen van het boek van Elchasai de revue laten passeren. De
vraag is nu waar we deze kernen terugvinden in latere ontwikkelingen. Uiteraard is met
vrucht gezocht naar overeenkomsten tussen (het boek van) Elchasai en de vele groepen,
bewegingen en geschriften die zich op het snijvlak van jodendom en christendom hebben voorgedaan. De verbindingen die gemaakt zijn met (het boek) van Elchasai zijn legio. Joodse, christelijke of joodschristelijke gnostiek, mystiek en apocalyptiek hebben
zich op vele manieren gemanifesteerd. En dat ook nog eens in verschillende gebieden,
zoals Egypte, Syrië, Palestina, de overjordaanse gebieden, Afrika of Babylonië. In de
enorme hoeveelheid geschriften die deze religieuze veelvormigheid heeft voortgebracht
zijn altijd wel enkele overeenkomsten aan te wijzen, die een mogelijk verband suggereren met het boek van Elchasai. Per slot van rekening is er een belangrijk reservoir dat
gedeeld wordt door joodse en christelijke groepen. De vele joodse geschriften binnen en
buiten het Oude Testament en het grote aantal christelijke teksten, waaronder vele
Evangeliën, leveren een schat aan religieuze begrippen, belijdenissen en motieven, die
in eindeloze variaties doorwerken.
De invloed van het elchasaisme kunnen we alleen vermoeden, wanneer een breed gedragen gedachtegoed dat we elders in ruime mate aantreffen, als eerste voorkomt in het
boek van Elchasai. Ook kan een klein, maar opvallend sterk aanwezig element uit het
boek van Elchasai in een latere periode worden teruggevonden. Wanneer we de gevonden kernen hanteren, zal blijken dat de invloed van het boek van Elchasai vooral te vinden is in drie religieuze hoofdstromen, het joodse christendom, het manicheïsme en de
islam. In dit slothoofdstuk wil ik daarom een beschrijving geven van deze drie religies,
waarin de invloed van (het boek van) Elchasai duidelijk wordt. Ik zal daarbij steeds
aangeven waar we de kernen van het boek van Elchasai terugvinden.

1

OVERIG JOODS CHRISTENDOM

Elchasaisme kan zelf als een vorm van joods christendom worden beschouwd. In die zin
heeft het geen primaat. Het is aan het begin van de 2e eeuw weliswaar de meest oostelijk gelegen vorm van joodschristendom, maar het heeft de inhoud van de christelijke
boodschap toch moeten ontvangen van de vroegere joodse navolgers van Jezus. Daarmee is gezegd dat er verschillende routes zijn waarlangs joden hun geloof in Jezus hebben geïntegreerd in hun joodse levenswijze. In zekere zin staat het Babylonische elchasaisme zelfs los van overig joodschristendom, omdat de context en het milieu waarin
het zich ontwikkelt afwijkt van Syrië of Palestina, de gebieden waarin het joodse chris-
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tendom zich vooral ontwikkelt. Uniek voor de elchasaïeten was de wijze waarop hun
leer en praktijk was gedefiniëerd in het geopenbaarde boek en de belangstelling voor de
sterren en de elementen. Het gebruik van boeken als zodanig is niet uniek. Er zijn
joodschristelijke Evangeliën geweest en er waren tal van gezaghebbende teksten die
mogelijk zelfs terug te voeren zijn geweest op woorden van Jezus. In joods christendom
vinden we echter nergens een openbaringsboek dat zich als zo'n gesloten eenheid presenteert en de identiteit heeft bepaald van een gemeenschap. Ondanks de bijzondere positie van het elchasaisme zijn er belangrijke raakvlakken aan te wijzen met overig joods
christendom. Met name de strikte dooprituelen of wassingen, de uitgesproken christologie die Christus als mens blijft zien en de eerbiediging van de joodse gebruiken, zoals
de sabbat, de besnijdenis en de nadruk op reinheid vinden we bij veel groepen terug.
Dat wil nog niet zeggen dat het boek van Elchasai de bron is van deze gebruiken en opvattingen. Doop- en reinigingsrituelen zijn goed te verklaren uit de joodse gebruiken en
de typerende christologie wordt veroorzaakt door een vrij algemeen gehanteerde joodse
receptie van de christelijke boodschap.
In Syrië zijn de overeenkomsten tussen onderdelen van het boek van Elchasai en het
daar aanwezige joodse christendom echter wel sterker. In de Kerygmata Petrou (preken
van Petrus), het Syrische, joodschristelijke brongeschrift voor de pseudo-Clementijnen,
komen we opvallende parallellen tegen die wijzen op een milieu, waarin het boek van
Elchasai een rol kan hebben gespeeld. Zo treffen we er ook opsommingen in aan van
elementen die als getuigen worden aangeroepen, zoals de hemel, het water, de olie en
het zout. Ook de idee van metensomatosen en de verwachting dat de Ware Profeet zich
in opeenvolgende generaties manifesteert, vinden we met name in Syrië, evenals zeer
strikte ethische richtlijnen.
Voor Palestina kan worden veronderstelt dat de elchasaïeten temidden van de overige
joodschristelijke groepen kleine en op zichzelf staande gemeenschappen hebben gevormd, van wie het voornaamste kenmerk hun afzondering en verborgenheid is geweest. In tegenstelling tot bij Hippolytus horen we bij Epiphanius niet zo veel meer
over de strikte dooppraktijken van de elchasaïeten. Toch verbindt hij ze wel heel sterk
aan die dooprituelen, door de naam Elxai in verband te brenegen met hele andere doopgroepen. De invloed die het boek van Elchasai toch op het joodse christendom gehad
kan hebben, houdt verband met de consequente opsomming van Epiphanius, die tal van
joodschristelijke groepen ervan beschuldigd, dat Elxai zich bij hen heeft aangesloten.
Het is onduidelijk of dit nu gebeurt vanwege de strikte levenswijze die wordt gewaardeerd of dat het juist te maken heeft met het verlies aan identiteit van de elchasaïeten. In
het laatste geval zouden ze een veilige haven hebben gezocht. Omdat de identiteit van
de elchasïeten verbonden was aan het boek van Elchasai, is het in beide gevallen denkbeeldig dat het boek, misschien verborgen, bij deze joodschristelijke doopgroepen rond
de Dode Zee bewaard is gebleven. Hiermee zou de aanbevolen verborgenheid ten volle
tot zijn recht zijn gekomen en het zou kunnen verklaren hoe kernen uit het boek van Elchasai bij die doopgroepen niet meer genoemd worden, maar later wel weer opduiken in
de islam. Wie zich realiseert dat Mohammed vóór zijn religieuze roeping zeer veel gereisd heeft, van het Arabisch schiereiland tot in Syrië, kan ook verklaren hoe hij kennis
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heeft gemaakt met joodschristelijk gedachtegoed. Dat moet aan het einde van de 6e
eeuw dan nog wel aanwezig zijn geweest!
Het boek van Elchasai heeft een rol gespeeld in het joodse christendom en op onderdelen ook invloed uitgeoefend. Deze invloed moet echter niet worden overschat. Het elchasaisme is in relatie tot andere joodschristelijke groepen vooral een vergelijkbare
groep, die haar unieke kenmerken, de aandacht voor sterren, elementen en verborgenheden gedeeltelijk heeft weten over te dragen.

2

MANICHEÏSME

Wanneer Mani zich keert tegen de strikte voorschriften die in de gemeenschap waarin
hij opgroeit werden nageleefd, is dat een fundamentele verandering.115 Behalve dat er
hier een beweging wordt gemaakt van een gesloten, door rituelen afgeschermde religieuze gemeenschapsvorm naar een universele godsdienst, die de voorgaande godsdiensten gebruikt en wil overtreffen116 om een eenheid te scheppen, die in het systeem van
Mani's gnostische systeem kosmologische afmetingen krijgt, is dit ook een revolutie in
de waardering voor de onderliggende overtuigingen van de elchasaïeten. Bepaalde antropologische voorstellingen worden niet meer geaccepteerd117. Een citaat uit de CMC
maakt dit duidelijk:
CMC, 82,23 – 85,12
Het feit echter dat jullie elke dag in water wassen heeft geen enkel nut.
Want wanneer het voor eens en voor altijd gewassen en rein gemaakt is,
waarom wassen jullie het elke dag opnieuw? Omdat hierdoor duidelijk
wordt, dat jullie elke dag van jezelf walgen en dat jullie jezelf vanwege
walgelijkheid moeten wassen voordat jullie gereinigd worden. Hierdoor
blijkt ook helder, dat alle vuiligheid van het lichaam afkomstig is. En jullie
zijn daar inderdaad mee bekleed. Daarom, onderzoek jezelf wat jullie reinheid werkelijk is. Het is namelijk onmogelijk om jullie lichaam geheel te
zuiveren, want elke dag wordt het lichaam verstoord en komt weer tot rust
door de afscheiding van uitwerpselen; op die manier voltrekt zich een handeling zonder een gebod van de Verlosser. Waar over gesproken wordt is
de reinheid die door kennis ontstaat, een scheiding van licht uit duisternis,
van dood uit leven, van levend water uit troebelheid, zodat jullie mogen
weten dat elk...een ander en.. de geboden van de verlosser, zodat...de ziel
zou mogen verlossen uit vernietiging en verwoesting. Dit is naar waarheid
de echte reinheid, die jullie geboden werd om te doen, maar jullie hebben
je daarvan verwijderd en zijn begonnen met baden en jullie hebben vastgehouden aan de reiniging van het lichaam, dat zeer verontreinigd is en gevormd door vuiligheid; door die vuiligheid is het lichaam vastgekoekt en
zo samengesteld is het ontstaan.

Toch moet hier niet uit worden afgeleid, dat de invloed van de Babylonische doopgemeenschap daarom gering is geweest. In deze gemeenschap heeft hij namelijk kennis
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gemaakt met de voluit christelijke urgente boodschap over een beslissend en aanstaand
heil van de verlosser Christus. Het manicheïsme kan als een vorm van (gnostisch) christendom worden beschreven. Hij heeft er de werking van heilige boeken en openbaringen ondervonden, evenals de hang naar een nieuw heilsritueel, waar de joodse tragedie
van dat moment om vroeg. Hij verzet zich hevig tegen de oplossing van de wassingen
en de focus op het water, in de concrete voorstelling van de doopgemeenschap.
Maar uit het bericht van de Fihrist over de mughtasilah zou kunnen worden afgeleid,
dat Mani zijn gnostische systeem, waarin lichtdeeltjes gevangen worden gehouden in de
materie, toch gebaseerd heeft op wat ze praktiseerden. Er wordt in dit bericht immers
gesproken van de twee principes die er bij de mughtasilah (de Babylonische elchasaïeten) zijn, namelijk het mannelijke en het vrouwelijke. Tevens wordt gemeld dat zij gewend zijn alles wat zij eten te wassen, waarmee ook een scheiding wordt gesuggereerd
tussen het goddelijke in de planten en de besmetting met het stof.118 Verder is al aan de
orde geweest hoezeer de christologie met het metensomatosen-principe dat we bij veel
joods christendom vinden en in het boek Elchasai zien vastgelegd, geleid heeft tot
Mani's zelfverstaan als de Ware Profeet in de lijn van de voorgaande belichamers van
Christus, zoals Adam, Seth(el), Henoch, Abraham en Jezus.119. Dat in manicheese literatuur ook de titel 'zegel der profeten' voor Mani wordt gebruikt is waarschijnlijk terug
te voeren op manicheeërs, die de titel later bij Mohammed aantreffen en dit eigenlijk
onbestaanbaar achtten vanuit het zelfverstaan van Mani als de Ware Profeet. Met terugwerkende kracht hebben deze Arabisch sprekende manicheeërs de titel 'zegel der
profeten' alsnog op Mani toegepast.120 In zijn uitgebreide gnostische systeem heeft het
ritueel van het verteren van plantaardig voedsel door de electi een centrale plaats. Ook
dit voedselritueel is te herleiden tot wat hem bij de elchasaïeten is bijgebracht.121 Zelfs
het dualisme, dat zo kenmerkend is voor de gnostiek heeft bij Mani toch een eigen karakter gekregen, dat terug te voeren is op het strikte monotheïsme122 bij de elchasaïeten.123 Mijns inziens moet ook het visionaire aspect als een elchasaitische erfenis gezien
worden. Mani krijgt contact met zijn hemelse tweeling. Dat die mogelijkheid er is, kan
hij alleen van de gemeenschap hebben geleerd, die zich ook baseerde op een
openbaringsvisioen. Daarbij valt ook nog te verwachten dat de heftige bestrijder van
religieuze opvoeders vaak niet kan verhullen hoezeer hij geworteld is in wat hij
bestrijdt. Het ging Mani naar mijn mening om de universele geldigheid van zijn geloof.
Dat is een krachtige gedachte die hij tegenover het gesloten karakter van de doopgemeenschap stelt. Toch kan zo'n krachtige stellingname alleen maar ontstaan in een
gemeenschap die in een zekere afzondering het geloof zeer intens moet hebben
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kere afzondering het geloof zeer intens moet hebben vormgegeven. En dat lijkt bij de
Babylonische elchasaïeten het geval.

3

ISLAM

Het is bijzonder fascinerend om de elchasaitische voorstellingen te vergelijken met de
later tot ontwikkeling gekomen islam. De mogelijke verbinding tussen beide kan alleen
begrepen worden, wanneer we de joodse voorstellingen die in de Qur'an en in de islam
voorkomen niet zozeer direct op joodse groeperingen terugvoeren of de christelijke aspecten op christelijke gemeenschappen rond Mohammed, maar wanneer wordt erkend
dat de combinatie van joodse en christelijke elementen in de Qur'an alleen afkomstig
kan zijn van joods-christelijke groeperingen.124 Het is denkbaar dat elchasaitische
ideeën (bewaard in de joodschristelijke groepen waarin zij zijn opgegaan) uiteindelijk
teruggevonden worden bij latere uitlopers waar Mohammed (c. 570 – 632) mee in aanraking komt. De plaatsbepaling die Epiphanius in het jaar 376 geeft van de in zijn ogen
ketterse bewegingen staat zo'n noord-zuid beweging niet in de weg. Hij noemt als plaatsen waar de overgebleven aanhang van deze groepen zich heeft gevestigd Perea, Moabitis, Iturea, Nabatitis, de rivier Arnon en Arabia, alle gelegen aan de overzijde van de
Dode Zee. Dat duidt weliswaar niet op een directe verbinding met het Arabisch schiereiland, maar het maakt het ook niet onmogelijk. De versmelting van elchasaisme met
nazoreeën, ebionieten of osseeën is ook niet denkbeeldig.125
De overdracht van de Christus-opvatting die in het boek van Elchasai was opgetekend
moet in eerste instantie via christelijke joden gebeurd zijn na 70, vanuit het Overjordaanse in de richting van Parthië en/of Babylonië. Daarna heeft het boek van Elchasai
dit deel van het joodse christendom geconserveerd en in Palestina teruggebracht. De
route zou dan verder gaan van deze Palestijnse groepen, in ruim 200 jaar naar de 'volgende' profeet Mohammed. Zoals al eerder opgemerkt is er echter heel weinig bekend
over de tussenstappen op die denkbeeldige route. Ook de identiteit van de monotheïsten
die Mohammed heeft ontmoet is nog onderwerp van veel onderzoek. Er gaan overigens
ook stemmen op om een andere route voor te stellen en de titel en de status van Mani te
vergelijken met die van Mohammed.126 Via de route dus van de Babylonische elchasaïeten en het manicheïsme zou men ook bij de inwerking op de vroege islam kunnen komen. Hoe het ook zij en met alle onzekerheden die blijven bestaan, de aanleiding
om de islam te betrekken bij elchasaisme is de veelheid aan treffende overeenkomsten.
De islam is een strikte monotheïstisch godsdienst, accepteert de profeten van het Oude
Testament en het Evangelie als ware profeten. De islam kent de besnijdenis en het verbod varkensvlees te eten, evenals het verbod op het eten van dieren die een natuurlijke
dood zijn gestorven en het verbod op het eten van vlees dat aan de afgoden geofferd
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is127. De islam kent verplichte reinigingsrituelen, zoals de wassingen voor het gebed.
Verder wordt in de Qur'an aangeduid, dat de gebedsrichting oorspronkelijk naar Jeruzalem was gericht128. De islam stemt in met de belijdenis van Jezus als Messias. Er is een
duidelijke overeenstemming tussen het islamitische en het joods-christelijke concept
van de (ware) profeet: alle profeten brengen dezelfde boodschap en zijn feitelijk verschijningen van dezelfde profeet. Ook is er nog het verbod op wijn, dat we in verschillende joodschristelijke groepen tegenkomen en is er geen bezwaar tegen het huwelijk.
Van bovenstaande overeenkomsten tussen de islam en een voorstelbare joodschristelijke groepering gelden vooral de gebedsrichting en de expliciet verwoorde metensomatosenleer als elchasaitisch. De term "verheven God"lijkt op die in Qur'an verzen.129 Fragmenten uit de Qur'an doen soms sterk denken aan de sfeer die we in het
boek van Elchasai tegenkomen.130
En daar komt nog iets bij, namelijk de in verzachte vorm overgenomen gedachte, dat
men in geval van vervolging met de mond iets anders mag zeggen, dan men met het
hart belijdt. Hoewel moslimgeleerden hierover geen eensluidende verklaring voor geven, zijn er in de Qur'an verzen, die aanleiding zijn om het begrip taqiyah invulling te
geven.131 We vinden het vooral in de shi'itische islam. Het gaat er om dat een gelovige
moslim zich in het geval van een levensbedreigend situatie mag beroepen op taqiyah en
zijn geloofsovertuiging mag verloochenen.
In de Qur'an wordt een strikte grens tussen gelovigen en ongelovigen beschreven. Een
zekere mildheid en verwantschap geldt voor godsdiensten, die zich op een openbaringsboek beroepen. Dit komt voor uit de overtuiging dat verschillende volken en generaties
een eigen openbaring hebben ontvangen. Dit sluit aan bij de gedachte van de weerkerende profeet. Over het algemeen lijkt het shi'isme daarom nog het meest in aanmerking
te komen als vorm van islam, die joodschristelijk of eventueel elchasaitisch gedachtegoed in de ontwikkeling heeft meegenomen. Te denken valt aan de shi'itische doctrine
van het imamaat. De familie van de profeet Mohammed, waaruit de imaams voortkomen, wordt als zondeloos beschouwd. De imaams zijn zuiver en onfeilbaar en vormen
een geestelijke opvolging van Mohammed. Ze hebben weet van het verborgen boek,
waaruit ook de Qur'an afkomstig is.
Zij kennen de esoterische, innerlijke betekenis van de Qur'an. Zo ontstaat er een lijn
van opvolging van gezaghebbende imaams. Deze voortgaande verschijningen van de
ware profeet behelst een heel ander concept dan in het soennisme, waar Mohammed de
definitieve profeet is, het zegel der profeten. Ook in deze voorstelling van de definitieve, ware profeet vinden we een joodschristelijke traditie terug. Hier is echter wel wat
bijzonders mee aan de hand. Reeds Tertullianus (c.160 - c.225) past de titel 'zegel van
alle profeten' in zijn Adversus Iudaeos op Christus toe, omdat "Hij alles vervult heeft
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wat vroeger over Hem verkondigd werd".132 We weten van joodse christenen en van
elchasaïeten dat ze Christus zien als de Ware Profeet of als de wederbelichaming van
een hemelse Christus en dus als de opvolger van andere profeten of eerdere verschijningen van Christus. In het geval van de eschatologische urgentie in het boek van Elchasai
hebben we zelfs gezien dat de Ware Profeet in een dergelijk tijdsgewricht als vanzelf de
Laatste Profeet wordt. Kortom, er is veel voor te zeggen om Mohammeds titel 'zegel der
profeten' als een joodschristelijke gedachte te zien. Carsten Colpe benadrukt daarom dat
Tertullianus in zijn vroege gebruik van deze titel in feite aanleiding moet hebben gehad
om een joodschristelijke positie in te nemen.133
Met name in het zogenaamde twaalver shi'isme, dat in de wereldgeschiedenis twaalf
opeenvolgende imams verwacht, vinden we een fundamentele verborgenheid terug, die
overeenkomst vertoont met die van het elchasaisme. De twaalfde imam zou op mysterieuze wijze verdwenen zijn en in een grote verborgenheid verkeren. Als 'Verwachte' zal
hij aan het einde der tijden terugkeren.134 De moslimgeleerde, die in de 10e eeuw de
Fihrist heeft opgesteld, behoorde ook tot de shi'itische islam. Hij legt een blijkens de
CMC correcte verbinding tussen Mani en de Babylonische elchasaïeten. Hij noemt hen
Sabiërs van de moeraslanden en vermeldt hun stichter al-Hasîh, waarin we Elchasai
herkennen.
(a)

Sabiërs

Een opmerkelijk punt is de positie van de zogenaamde Sabiërs. Op een aantal plaatsen
worden zij in de Qur'an genoemd.135 De moslimgeleerde Ibn al-Nadîm noemt ze ook
(de Sabiërs van de moerasgebieden). Hij moet geweten hebben van de bijzondere plaats,
die ze in de Qur'an innemen. Wanneer het werkelijk zo is dat deze mughtasilah136 van
de elchasaitische gemeenschap van de ouders van Mani stammen en het ook zo is dat
we een spoor kunnen volgen vanuit Babylon via het boek van Elchasai naar een joodschristelijke groepering (beïnvloed door Elchasai) die met Mohammed in aanraking is
gekomen, beschrijft deze moslimgeleerde in feite een groepering die aan de wieg stond
van zijn eigen religie. Het lijkt er echter niet op, dat Ibn al-Nadîm ten aanzien van deze
mughtasilah dezelfde voorzichtige waardering uitspreekt als de Qur'an dat doet over de
Sabiërs (en hun boek). Dat er enige verwantschap zou kunnen zijn wordt uit het bericht
132
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in de Fihrist in ieder geval niet duidelijk. Er is bijzonder veel studie gedaan naar de Sabiërs.137 De naam schijnt werkelijk overal mee in verband gebracht te kunnen worden.
We vinden de term Sabiërs terug bij niet-joodse of niet-christelijke groepen, zoals mandeeën in Zuid-Mesopotamië, Harranianen in Noord-Mesopotamië, boeddhisten en hindoes in Sind en bij volgelingen van stamreligies in Oost-Afrika.138. Voor de studie van
het elchasaisme is van belang, dat de Sabiërs uit de Fihrist de mughtasilah van Mani en
de Sobia van het boek van Elchasai zijn.

IX

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

We hebben de bronnen bestudeerd, die ons over Elchasai en de elchasaïeten informeren.
Al naar gelang de wijze waarop de ideeën via het boek van Elchasai zijn gerecipieerd,
hebben we een onderscheid gemaakt in verschillende vormen van elchasaisme. Geen
van deze vormen vertegenwoordigt een puur elchasaisme. Zelfs over het boek van Elchasai blijft grote onduidelijkheid ontstaan en we kunnen alleen komen tot een thematische reconstructie. Daarom is gezocht naar een aantal evidente krachtbronnen binnen
het gedachtegoed van Elchasai en zijn navolgers.
Het boek weerspiegelt op z'n minst twee belangrijke achtergronden. Enerzijds is dat de
Parthische en/of Babylonische achtergrond van de openbaring-ontvangers. Deze is
joods gestempeld met een aanwijsbare Perzische invloed. Naast belangrijke joodse gewoonten zoals sabbat en besnijdenis doen ook de instructies in het boek denken aan een
beschermend halachisch antwoord op de moeilijke situatie waarin joodse groepen zich
aan het begin van de 2e eeuw in Parthië bevinden.
Daarnaast is in het boek van Elchasai de boodschap van Christus als nieuwe en beslissende profeet opgenomen. Dit christelijke element vinden we terug in de urgentie die in
het boek van Elchasai wordt gevonden en bezorgt het een apocalyptisch en eschatologich karakter.
Omdat de aanleiding voor dit geschrift gezocht moet worden in de receptie van deze
christelijke boodschap, moet het boek als een joodschristelijk geschrift worden begrepen. Het urgente karakter van het boek (het loopt tegen de dag van het oordeel) vormt
de wijder verspreide opvatting van de Ware Profeet om tot die van de Laatste Profeet.
Of diezelfde urgentie er in het Palestijnse elchasaisme ook nog is, valt betwijfelen. Toch
moeten enkele van die elchasaitische ideeën of fragmenten van het boek bewaard gebleven zijn. Waar de invloed op het manicheïsme nog begrepen kan worden vanuit de
geografische ligging van de geboorteplaats van Mani en zijn opgroeien binnen het elchasaisme, daar tasten we in het duister wat betreft de route van elchasaisme naar islam.
De invloed op het overige joodse christendom is mijns inziens bescheiden. Wel is het zo
dat de christologie van het elchasaisme breed wordt gedeeld met de overige joodschris137
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telijke groepen. De belangrijkste beweging is die in Syrië, de regio waar de contacten
ook het makkelijkst geweest moeten zijn. Het boek is er zeker aanwezig geweest en men
heeft er zelfs de voorbereidingen getroffen voor een heuse zendingstocht naar Rome,
waar boek en naam werden gepredikt alsof het een Evangelie betrof.
Het is de vraag of de urgentie waarmee het boek van Elchasai individuele gelovigen instrueert, overgeslagen is op andere joodschristelijke groepen. Die urgentie kan heel
goed geleid hebben tot een zelf gekozen isolement van de elchasaïeten, getuige de
verborgenheid in hun denken en doen. Een geïsoleerd bestaan is dan aannemelijk.
Het lijkt er op dat de laatste berichten over de elchasaïeten (in Palestina) spreken van
gemarginaliseerde groepen, die geen eigen identiteit meer hebben, maar uiteindelijk opgaan in andere joodschristelijke groepen. Daarbij raakt het veeleisende doopritueel
waarschijnlijk op de achtergrond, maar kan de overlevingsstrategie van de elchesaieten
de verborgen kracht zijn geweest om de opvattingen van een joods christendom dat in
de anonimiteit verdwijnt te conserveren.
Het elchasaisme heeft vooral via de jeugdige Mani het manicheïsme beïnvloed. De opvoeding bij de elchasaitische gemeenschap heeft hem gevormd en deed hem kennismaken met de mogelijkheid van visioenen en hemels boodschappen. De werking van een
heilig boek moet hem ook op die manier duidelijk zijn geworden. En de uitdrukkelijk in
het elchasaisme beleden wederkeer van Christus, 'vele malen en in vele tijden' heeft
vermoedelijk de basis gelegd voor Mani's zelfverstaan als Ware Profeet. De breuk met
de elchasaieten betreft wat de doopgemeenschap aangaat vooral een verwijtbare nalatigheid van Mani bij de rituele verplichtingen. Het gaat Mani echter om een universeel
geloof, dat stand kan houden in alle uithoeken van de wereld. In de gnostische wereldreligie die uit deze wens voortkomt valt op hoezeer Mani vervolgens de christelijke aspecten, die hij in aanleg reeds via de doopgemeenschap moet hebben gekend, opneemt.
De invloed van het elchasaisme op het manicheïsme verloopt dus vooral via (de opvoeding van) Mani. Het is moeilijk denkbaar dat Mani eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt zou hebben, wanneer hij niet bij deze strikte, joodschristelijke doopbeweging zou
zijn opgegroeid. In die zin heeft (het boek van) Elchasai aan de wieg gestaan van een
grote wereldreligie, ondanks het feit dat de stichter van die wereldreligie een alternatief
heeft voor de opvattingen in het boek.
Niet alleen vanwege de actuele vraagstukken rond de islam, maar ook omwille van het
nog maar net gestarte historisch-kritisch onderzoek naar de oorsprongen van Qur'an en
islam, lijken mij de opmerkelijke overeenkomsten met de islamitische inhoud en delen
van het boek van Elchasai van belang. Fragmenten van de heterodoxe joodschristelijke
groepering komen aan de dag in deze wereldgodsdienst. En dat zou dan niet voor het
eerst zijn, getuige de ontstaansgeschiedenis van het manicheïsme.
Het is de echter de islam die het meest aanwijsbaar opvallende trekken uit het boek van
Elchasai lijkt te hebben overgenomen: de gebedsrichting naar Jeruzalem, de herhaalde
wassingen, het concept van een uit de hemel gevallen boek, de christologie met de nadruk op de éénheid van God en de visie op de weerkerende belichaming van de geestelijke leider, de Godsgezant of profeet. Verder de positieve grondhouding tegenover het
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huwelijk, de eschatologie van de dag van het oordeel en wellicht het motief van de verborgenheid dat in het shi'isme een rol speelt.
De directe invloed van het boek van Elchasai moet niet worden overschat. Toch heeft de
merkwaardige inhoud van het boek de christelijke heresiologen zo geprikkeld, dat zij in
feite voor de conservering van fragmenten van het boek gezorgd hebben. Dat lijkt wel
exemplarisch voor de manier waarop het boek zijn invloed elders uitgeoefend heeft. Het
lijkt steeds een moeilijk aantoonbare, verborgen aanwezigheid geweest te zijn, die voor
belangrijke bewegingen gezorgd heeft. Mani is een goed voorbeeld. (Het boek van) Elchasai heeft hem verteld hoe het niet moet. Iets dergelijks is misschien ook aan de hand,
bij die andere grote wereldreligie, de islam. Het lijkt er sterk op, dat de inhoud van het
boek via een voor ons verborgen route de weg gekruist heeft van Mohammed. De naam
Elchasai, 'verborgen kracht', is goed gekozen.

Tot slot. Was er nu werkelijk zo'n hemelsbreed onderscheid tussen de orthodoxie die de
ketterjager Epiphanius vertegenwoordigde en de heterodoxie die hij in joods christendom, maar met name in het verfoeide elchasaisme bestreed?
We kunnen daar zo onze gedachten over hebben wanneer we het volgende citaat uit zijn
Ancoratus proeven:
Ancoratus 115
(...) In Mozes trok Hij [God] zijn volk de schoenen uit, in de profeten nam
Hij het bovenkleed van hen af, terwijl hij Jeremia alleen de lijfrok overliet.
Bij Johannes wierp Hij alle kleding van de wereld weg en bekleedde hem
met een mantel van kamelenhaar. Uiteindelijk legde Hij in de Verlosser en
Zijn leerlingen de gestalte van de wereld af; want van boven, vanuit de
hemel bekleedde hij hen na de reiniging door het water met het gewaad
van het vuur en de heilige Geest. (...)

---
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XI

BIJLAGEN

1

SCHRIJFWIJZEN VAN DE NAAM 'ELCHASAI'

De naam van de profeet aan wie de verschillende vormen van elchasaisme hun naam
ontlenen komt in diverse schrijfwijzen voor:
*Hlcasa>v (Hippolytus)
*Hlxai>v (Epiphanius)
*Hlxai~o" (Epiphanius)
*Elcasai~o" (Methodius van Olympus, Symposium VIII 10)
*Elkesaivo" (Pseudo-Epiphanius, Anacephalaeosis)
*Elkesai>V (Theodoretus van Cyrus, Haereticarum fabularum compendium II 7)
&Elkasa` (Joseppus, Hypomnesticon 104, 38)
&Elxai>v ( Johannus Damascenus, De haeresibus 30 en 53)
*Hlzavn (MSS: Johannus Damascenus, De haeresibus 30 en 53)
*Hlxavh
(idem)
~Hlxav
(idem)
#Ilxa
(idem)
Ei*lxav
(idem)
*Elxav
(idem)
*Alcasai~o" ( Cologne Mani Codex)
lxs (M 1344 + M 5910)
Elci (Augustinus, De haeresibus 10 en 32)
Helchi (Pseudo-Augustinus, Praedestinatus I 32)
al-Hasîh (al-Nadîm, Kitâb al-Fihrist)
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