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English summary
This MA thesis is a translation of Maximus Confessor: Lo,goj avskhtiko,j (shortened: LA, in Polycarp
Sherwoods English edition named The Ascetic Life), in an interlinear edition with the Greek text of P.
van Deuns scientific text-critical edition in Corpus Christianorum Series Graeca vol. 40, together with
an introduction to Maximus generally and this particular work, and a commentary to the text. The
translation is based on recent development in translation-technique as this is worked out by the
most serious producer of translations of the Bible in Norway, the Norwegian Bible Society (Det
norske Bibelselskap).
In the introduction to Maximus a summary of his life and carrier is given, and his role and teaching in
the monothelite controversy is discussed. He got his Confessor-title as a result of his fight for the
lasting orthodox position that the incarnate Christ as fully man and fully God possessed both a
human and a divine will (gr. qe,lhma) according to his two natures (in the language of the
Chalcedonian creed). His vision of man and cosmos and their creation and deification through the
lens of the cosmic God-man Jesus Christ is also explored shortly with reference to the works of Hans
Urs von Balthasar, Lars Thunberg and Torstein Theodor Tollefsen.
In the introduction to LA, the work is described as a relatively simple but important work, showing us
the practical-spiritual heart of Maximus’ theology. I view it as composed around 626, early in his
carrier. In the section also the structure and argument of LA, its historical context, the use of
Scripture in the text and some central themes (ascesis [that is: training for love of God and neighbor
in imitation of the Savior], divinization/deification and repentance) is commented on.
The commentary focuses on a range of different things: translation of words and passages, textcritical issues, theological and historical issues to help understand the text, similar thoughts and
formulations in Maximus’ other works, other literary parallel sources and so on.
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Forord
Denne oppgaven har en lang og spennende historie, og har blitt jobbet med på de forskjelligste tider
og steder (bl.a. om bord i ”Betelskipet” Elieser 6 på Hardangerfjorden i okt ’09). Å forstå og oversette
gamle tekster er et møysommelig og delvis ensomt arbeid. Kvaliteten på sluttresultatet er derfor i
stor grad avhengig av alle som har gitt meg tilbakemeldinger underveis. Sjelden har jeg gjort ferdig et
arbeid der det er så mange som bør og skal takkes. Først nåværende kollega Peder Solberg ved NLA
(Norsk Lærerakademi) Høgskolen, som satte meg på sporet av denne nydelige teksten og var med på
et par lesegrupper med teksten i desember ’09. Underveis i arbeidet har jeg fått mye god hjelp fra
min alltid humørfylte og velvillige veileder Gjert Vestrheim og andre deltagere i klassisk-seminaret
ved UiB, særlig Pär Sandin og Tormod Eide. Gresk-kollega ved NLA Jan Songstad har gitt meg flere
nyttige innspill til oversettelsen i avslutningsfasen. Forskergruppen jeg deltar i ved NLA Høgskolen,
bestående av Svein Rise, Ståle Johannes Kristiansen, Kim Larsen, Knut Tveitereid og Knut-Willy
Sæther kom med gode tilbakemeldinger til oppgavens form og noen gode teologihistoriske
kommentarer i sluttfasen. Min gode venn og studiekamerat Bjarte Hove bidro til forbedringer ved å
lese oversettelsen høyt for meg og diskuterte oversetterløsninger og innholdsmessige sider på besøk
hos ham i Spjelkavik. Førsteamanuensis ved Misjonshøgskolen, Knut Alfsvåg, har sendt meg stoff og
konversert om Maximos. Paul-Otto Brunstad og Gunnar Johnstad har gjennom samtaler hjulpet meg
med å få til noen gode oversettelser av enkeltuttrykk. Torstein Theodor Tollefsen har diskutert noen
viktige temaer og satt meg i kontakt med andre Maximos-kjennere. Nevnes må også de alltid velvillige bibliotekarene både på NLA i Sandviken og på Bibliotek for Humaniora på ”Høyden”. En takk også
til sensorene Pär Sandin og Staffan Wahlgren (NTNU) for en stimulerende faglig samtale på muntlig
eksamen og bidrag til retting av noen upresisheter og en rekke skrivefeil, særlig greske aksenter.
In English I would like to thank Andrew Louth for answering my e-mails and Bart Janssens at Brepols
Publishers for permitting me to reproduce the Greek text of CCSG 40.
Men størst takk skal kanskje min kjære kone Lene, og guttene mine Gabriel og Andreas ha, som har
hatt tålmodighet med meg, særlig i en hektisk innspurt. Lille Andreas som ga meg fine stunder med
god arbeidsro under sine formiddagslurer da jeg hadde pappaperm i febr.-apr. 2009 utmerket seg
særlig positivt.
Dette er en korrigert versjon av masteroppgaven som ble levert og prøvd ved UiB høsten 2010. Jeg
jobber med å få utgitt en mer populær utgave av den norske oversettelsen. Publikasjonen av denne
versjonen er ment primært for dem som likevel finner det interessant å lese teksten tospråklig. Har
du tilbakemeldinger på noe i kommentar, innledning eller oversettelse, kontakt meg på
gunnar.innerdal@gmail.com.
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Masteroppgavens format og metode
Denne oversettelse av Maximos Bekjennerens skrift Lo,goj avskhtiko,j sammen med den greske
teksten, mine kommentarer og en innledning, ble lagt frem som min masteroppgave i Gresk ved
Universitetet i Bergen. Ved å velge en slik oppgaveform ønsket jeg å bidra til det som jeg anser som
en av hovedoppgavene for klassisk filologi som universitetsfag: Å formidle kjennskap til og forståelse
for tekster fra litteraturen vi studerer, slik at de blir tilgjengelige både for allmuen og akademikere
innenfor ulike fag. Oppgavens format gir også mulighet til at leseren får et innblikk i alle typer
aktiviteter i det filologiske verksted og mine evner til å utføre disse; i oppgaven drøfter jeg
oversetterteknikk generelt og valg av oversettelse på konkrete steder, tekstkritikk, teksttolkning,
skriftets og forfatterens kontekst og teologi-, filosofi- og litteraturhistorisk bakgrunnsstoff som gir lys
over teksten. Min tilnærming, særlig i noteapparatet, er nok sterkt preget av min dobbelte identitet
som teolog og klassisk-filolog, men i arbeidet med en forfatter som Maximos skulle vel dette egentlig
være et perfekt utgangspunkt.

Oversetterstrategi
Siktemålet med oversettelsesarbeidet har vært å lage en oversettelse som ligger nær grunnteksten,
men samtidig er på et velfungerende og oppdatert norsk. Slik sett er min oversettelse mer idiomatisk
enn konkordant, men jeg har prøvd å unngå for utflytende omskrivinger. Et viktig premiss for valg av
oversetterstrategi har vært at Maximos stadig benytter bibeltekster. Bortimot en tredjedel av teksten
er bibelsitater eller henspillinger på bibeltekster.a For å få en oversettelse til å fungere godt i en norsk
kontekst var det da naturlig å velge en av de tilgjengelige norske oversettelsene og legge meg tett
opp til den i tilnærming ellers også. Nærmest mine egne preferanser for oversetterstrategi ligger de
siste revisjonene som er kommet fra Det norske bibelselskap (heretter: Bibelselskapet), som
oppsummerer sin strategi slik: ”språket skal være forståelig og på et godt, moderne norsk.”b Jeg har
derfor gjengitt nesten alle sitater og allusjoner til Det nye testamente etter deres oversettelse av Det
nye testamente fra 2005 (heretter: NT05).c Jeg har også, der det var naturlig og forsvarlig, forsøkt å
a

Van Deun 2000:XV.
Fra www.bibel.no/sitecore/content/Home/Toppmeny/Om-oss/Om-Bibelselskapet.aspx, 28.10.10. For en
dagsaktuell redegjørelse for og vurdering av en annen måte å tenke om (bibel-)oversettelse på, se Geir Otto
Holmås presentasjon og vurdering av Bibelen Guds ord – (BGO) (Holmås 2010). Holmås viser bl.a. hvordan BGO
er svært varierende eller tilfeldig i applikasjonen av konkordans-prinsippet, og kanskje av og til vel så
konkordant overfor den engelske New King James Version (1982) som den greske grunnteksten til NT. Han
kritiserer også BGO for en rekke oversetterfeil og -tilfeldigheter og for ofte å benytte dårlig norsk språk og stil.
Holmås konkluderer med at BGO ”faglig sett ikke holder mål” (2010:180).
c
Før Det nye testamente ble trykket og utgitt i sin helhet i 2005, publiserte Bibelselskapet oversetternes
prøvetekster til NT i en kommentert versjon med parallell tekst på nynorsk og bokmål i fem bind: NTR1-5 - Det
nye testamente revidert (2003-5).
b
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legge meg tett opptil ordlyden i Bibelselskapets tilsvarende prøvetekster til Det gamle testamente,
som dog ikke foreligger til alle skriftene i GT og ikke til apokryfene.a Jeg vet fra sikre kilder i
Bibelselskapets oversetterutvalgb at det vil komme en del justeringer både i NT og GT når hele
Bibelen etter planen kommer i 2011, men jeg måtte altså forholde meg til tekstene som forelå da
denne oppgaven ble fullført. I arbeidet med oversettelsen har jeg i stor grad brukt disse tekstene
(NT05 og prøvetekster til Det gamle testamente) slik de ligger tilgjengelig på Bibelselskapets
hjemmesiderc, der de også er søkbare til en viss grad.
I samband med 2005-oversettelsen av NT har det kommet en del gode redegjørelser for oversetterstrategien som ligger til grunn. En av dem er Hans Kvalbeins forord til det første bindet med
prøvetekster fra arbeidet med NT, utgitt som NTR 1: Luk.d Jeg vil her referere hans hovedpoenger og
gi eksempler på hvordan jeg selv har brukt disse tilnærmingene i min oversettelse. Han begynner
med å ta med det positive i arven fra Bibelselskapets forrige oversettelse av 1978/85, som var å
forlate et konkordant ”ord-for-ord-prinsipp” til fordel for en idiomatisk tilnærming der man fokuserer
på å gjengi grunntekstens mening i vendinger som er forståelige i målspråket. I mitt arbeid kommer
dette til syne særlig i mange tilfeller der jeg har løst opp genitivsuttrykk i den greske teksten. I linje 56 (og 30/31) blir f.eks. o` skopo.j th/j tou/ kuri,ou evnanqrwph,sewj gjengitt ”siktemålet med at Herren
ble menneske” snarere enn ”Herrens imenneskeliggjørelses siktemål”. Et annet viktig anliggende her
er at jeg har satt mange flere punktum enn Peter van Deuns vitenskapelige trykte greske tekst har.e
Dette er viktig for at teksten ikke skal flyte utover og bli strukturløs på norsk. På dette området skiller
jeg meg ganske tydelig fra tilnærmingen til Maxim Mauritsson i hans svenske oversettelse.f Et godt
eksempel er den gamles andre replikk, der linje 7-30 er en periode med en lang rekke innskudd og
leddsetninger av forskjellig art på gresk. Her har jeg satt 8 punktum (Mauritsson har 4). Jeg kan også
nevne løsningen jeg har valgt med en svært idiomatisk gjengivelse av replikkinnledningene (se linje 3
med note 3).
Etter sin innledende anmerkning lanserer Kvalbein fire revisjonsprinsipper som er ment som en lett
korreksjon av noen litt for idiomatiske løsninger i Bibelselskapets forrige oversettelse fra 1978/85.
Det første er et ønske om å ivareta et konkordant anliggende ved å forsøke å gjengi de samme ord og

a

Her kompliseres forholdet av at Maximos siterer GT etter den greske teksten i LXX og Theodotion. Se
nedenfor.
b
Dvs. Gunnar Johnstad, førsteamanuensis i Det nye testamente og kollega ved NLA Høgskolen.
c
Se www.bibelen.no
d
Kvalbein 2003:9-14.
e
Van Deun 2000. Det er selvsagt bare med reservasjoner man kan tale meningsfullt om punktum i den greske
teksten, fordi originalen og mange av avskriftene vi kjenner er skrevet uten tegnsetting. Jeg refererer til den
moderne praksisen med å dele den greske teksten opp i perioder, basert bl.a. på forekomsten av finitte verb.
f
Mauritsson 1965.
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uttrykk i grunnteksten mest mulig likt, slik at gjenkjennelsen øker. Jamfør her mine gjennomgående
oversettelser av skopo,j, stammen avmel- og uttrykket h` u[lh tou/ ko,smou (se hhv. linje 2, 275 og 56
med noter). Det andre er et ønske om å bevare grunntekstens metaforer i større grad. Se her linje
135-6 der loidori,aij katatoxeu,ei blir ”*han+ skyter piler av hån”, linje 41-42 der sune,zeuxe ..
diazeucqei/san er gjengitt ”knyttet sammen med” .. ”løst fra” eller linje 322 med ptai,w = ”snuble”.
Her har jeg også valgt å gå et skritt lenger enn NT05 i min gjengivelse av ordgruppen mime/h- med
etterligning-ordgruppen, se note 21 til linje 51.a Det tredje er et ønske om å bevare grunntekstens
pregnans på steder der en idiomatisk omskriving ville blitt alt for ordrik. Her finnes gode eksempel i
linje 358-362 der den gamle omtaler de tre dydene kjærlighet, selvbeherskelse og bønn i
formelaktige vendinger som med vilje gjengis ganske stramt, og i linje 1010-12 der jeg har beholdt
tettheten i Maximos’ pregnante slutninger ved hjelp av identifikasjoner og innholdsmettede
genitivsuttrykk (jf. også linje 331-333). Det fjerde ønsket handler om å bevare grunntekstens rytme
og stilpreg. Her kan jeg nevne vokativformene den gamle og broren stadig bruker når de henvender
seg til hverandre, som vi på norsk naturlig ville plassert i starten av setningen, men som på gresk ofte
er plassert innskutt et stykke uti setningen, gjerne for å fremheve et eller flere uttrykk som går foran.
Her har jeg i størst mulig grad forsøkt å gjøre plasseringen tilsvarende i den norske teksten. I
oversettelsen av Sir 1,23f i linje 377ff har jeg beholdt det poetisk-metaforiske preget, noe
Bibelselskapets oversettelse av apokryfene, som er basert på de samme prinsippene som 1978/85oversettelsen, naturligvis ikke gjør. Ellers er dette anliggendet allerede ivaretatt i mange av de
poetiske bibeltekstene som jeg gjengir fra NT05, f.eks. Fil 2,5-11 i linje 232ff.
Videre nevner Kvalbein noen andre hensyn som lå til grunn i arbeidet frem mot NT05: Modernisering
av språket, kjønnsinkluderende språk og troskap mot en fremmed kultur. Det første er ivaretatt ved
at jeg gjennomgående forsøker å legge min oversettelse i det samme oppdaterte språk som NT05.
Det kommer f.eks. til syne ved at jeg unngår å gjengi greske relativsetninger ved hjelp av de norske
relativpronomenene hvis, hvem og hvilken, og tilnærmingen til det notorisk vanskelige sa,rx (se bl.a.
note 97 til linje 636 og note 8 til linje 16). Hensynet til kjønnsinkluderende språk har jeg litt nølende
brukt i linje 325, 603, 921 og 972 av aktualiseringshensyn (se note 61 til linje 325). Vår tekst har få
aktuelle kulturelle problemstillinger ut over dem som ligger i bibeltekster som er brukt (jf. f.eks. linje
741 og 825 med note 109 og 126).
Når det gjelder oversettelsen av Maximos’ sitater fra Det gamle testamente (som han i hovedsak
siterer etter den greske oversettelsen Septuaginta fra ca. år 200 f. Kr. (LXX)) møter oversetteren på
en hel knute av utfordringer. En er at alle norske bibeloversettelser bruker den hebraiske teksten,
a

Dette gjelder følgende steder: mime,omai (tina) linje 51-59; 353, 1025; 1040; mimhth,j tinoj gi,nesqai linje
64-5; mi,mhsij linje 290; mimhth,j linje 653.
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som LXX flere steder skiller seg ganske markant fra i mening. En annen er at greske ord som da LXX
ble laget øyensynlig hadde en betydning, har fått en annen når Maximos leser dem ca. 1000 år
senere. En tredje er at LXX noen ganger rett og slett er dårlig gresk som det er vanskelig å få mening
ut av. Min løsning har blitt at jeg forsøker å legge meg tett opptil Bibelselskapets norske oversettelse
av de samme tekstene der det ikke blir altfor fritt i forhold til den greske teksten. Men der viktige
hensyn tilsier det kan det være en dårlig løsning å gjøre det (jf. linje 71ff med note 26). På steder der
det er tydelig at Maximos forstår LXX annerledes enn man trolig gjorde i startfasen, har jeg oversatt
slik at det blir Maximos’ forståelse av teksten som kommer frem, siden hans argumentasjon kan bli
vanskelig å følge hvis man ikke gjør det (se f.eks. linje 859 med note 133). På en del steder der LXX er
vanskelig å tyde har jeg bemerket det i noter (f.eks. notene 87 og 127 til hhv. linje 528 og 832).

Noteapparat
Noteapparatet til teksten er utarbeidet på to nivåer. Dette gjøres primært for å gjøre formatet
lettere tilgjengelig for leseren. Det er også en fordel saklig sett at det skilles mellom mer direkte
kildehenvisninger (oftest til bibeltekster) og mine kommentarer til teksten av forskjellig art. Til sist er
det utseendemessig positivt og praktisk når man skal slå opp for å finne opplysninger om en sak at
ting ikke blandes for mye sammen.
I fotnotene på hver side (nummerert alfabetisk, med ny telling på hver side) angis i innledningen
vanlige fotnoter, mens de til oversettelsen inneholder henvisning til kildetekster for sitater og
allusjoner i Maximos’ tekst. Rene sitater som enten anføres som sådanne av Maximos eller er så
lange at det er helt tydelig at det siteres bevisst er merket med doble anførselstegn (””) i teksten og
kilde er oppgitt i noten. Bruk av vokabular fra en bestemt tekst som ikke er angitt som sitat i teksten,
men som likevel må anses å være en bortimot direkte reproduksjon av en annen tekst, er merket
med enkle anførselstegn (’’) i teksten og kilde er oppgitt i noten. Løsere henspillinger (”allusjoner”)
eller saklige/innholdsmessige paralleller anføres ved Jf. og kildetekst i noten. Ved sitater fra Det
gamle testamente angir jeg med bokstavene LXX at man må til den greske Septuaginta-teksten for å
forstå forskjellene på mine oversettelser og det man finner i en vanlig norsk bibelutgave som
oversetter den hebraiske teksten. Jeg angir også kapittel og vers dobbelt der det er forskjeller i
nummereringen i LXX og hebraiske/norske tekstutgaver. Henvisningene i fotnotene er i stor grad
basert på notene i van Deuns tekstutgave, men jeg har justert noen, utelatt noen og lagt til noen der
jeg har funnet det mer hensiktsmessig eller presist. I noen markante tilfeller er forskjeller fra van
Deun bemerket i sluttnotene.
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I sluttnotene gir jeg mine kommentarer til teksten og oversetterarbeidet, som en hjelp til leseren
med å forstå teksten, dens struktur, argumentasjon og kontekst. Her drøftes oversettervalg jeg har
gjort som kan være med å utdype viktige sider i den greske teksten, det gis filosofi- og
teologihistoriske redegjørelser og henvisninger til Maximos’ andre skrifter og ideer generelt som kan
sette teksten inn i dens rette kontekst, forslag til løsning av mer konkrete tolkningsspørsmål, noen
kommentarer til ulike varianter i håndskriftene og av og til noen mer aktualiserende diskusjoner av
tekstens innhold. I utarbeidelsen av sluttnotene har jeg lagt vekt på at de skal være pregnante og
treffende, slik at de kan bli en effektiv hjelp til lesning av teksten. Det betyr at de ikke alltid går så
langt i dybden eller presisjonsnivået som man kunne ønske å gjøre, men dette er altså en bevisst
pragmatisk strategi fra min side. Målet er tilgjengelighet for leseren, ikke å skrive utførlig om alle
tema. Ofte angis det litteratur i noten som kan konsulteres dersom man ønsker å lese en mer grundig
redegjørelse for det tema som behandles. Utgavene av LA som jeg har hatt tilgang til og brukt i
arbeidet (van Deuns greske tekstkritiske utgave, Mauritssons svenske og Polycarp Sherwoods
engelske oversettelsea), har heller sparsomt med kommentarer til konkrete saker i teksten. Man kan
altså ikke si at det eksisterer noe særlig til kommentartradisjon til skriftet, i alle fall ikke på
skandinaviske språk eller engelsk som jeg primært har forholdt meg til. Mesteparten av stoffet i
sluttnotene er derfor mine egne betraktninger til teksten, basert på andre kilder.

Nummerering, avsnitt og overskrifter
Den greske teksten som er gjengitt etter van Deuns utgave er nummerert i linjer og har noen grafiske
markeringer av avsnittsinndeling. Jeg bruker hans linjenummerering når jeg henviser til greske ord og
uttrykk i teksten. Tallene i den norske teksten er den gamle avsnittinndelingen som er benyttet i PG,
av Sherwood og Mauritsson. Disse virker tidvis nokså vilkårlige, og er beholdt mest for referansens
skyld, men benyttes også når jeg kommenterer tekstens struktur i større linjer. Overskriftene i den
norske teksten er nykomponert av meg selv og basert på skriftets disposisjon slik jeg beskriver
nedenfor i avsnittet om skriftets disposisjon. Ellers har jeg satt linjeskift ved hver ny replikk og på de
stedene det er naturlig å sette et nytt avsnitt i teksten, oftest etter forbilde fra van Deun. b

a
b

Sherwood 1955a.
Med et viktig unntak i min overskrift midt i avsnitt 37, se tilhørende note.
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Innledning til tekstutgaven
Maximos Bekjennerens liv og lære
Maximos Bekjennerena kalles gjerne ”den bysantiske teologiens far”.b Den standhaftige munken,
teologen og filosofenc fra Konstantinopel er i dag et hett navn innenfor både patristikk, bysantinske
studier, filosofiske studier og økumenisk/aktuell teologi. Maximos’ skriftlige produksjon spenner fra
det høytsvevende til det helt enkle, fra det filosofisk-definisjonale til det spirituelle. Han har skrevet
lange og presise betraktninger om små, men viktige teologiske distinksjoner, og småskrifter i en lett
tilgjengelig form som tar for seg det kristne livet i kjærlighet og gudstjenesten. I historiebøkene har
han først og fremst fått sitt helgennavn skrevet inn på grunn av det høytsvevende, dvs. hans viktige
rolle i den noe subtile kristologiske diskusjon på 600-tallet om hvorvidt den inkarnerte Kristus som
sann Gud og sant menneske hadde én eller to viljer. I denne oppgaven har jeg valgt å ta fatt i den
motsatte enden, og skal primært jobbe med et av hans mindre skrifter, både i størrelse og
vanskegrad. Men kanskje kommer vi vel så nær Maximos’ eget hjerte her. For det var ikke trang til
teologisk diskusjon som førte ham ut i striden om monotelismen (med det resultat at han endte sitt
liv skamfert og i landflyktighet), men et ektefølt engasjement for det som var størst for ham: frelsen
og det kristne liv.d

a

Hans greske navn er Ma,ximoj `O `Omologhth,j, som på latin blir til Maximus Confessor, på engelsk Maximus
the Confessor. I denne oppgaven forsøker jeg å unngå latinisering av greske navn, og bruker dermed
transkripsjonen av det greske navnet og en norsk oversettelse av tilnavnet.
b
Halldorf 2001:232; jf. Meyendorff 1976:3, som sier at den chalkedonske kristologi og deltagelse-konseptet
“through the creative synthesis of Maximus the Confessor, serve as a framework for the entire development of
Byzantine Christian thought..”. Ibid:37: “Maximus the Confessor (..) dominates the period intellectually, and, in
many respects, may be regarded as the real Father of Byzantine theology.” Ibid:39: “The essential elements of
Maximian Christology provided the permanent terminological and philosophical framework for Byzantine
thought and spirituality.” Jeg benytter for øvrig Halldorfs innledningsbok til kirkefedrene som kilde i et
vitenskapelig arbeid med en viss tilbakeholdenhet, fordi boken har tydelig karakter av å være en formidlingsbok
som ikke følger vanlige krav til dokumentasjon og kildebruk, og har et veldig eksplisitt normativt kristent
oppbyggelig sikte. Når jeg likevel siterer den noen ganger er det fordi det er en av svært få fremstillinger om
Maximos som finnes på norsk, og fordi den tidvis er svært innsiktsfull og velformulert. Jeg siterer fra boken der
Halldorf formulerer gode oppsummeringer av innsikter jeg finner bekreftet hos Maximos og ellers i
sekundærlitteraturen, men da aldri som (eneste) kilde eller bevis for påstander jeg hevder.
c
For interessante betraktninger omkring hvorvidt han kan/bør kalles filosof, se Tollefsens innsiktsfulle artikkel
”St. Maximus the Confessor, Philosopher or Theologian?” (Tollefsen 2005). Tollefsens konklusjon er at han er
begge deler: “he is a philosopher” (:73). ”To count St Maximus a philosopher is not to say he is not a
theologian. He is a Christian philosopher..” (:77). Tollefsen utfolder sitt syn på Maximos som en kristen filosof
videre i Tollefsen 2008:6-13.
d
Louth 1996:21 sier treffende: “It is also striking, and I think significant, that broadly speaking [Maximus] began
by helping people (mainly monks, but not entirely: his second letter, a profound discussion of the nature of
love, was addressed to a courtier, John the Cubicularius) to live a Christian life, it is only later that he concerns
himself with speculative theological matters (though these are never detached from living a Christian life, apart
from which they make no sense), and later still, and apparently with some reluctance, that he involved himself
in theological controversy. Theological controversy was forced on him because theological error threatened the
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Oppvekst, karriere og skjebnea
Maximos ble født i 580, mest sannsynlig av velstående kristne foreldre i Konstantinopel. Han fikk seg
en god utdannelse i datidens filosofi (influert både av Aristoteles og nyplatonikernes Platon-lesning)
og vitenskaper, og ble førstesekretær i keiser Heraklios’ administrasjon i byen i 610. b Trolig i 614
forlot han hoffet, trolig begrunnet i en forkjærlighet for et liv i stillhet og bønn,c og innledet sitt fra da
av livslange engasjement som munk, først i et kloster i Chrysopolis (det nåværende Skutari) like
utenfor Konstantinopel, der han viste sin dyktighet og derfor fikk sin første disippel, Anastasios,
allerede i 618. I ca. 625 reiste han videre til St.Georg-klosteret i Kyzikos (nåværende Erdek), hvor hans
skriftlige produksjon på det teologiske området for alvor tok til. Oppholdet ble imidlertid kort, for i
626 måtte munkene flykte derfra på grunn av den militære trusselen fra perserne som var på vei mot
Konstantinopel. Etter mulige opphold på Kypros og Kreta endte han så trolig i forkant av 630 opp i
Eukratas-klosteret i Kartagod i Nord-Afrika, hvor han levde og virket i mange år. Der holdt han bl.a. sin
berømte disputas med Pyrrhos i 645, en viktig begivenhet i striden om monotelismen. Senere i 645
eller tidlig i 646 kom han til Roma, der han om ikke deltok, så i alle fall hadde en viss innflytelse,
under Lateransynoden som pave Martin tok initiativ til i 649, der monotelismen ble fordømt. Det
førte temperaturen i monotelisme-striden til slike høyder at Maximos sammen med pave Martin
etter litt om og men ble arrestert av keiserlige utsendinger 17.juni 653. Den første rettsaken mot
ham, som hadde klare politiske overtoner, fant sted i mai 655. Han ble da sendt i et årelangt eksil til
Bizya i Thrakia, i håp om at han skulle forbedre seg i keiserens øyne, noe han ikke gjorde. I 656 ble
han derfor videresendt til et nytt eksil i Perberis (Perbera). I 662 ble han igjen ført fram for retten,
authenticity of a Christian life of love in response to God’s love for us (..)” På denne bakgrunn er det viktig å
presisere at distinksjonen jeg her har gjort mellom det høytsvevende og det enkle derfor ikke kan sies å være et
slags prinsipielt skille mellom det spirituelle og det rent teoretiske: ”Given Maximus’s integrative perspective,
the pointing of his whole theological project toward the mystery of Jesus Christ, and the ”deep structure” of his
spirituality, no text in his corpus is irrelevant to his theology of the Christian life” (Blowers 2003:39).
a
Til avsnittet Sherwood 1952:1-22; Louth 1996:3-18; Blowers 2003:13-16, jf. Jungwirth 2006a.
b
Vår tilgang til Maximos tidlige år kompliseres av svært motstridende kilder. Den greske beretningen om hans
liv (trykket i PG 90) er den mest positive, og legges oftest til grunn blant forskerne. Men det finnes også en
syrisk versjon, som er forfattet av en tilhenger av monotelismen. Den er mye mer negativ til Maximos, og
omtaler han gjerne i foraktelige ordelag. Der sies det at Maximos ble født i Palestina og hadde en mye mer
provinsiell dannelse fra klostre der. Den syriske versjonen vurderes noe mer positivt som historisk kilde av
Louth (1996:6) enn av mange andre (f.eks. Blowers 2003:13n2). Louths konklusjon er likevel ikke mer
vidtgående enn at det de to biografiversjonene forteller oss, er at svært få av opplysningene som gjelder
Maximos’ liv før ca. 630 kan regnes som sikre. Fødselsåret er dog tydelig bevitnet i en rettsprotokoll fra 655 der
det sies at Maximos på det tidspunktet var 75 år.
c
Den greske biografen antyder at dette også var motivert av misnøye med den rådende teologi i keiserens
administrasjon, men det er mindre sannsynlig. Det kunne i alle fall ikke dreie seg om spørsmål som var relatert
til monotelisme-striden, for den hadde ikke kommet skikkelig i gang på dette tidspunktet, verken i den
teologiske debatten eller i Maximos’ tanke.
d
I von Balthasar 2003:75 plasseres Eukratas-klosteret fortsatt i Alexandria, men dette er tilbakevist bl.a. av
Thunberg 1965:4 (der fotnote 4 går i rette med den tyske originalen til nevnte sted hos Balthasar og kaller
fremstillingen ”uklar”) og 1985:18f, begge steder med henvisning til Sherwoods arbeider med Maximos’
kronologi.
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denne gangen med tydelige teologiske beskyldninger rettet mot seg av en monotelistisk orientert
domstol. Dommen ble offentlig ydmykelse etter å ha fått hånden og tungen kuttet av (hans
”instrumenter” for å uttrykke sin teologi om Kristus), før han ble sendt i eksil til Tsikhe-Muris-borgen
(eng. Schemaris) i Lazika ved sørvest-kysten av Svartehavet, der han døde 13.aug 662. Sitt tilnavn
Bekjenneren har han fått i den kirkelige tradisjon fordi han ikke gav etter og fornektet sin
overbevisning om Kristi person i møte med både trusler om og gjennomføring av fysisk forfølgelse.a

a

I tradisjonell terminologi skilles det mellom å bli martyr (ma,rtuj), dvs. en som dør for troens sak, mens en
bekjenner (o`mologhth,j) er en som blør – dvs. en som får smake det på kroppen i møte med forfølgelsen, men
holder ut og overlever forfølgelsen.
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Figur 1: Kart over viktige steder i Maximos’ liv. a

a

Kartet er hjemmesnekret med en fritt tilgjengelig outline map fra internett, med god hjelp av bl.a. Jungwirth
2006a og Wikipedia. Det er derfor ikke særlig presist og må brukes som kilde med forsiktighet. Stedet Perberis
(Perbera) omtales fryktelig mange steder i litteraturen, men jeg har ikke funnet at noen sier noe mer om
lokaliseringen eller stedets moderne navn enn at det ligger i Thrakia, der det er plassert helt vilkårlig på kartet.
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Monotelisme-striden
Den teologiske kontroversen Maximos fremfor alt assosieres med, og som ble hovedårsaken til hans
helgenstatus, er striden om hvorvidt den inkarnerte Logos i Jesus fra Nasaret hadde to viljer
(duotelisme, av du,o, tallordet to og qe,lhma, vilje) eller om han i sine to naturer (fu,sij) hadde bare èn
guddommelig vilje (monotelisme). Maximos svar er en tydelig understrekning av at dersom
inkarnasjonen og frelsen skal være reell og effektiv, må Kristus være fullt ut menneske og fullt ut
Gud, og ergo ha en vilje både i sin guddommelige og sin menneskelige natur. På mange måter fører
han her videre den teologiske logikk som vi finner hos Athanasios av Alexandria, som var en av de
sentrale personlighetene i de kristologiske stridighetene på 300-tallet. Hans syn er presist formulert i
et utsagn fra Epist. ad Epictetum, 7: ”Frelsen ble hele mennesket til del ved at frelseren virkelig og i
sannhet ble menneske” (o;ntwj avlhqei,a| avnqrw,pou genome,nou tou/ swth/roj o[lou tou/ avnqrw,pou
swthri,a evgi,neto). Gregorios av Nazianzos uttrykker den motsatte logikk i Epist. 101,32: ”Det som ikke
er antatt [dvs. av Logos, i inkarnasjonen], blir ikke helbredet. Men det som ble forenet med Gud, det
blir også frelst” (to. avpro,slhpton, avqera,peuton\ o] de. h;nwtai tw/| qew/|, tou/to kai. sw|,zetai). På denne
bakgrunn kan vi forstå at striden for Maximos, slik Peter Halldorf treffende skriver: ”handlet om langt
mer enn subtile begrepsdefinisjoner – det gjaldt frelsen.”a ”For om Jesus ikke var så mye menneske at
han hadde hatt mulighet til å velge en helt annen vei – om han hadde ønsket det – hvordan kunne da
mennesket med sin splittede vilje kunne bli frelst?”b
Men la oss nå likevel bevege oss litt inn i og forsøke å forstå også de ”subtile begrepsdefinisjonene”,
og se litt på monotelisme-stridens forhistorie og forutsetninger, og selve begivenhetene og Maximos’
rolle i dem.
Den kristologiske utvikling i oldkirken styres av en viss logikk der det fungerer slik at forrige
generasjons løsninger skaper neste generasjons problemer.c For å forstå monotelisme-striden må vi i
alle fall tilbake til 300-tallet.d I diskusjonen under og mellom kirkemøtene i Nikea i 325 og
Konstantinopel i 381 dreide det seg primært om hvordan man skulle uttrykke Jesu (og etter hvert
Den hellige ånds) relasjon til Gud Fader. Den ortodokse løsningen som ble formulert i kirkemøtenes
bekjennelser ble at Jesus, den inkarnerte andre person i guddommen, er ”av samme vesen”
(o`moou,sioj) som Faderen, og like evig Gud som ham. Forskjellen dem imellom består i at Faderen er

a

Halldorf 2001:239.
Halldorf 2001:229.
c
Til dette og den følgende fremstilling se Skarsaune 1997a:135-236 og Louth 1996:8-18; samt Skarsaune 1988.
d
Vi begynner her fordi det er her utviklingen av den kristologiske diskusjon i oldkirken blir håndgripelig og har
historiske hendelser knyttet til seg; temaene som ble diskutert i de forskjellige faser hadde alle sin forhistorie i
skriftene til enda tidligere fedre, som f.eks. Tertullian og Ireneus (gr. Eivrhnai/oj) (begge virksomme rundt år
200).
b
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Sønnens kilde, ”Sønnen er født av Faderen” som det heter. I neste århundre flyttes fokuset over på
komposisjonen av Jesu inkarnerte person. Inngangsporten til diskusjonen ble spørsmålene om hva
man skulle kalle jomfru Maria: Guds mor, eller bare Kristi mor eller Jesu mor? Kirkemøtene i Efesos i
431 og Chalkedon i 451 slo fast at Maria med full rett kan kalles Guds mor eller Gudføderske
(qeoto,koj) – fordi Jesus hadde både en guddommelig og en menneskelig natur (fu,sij),a forenet i en
person (pro,swpon og u`po,stasij), ”uten sammenblanding, uforvandlet, uoppdelt og uten atskillelse”b
(avsugcu,twj, avtre,ptwj, avdiaire,twj, avcwri,stwj). Fra en synsvinkel kan man gjerne oppfatte Maximos’
teologiske produksjon som en slags utvidet refleksjon over og eksplisering av formuleringene i
bekjennelsen fra Chalkedon, som en symfoni, ”an extended and richly textured gloss on the
Chalcedonian Definition”.c Fra Chalkedon går veien videre til Konstantinopel i 553, der man gjorde
det eksplisitt at denne Kristi person var en av personene i treenigheten, slik at man kunne si at en i
Treenigheten ble korsfestet som menneske (evn sarki,). Når vi så kommer til 600-tallet, var klimaet
fortsatt preget av splittelsene i kjølvannet av Chalkedon. Mange mente at det var viktig å fastholde
sterkere enheten i Kristi person på en eller annen måte. Med naturbegrepet ferdigbehandlet, vendte
man seg nå til diskusjonen om Jesu energi(er) (evne,rgeia – operasjonsmodus/virksomhet) og vilje(r).
(Pseudo-)Dionysios Areopagitend hadde formulert seg i retning av én Gud-menneskelig energi i
Kristus, og han hadde stor innflytelse på denne tiden.e Hans skrifter ble brukt for å argumentere i
begge retninger. Monergismen hadde fått ganske stort gjennomslag da den i 633 ble feiret ved felles
fredsslutningsgudstjeneste i Alexandria, og senere samme år for første gang ble virkelig utfordret av
den aldrende munken Sofronios, som Maximos tidligere hadde hatt kontakt med gjennom klosteret i
Kartago.f I kjølvannet at dette utstedte patriark Sergios av Konstantinopel et autoritativt dokument
(kalt Psefos) der han forbød å tale om antall energier i Kristus, og anga at man heller skulle tale om
ett guddommelig subjekt i Kristus. På bakgrunn av denne tilnærmingen ble til slutt monotelismen
hoffets offisielle teologiske posisjon, uttrykt i et keiserlig edikt utarbeidet av Sergios og signert med
keiser Heraklios’ hånd i 638, Ekthesis. I denne tiden var Maximos i Kartago. Han kjente til

a

Man avviste altså den såkalte monofysittismen, læren om at Jesu hadde kun èn Gud-menneskelig natur, som
særlig hadde sine røtter hos Kyrill av Aleksandria.
b
Adverb-serien i Chalkedon-bekjennelsen, halv-synonyme og alle med en kompliserende a;lfa privativum, er
en liten nøtt for oversettere. Her gjengitt etter Skarsaune 1997a:223.
c
Slik siterer Blowers (2003:16) fra Cyril O’Regan (1996): ”Von Balthasar and Thick Retrieval: Post-Chalcedonian
Symphonic Theology”, s 227-260 i Gregorianum 77. Jf. også Blowers 2003:19; 174n3; Balthasar 2003.
d
Hvem som forfattet skriftene som går under Dionysios’ navn (det henspiller på Apg 17,34) er ikke kjent. Trolig
er de skrevet på 500-tallet i Syria. For estetikkens skyld gjentar jeg ikke Pseudo- ved henvisning til Dionysios i
fortsettelsen.
e
Jf. Louth 1996:54-56.
f
Selv om de konkrete bevisene for det ikke er så mange og sterke, sier Blowers (2003:14) at Sofronios ”had a
formative influence on Maximus’s Christology and his response to emerging Monothelism”.
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diskusjonen,a men involverte seg ikke offentlig i den før ca. 640. I 645 ble det avholdt en offentlig
disputas mellom Maximos og Pyrrhos i Kartago, b etter at sistnevnte hadde kommet dit etter å ha falt
i storpolitisk unåde i Konstantinopel etter Heraklios’ død i 641. Maximos gikk seirende ut av
diskusjonen og Pyrrhos forlot monotelismen (for en stund). Keiser Konstans II mente at riket hadde
større utfordringer å stri med enn dette teologiske flisespikkeriet, og prøvde å stoppe hele
diskusjonen gjennom et edikt utstedt i 647, Typos, der han forbød enhver diskusjon om antall viljer
og energier i Kristus. Dette ble svært dårlig mottatt av den nyvalgte pave Martin i Roma, som virkelig
gjorde konflikten mellom øst og vest i dette spørsmålet eksplisitt og brennende ved å ikke søke
keiserlig og patriarkal godkjennelse fra Konstantinopel ved sin innsettelse. Det gjorde han heller ikke
da han sammenkalte et større kirkemøte i Lateranet i Roma i 649, der bl.a. dokumentene Typos og
Ekthesis og de to patriarkene Sergios og Pyrrhos ble fordømt som vranglære(re). Maximos deltok
trolig selv i forhandlingene under dette møtet. c Hans innflytelse vises særlig tydelig på kanon 10 og
11 (som han kanskje har forfattet selv), der det bl.a. heter at Kristus i begge sine to naturer ”vil og
utvirker vår frelse” (qelhtiko.n kai. evnerghtiko.n th/j h`mw/n swthri,aj). I kjølvannet av dette krasse
angrepet mot Konstantinopel ble både paven og Maximos arrestert og ført til Konstantinopel, der de
begge til slutt ble dømt og mishandlet, og senere døde i eksil. Bare ca. 20 år senere, ved kirkemøtet i
Konstantinopel i 680-1, ble Maximos’ lære om to energier og to viljer i Kristi person gjort til rådende
ortodoks tro. Men det skjedde uten at Maximos ble nevnt ved navn i møtets dokumenter, trolig av
politiske årsaker.

Den kristosentriske kosmologi
Mens Maximos tradisjonelt har vært knyttet mest til monotelisme-striden, har man i nyere forskning
også satt et sterkere fokus på hans velutviklede kosmologiske kristologi. Boktitler som von Balthasars
Cosmic Liturgy: The Universe According to Maximus the Confessor,d Blowers/Wilkens On the Cosmic
Mystery of Jesus Christe og Tollefsens The Cristosentric Cosmology of St. Maximus the Confessora er

a

Dette går bl.a. frem av en brevveksling med Pyrrhos, på det tidspunktet leder for Maximos’ ”hjemkloster” i
Chrysopolis.
b
Denne er nedtegnet og gjengitt i PG 91:288-353.
c
Den latinske versjonen av møtets dokumenter er underskrevet av en Maximus monachus similiter og deretter
en Anastasius (samme navn som Maximos’ disippel altså) (Sherwood 1952:20).
d
Balthasar 2003, som er en engelsk oversettelse (med oppdatert bibliografi m.m.) av Kosmische Liturgie: Das
Weltbild Maximus’ des Bekenners fra 1961 (førsteutgaven fra 1941 hadde undertittelen Höhe und Krise des
griechischen Weltbildes bei Maximus Confessor, Balthasars oppfatning om en krise i Maximos’ verdensbilde ble
senere kritisert av Polycarp Sherwood, og derpå kraftig revidert). Sveitseren Balthasar var en foregangsfigur i
den renessansen Maximos’ tanke fikk i økumensk teologi utover 1900-tallet.
e
Blowers 2003, et utvalg Maximos-tekster oversatt til engelsk med det jeg bedømmer som den beste kortere
Maximos-innledningen på markedet.
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alle talende for saken. Felles for dem er at de fokuserer på at Maximos’ teologi kjennetegnes av et
særlig fokus på kristologien og dens nærmest altoppslukende funksjon og altinkluderende utforming.
Maximos formulerer en teologisk visjon for hele kosmos, b hvor skapelse, frelse og nyskapelse (eller
kanskje bedre: skapelse og fullendelse) sees sammen gjennom inkarnasjonens og gudslærens linse,
med mennesket og frelsen (guddommeliggjørelsen, qe,wsij) som mål og praktisk applikasjon. I nevnte
bok av Tollefsen skriver han slik i starten og mot slutten: ”The term Christocentric cosmology
adequately describes the worldview of St Maximus the Confessor (580-662). He thinks of the whole
natural cosmos as made because of a Trinitarian motif, by the Son of God with Him as the centre of
all created being, and with a view to the establishment of communion between created and
uncreated being in Christ, the Logos.”c Her kan man særlig tenke på læren om Guds Lo,goj og lo,goi:
som skapt i Sønnen har alle skapte ting sin ytterste virkelighet, sin fornuft og sammenheng, i Gud.d
“The central focus of his thought is the drama of human life in a finite and transient world full of
insecurity, a drama that gets its explanation in the light of God’s economical activities.”e
En viktig kilde for Maximos’ kosmiske teologi er Dionysios Areopagitens mystiske teologi der
Dionysios tenker seg hele verden som et guddommelig ordnet hierarki som er til for å tjene Gud i en
kontinuerlig kosmisk liturgi.f Under dette perspektivet fremstår Maximos som noe av et høydepunkt i
den greske teologiens integrasjon av den filosofiske tradisjon.

a

Tollefsen 2008, opprinnelig en avhandling i filosofi fra UiO. Hans sentrale idè om Maximos verdensbilde som
en kristosentrisk eller kristologisk kosmologi ble også antatt og omtalt positivt av Thunberg, se 1999:127f.
b
Jf. Lars Thunbergs boktittel: Människan & kosmos: Maximos Bekännarens teologiska vision (1999).
c
Tollefsen 2008:1.
d
Denne læren utfoldes hos Tollefsen 2008:64-137.
e
Tollefsen 2008:225. ”Economical” betyr her som i kirkefedrenes teologiske ordbruk (de taler om Guds
oivkonomi,a) Guds gjerninger med verden i skapelse og forløsning, d.e. frelseshistorien, frelseshusholdningen (for
å bli i samme bilde).
f
Louth 1996:29.
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En bok om askese - Lo,goj avskhtiko,j (LA)
Tittel, autentisitet og datering
Skriftets tittel er ikke særlig omstridt. Det finnes en del varianter i håndskriftene, men de peker alle
klart mot tittelen Lo,goj avskhtiko.j kata. peu/sin kai. avpo,krisin (heretter: LA a). Men den er ikke så
lett å oversette. Asketisk bok ville være det mest direkte (slik Mauritsson), men det høres jo litt
malplassert ut, for det er ikke boken som er asketisk, men det liv som omtales i den. Jeg kunne gjort
som Sherwood og gitt en friere gjengivelse som f.eks. Om det asketiske liv,b eller vært enda mer
idiomatisk og sagt Kristenlivets øvelse, Øvelse for Herren etc.. Men til slutt har jeg landet på En bok
om askese, med i form av spørsmål og svar som en slags undertittel. Dette for å følge grunnteksten
tettest mulig i en tospråklig utgave som denne. I en mer populær rent norskspråklig utgivelse kan det
bli aktuelt å gjøre tittelen mer innbydende. En gruppe håndskrifter forenkler undertittelen til kata.
dia,logon - ”i dialogform”. Man kan også merke seg at noen håndskrifter oppfatter boken ikke bare
som avskhtiko,j, men også som wvfe,limoj - ”nyttig, hjelpsom”.c
Autentisiteten til skriftet er også svært godt bevitnet gjennom håndskriftene, der det utelukkende er
plassert sammen med skrifter av Maximos og/eller under hans navn. Noen moderne forskere har
reist tvil om samme forfatter som den som har forfattet Maximos’ tyngre verker kan stå bak et skrift
som er såpass enkelt både språklig og innholdsmessig, enten man legger et teologisk eller filosofisk
perspektiv til grunn. Men denne tvilen forsvinner når man tenker over skriftets pedagogiske formål
og tar med i beregningen at det enkle kan være genialt, også innenfor teologien.d
Dateringen av skriftet er litt vanskeligere. Det henger sammen med usikkerheten knyttet til Maximos’
liv slik jeg har redegjort for ovenfor, og det faktum at det er få faste holdepunkter for å datere flere
av skriftene hans. Skriftet er komponert i sammenheng med De 400 paragrafer om Agape,e trolig
som et slags forstudium til disse, det vet vi ut fra det Maximos sier i prologen der:

a

LA som forkortelse er praktisk fordi den står både til den latinske (Liber Asceticus) og greske tittelen.
Slik Sherwood: The Ascetic Life. Hans tittelvalg er nok tatt på bakgrunn av omtalen av LA i forordet til De 400
paragrafer om Agape: ”o` peri. avskhtikou/ bi,ou lo,goj” (se nedenfor).
c
Til avsnittet: Van Deun 2000:XVI.
d
Til avsnittet: Van Deun 2000:XVI-XVII; Louth 2003:354.
e
For gjenkjennelsens skyld gjengir jeg dette skriftets navn (KEFALAIA PERI AGAPHS –
firetallsnummereringen er altså egentlig ikke med i skriftets tittel) på norsk slik det er gjort i den eneste
publiserte utgaven, Frost 2002. Tollefsen har dog det jeg vil kalle en bedre oversettelse av tittelen i sine norske
arbeider: Fire hundre kapitler om kjærlighet (Tollefsen 2010:77). Aller helst ville jeg nok selv sagt 400/Fire
hundre paragrafer om kjærlighet eller 400 utsagn om kjærligheten.
b
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”Se, i tillegg til boken om det asketiske liv (o` peri. avskhtikou/ bi,ou lo,goj), har jeg også sendt til
Hans hellighet, far Elpidios, boken om kjærlighet (avga,ph), som er formulert i 400 paragrafer etter
forbilde fra evangeliene.”
Men dette verket er ikke enklere å datere, så man kommer ikke lenger enn å få knyttet de to
sammen. Den nevnte Elpidios vet vi heller ingenting annet om. Den vanligste teorien er at begge
skrifter er komponert i 626, i den monastiske ro og fred i klosteret i Kyzikos (dagens Erdek) ved
Marmarahavet. En annen teori er at skriftet er et slags åndelig testamente, komponert under
Maximos’ siste eksil. Det rimer kanskje brukbart med skriftets karakter, men det er i så fall underlig
at Maximos ikke har flere formuleringer som klarere tar standpunkt i forhold til den monotelistiske
strid eller bruker et mer velutviklet viljekonsept. Jeg lar med van Deun spørsmålet stå litt åpent, men
regner en tidlig datering som mest sannsynlig.a Denne dateringen og usikkerheten rundt den betyr at
man må være litt forsiktig med å bruke ferdigutviklede teologiske konsepter, særlig fra monotelismestriden, inn i tolkningen av ord og uttrykksmåter i LA. Men samtidig er LA hvis man følger den tidlige
dateringen et av Maximos’ aller tidligste skrifter, så sammenligningsgrunnlaget blir veldig tynt hvis
man skal glemme alt som kommer senere. Jeg ber derfor leseren særlig av innledningens avsnitt om
sentrale ideer i LA og sluttnotene om å huske på at mye av stoffet som hentes fra Maximos’ andre
verker sannsynligvis er produsert på et senere tidspunkt enn teksten jeg kommenterer. Men uansett
må vi kunne regne med en viss stabilitet og kontinuitet i Maximos’ tenkning.

Teksthistorie og -grunnlag for oversettelsen
LA fikk på grunn av sin enkle form og det grunnleggende innholdet med fokus på det kristne liv stor
popularitet blant munker og geistlige opp gjennom kirkehistorien.b Den rike manuskripttradisjonen
og de mange moderne oversettelsene av skriftet til østeuropeiske språk vitner om dets popularitet
før og nå, særlig innenfor det ortodokse kirkeområdet.c Skriftet fikk sin editio princeps (d.e. første
trykte utgave) gjennom arbeidet til den franske dominikaneren Francois Combefis, som utgav
Maximos’ samlede verker i to store bind i 1675. Han forholdt seg til kun 3 håndskrifter. d Denne
utgaven ble så reprodusert av Jacques-Paul Migne i hans serie Patrologiæ Cursus Completus, Series
Græca (PG) bd. 90 i 1860. De eneste forandringer var noen rettelser av åpenbare trykkfeil hos

a

Til avsnittet: Van Deun 2000:XVIII-XIX (som nevner Irénée-Henri Dalmais som en talsmann for den sene
dateringen, se fotnote 18) og Sherwood 1952:26.
b
Jf. Mauritsson 1965:26.
c
Jf. Van Deuns oversikt over moderne oversettelser, van Deun 2000:XIX-XX. Jf. også Mauritsson 1965:19, som
omtaler hans popularitet i både østlig og vestlig kristen tradisjon på bakgrunn av ”handskrifternas imposanta
antal.”
d
Maz, x og L i van Deuns kritiske apparat, se van Deun 2000:CCLXVIII.
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Combefis, samt tilføyelsen av noen nye slike,a altså ikke noe reelt tekstkritisk arbeid. PG-teksten er
reprodusert i sin helhet av Eleutherios Meretakisb parallelt med en nygresk oversettelse fra 1985. R.
Cantarella utgav en tospråklig utgave med gresk tekst og en italiensk oversettelse i 1931, som
inneholder noen korreksjoner og forbedringer av PG.c Det er denne utgaven som ligger til grunn for
Sherwoods og Mauritssons oversettelser.d
Min oversettelse er i sin helhet basert på den eneste oppdaterte og egentlig, eneste tilgjengelige,
vitenskapelige utgave av skriftet, nemlig Peter van Deuns utgave i Corpus Christianorum, Series
Graeca, fra 2000. Denne virker som et grundig gjennomført arbeid, der en stor mengde av
håndskrifter (84 stk) fra forskjellige tradisjoner, tider og steder er konsultert. Et stemma som går over
4 utbrettsider og en redegjørelse for benyttede håndskrifter på over 230 sider sier sitt. Utgaven har
også fått godt skussmål av anmelderne.e I ydmykhet overfor et så omfattende arbeid har jeg selv
villet være meget forsiktig med å skulle foreslå forbedringer, siden tekstkritikk heller ikke har vært et
hovedfokus for denne oppgaven. Det jeg har gjort, er å kommentere en del varianter fra van Deuns
apparat i sluttnotene, særlig de som er interessante historisk eller saklig sett. Jeg har også bemerket
det på en del steder der tekstgrunnlaget for min og Sherwoods og Mauritssons oversettelser er
forskjellig, dvs. der det er mer vesentlige endringer fra Combefis/PG og Cantarella til van Deun.

Teologihistorisk og litteraturhistorisk bakgrunn
Både den teologihistoriske og den litteraturhistoriske bakgrunn for LA finner vi i hovedsak i den
monastiske tradisjonen, slik denne ble utviklet hos ørkenfedrene og senere i klostervesenet.f Denne
visdoms-tradisjonen overleveres ofte gjennom samlinger av spørsmål og svar eller fortellinger om
små episoder som involverer en viktig lærefader, eller som samlinger av korte pregnante utsagn (som
i Maximos’ De 400 paragrafer om Agape). En sentral figur i denne tradisjonen var Evagrios Pontikos,
som Maximos forholdt seg både positivt og kritisk til, i likhet med Evagrios’ store læremester
Origenes,g slik Halldorf skriver treffende: ”Maximos’ åndelige vei ble preget av møtet med
ørkenfedrenes liv og undervisning. Hos Evagrios og hans disipler fant han sin åndelige veiledning,
a

Den mest markante er utelatelsen av det som trolig er en hel linje i van Deuns linje 769/770.
Van Deun gjengir etternavnet Meratakès på fransk.
c
Det fremgår tydelig fra van Deun og Sherwoods anmerkninger (1955a:99) at Cantarellas arbeid heller ikke kan
betraktes som et selvstendig og oppdatert tekstkritisk arbeid, bare en korrektur på PG-utgaven. Derfor har jeg
selv ikke benyttet Cantarellas tekstutgave i arbeidet, også fordi det ville hatt begrenset nytteverdi siden jeg ikke
forstår italiensk.
d
Alle opplysninger om moderne tekstutgaver er fra van Deun 2000:CCLXIII-CCLXVIII.
e
Maximos-eksperten Andrew Louth (2003:355) sier i sin anmeldelse blant annet: “An enormous debt of
gratitude is owing to Peter van Deun for seeing this project through.. (..) It is a magnificent edition, which
completely supersedes the editio princeps of Combefis, based on only three manuscripts, two of them closely
related, which was reprinted in Migne with a few corrections and a few additional errors.”
f
For en innføring i denne tradisjonen, se Dunn 2000; Flood 2004:144-167.
g
For Maximos’ kritikk og foredling av Origenes, se særlig Sherwood 1955b.
b

22

men han hadde også evnen til å slipe bort de mer ekstreme avsnittene i undervisningen fra
ørkenen.”a For direkte påvirkning av Evagrios i LA, se Evagrios-sitatet i linje 197-9 og henspillingene til
hans verker i avsnittet om de tre dydene kjærlighet, selvbeherskelse og bønn (linje 358ff), samt
sluttnoter til disse stedene. Fra den monastisk-asketiske tradisjon har Maximos også tatt inn tanker
fra det messalianske Makariske homilier og Diadochos av Fotike.b
Den nikensk-konstantinopolitanske trosbekjennelsen spiller en sentral rolle i innledningen til LA, og
med det røpes også Maximos’ egen avhengighet av de tre såkalte kappadokierne: Gregorios av
Nazianzos (jf. sitatene i linje 642-3, 809, 921 og 923), Gregorios av Nyssa og Basileios ”den store” av
Caesarea, samt deres lærmester Athanasios av Alexandria, særlig i de sidene av teologien som angår
gudslæren og soteriologien.

Sjanger
Skriftets sjanger er en dialog, dvs. en behandling av et tema ved hjelp av spørsmål og svar, i dette
tilfellet med to fiktive figuranter.c Dialogen er en utbredt form både i ørkenfedrenes ordspråk og i
klostrenes undervisning. Maximos bruker også spørsmål og svar-formen i andre skrifter, men da ikke
som noen reell dialog, men som svar på vanskelige spørsmål om passasjer i Skriften eller hos de store
teologene (helst Gregorios av Nazianzos).d
Hva ønsker Maximos å oppnå med denne formen, ut over at den er pedagogisk? Jeg mener at
Maximos med dette sjangervalget ikke primært ønsker å sette seg selv i den gamles sko for å belære
en fersking som selv er uerfaren.e Bruken av en gammel mann/gamling (ge,rwn, et standardbegrep for
en lærefader i gresk spirituell litteratur, jf. lat. senex), dvs. en lærefar, er snarere en måte å knytte an
til den overleverte kirkelige tradisjon på enn å fremheve seg selv.f Hans egen selvforståelse endret
seg aldri fra å være ”en enkel munk”g. Maximos understreker gjennom LA stadig at det kristne livet er
en kamp og en øvelse. Derfor er det naturlig å tenke seg at han kjenner på denne kampen i sitt eget
liv også, han kjenner på konflikten mellom lærd (teoretisk bedømt) og ulærd (slik det viser seg i det
praktiske liv) i seg selv. Et meget interessant eksempel på dette finner vi i Ad Thal. 61 (CCSG 22:103),
der Maximos fortolker 1 Pet 4,18 (som siterer Ordspr 11,31 LXX): ”er det vanskelig for den rettferdige
å bli frelst, hvordan skal det da gå den ugudelige og synderen?” Den rettferdige, sier Maximos, det er
den som er døpt og gjennom forskjellig motgang har holdt ut og bevart Ånden hos seg. Den
a

Halldorf 2001:233, jf. Louth 1996:35-38; Flood 2004:148-153. En forholdsvis lett tilgjengelig behandling av
Evagrios på norsk finnes i en hovedoppgave i kristendomskunnskap fra NLA: Wilhelmsen 1998.
b
Louth 1996:25.
c
Dette kommer tydelig frem mot slutten av skriftet når dialogformen sprekker. Jf. linje 915 med note.
d
Jf. Louth 1996:20-21.
e
Slik synes Sherwood (1955a:100) å forstå det: ”Maximus (that is, the old man).”
f
Jf. Louth 1996:22; Flood 2004:159-60, som antyder at Sofronios kan være den gamle.
g
Slik han signerte dokumentene fra Lateran-synoden i 649 (Sherwood 1952:20), se fotnote c, side 18.
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ugudelige og synderen er den som er fremmed for evangeliets nåde, ugudelig fordi han ikke tror på
Kristus, og synder fordi han lever i arven fra den falne Adam. Men så legger han til: ”eller kanskje (..)
kaller teksten synder den som har troen, men, som meg (kat’ evme,), bryter de evangeliske bud, de som
bevarer ren den uforgjengelighetens kjortel vi får i dåpen?” (CCSG 22:103,309-314).a Til syvende og
sist samtaler derfor Maximos i LA med seg selv, ut fra en felles erfaring av det kristne livet. Det er
idealet han selv kjenner for det asketiske liv han tegner ut, og det er hans egne fall som gjør at han
forkynner både dom og nåde til syndere.
Et annet aspekt ved dialogsjangeren er at den bidrar til det vi kunne kalle læring i fellesskap,
”samlæring”. Det vises tydelig når dialogformen sprekker mot slutten og Maximos begynner å tiltale
”brødrene”.b Dialogsjangeren fungerer ikke som overfra-og-ned belæring, men ”samlæring”. Dette
peker i retning av Maximos’ forståelse av theologia som en stadig asketisk-kontemplativ refleksjon
over mysteriet (to. kata. Cristo.n musth,rion). Maximos ser seg selv som en som deltar i den samme
søken og utforskning (evkzh,thsij) som 1 Pet 1,10 omtaler, den samme som apostler og profeter hadde
gjort før ham og som nå er ”the vocation of every Christian whose natural intellectual and moral
faculties are continually being streched by the grace of the Holy Spirit”.c Sammen danner de et kor,
en symfoni, der ingen har hele svaret, men der alle spør, og hver får sine glimt å bringe videre.

Språklig stil
LA skiller seg fra hoveddelen av Maximos’ produksjon ved sin språklige enkelhet og idèmessige
klarhet og tilgjengelighet.d Her er det lite av utførlige distinksjoner og lange spekulative
resonnementer. På denne bakgrunn må vi tro at dette er tenkt som et skrift mer for folk flest (i alle
fall munker flest), ikke bare for de mest velutdannede. Språket ligger tett opp til ”bibelgresk” slik vi
finner den i NT og nærliggende skrifter, men det finnes også avsnitt med noen lengre og litt mer
kompliserte konstruksjoner. Et retorisk virkemiddel som går igjen er lange oppramsinger av forskjellig
slag. Det kan være positive egenskaper eller handlingsmønstre hos Herren Jesus (linje 203ff) eller
hans ”hellige atleter” (1026ff), negative karakteristikker av Maximos’ samtids ”liksom-munker”
(598ff) eller den autoritetsfremmende bruken av lange kjeder av bibelsitater (473ff; 566ff).

a

For øvring, i et teologisk, økumenisk perspektiv: Fra slike formuleringer er det ikke spesielt langt til det
lutherske slagordet om den kristne som ”samtidig synder og rettferdig” (lat. simul justus et peccator).
b
Se linje 915 med note.
c
Blowers (2003:16-17), som henviser til Ad Thal. 59 (CCSG 22:45ff).
d
Jf. Mauritsson (1965:26): ”Stilen i ”Asketisk bok” är ytterst enkel och tydlig, vilket är ändå märkligare med
tanke på dåtidens övliga svulstighet, som inte heller saknas i andra verk av Maxim.”
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Bibelbruk
Et påfallende trekk ved LA er hvor mye Skriften, Bibelen, benyttes i teksten. Van Deun anslår
bibelsitatene til å utgjøre ca. en tredjedel av skriftet.a Pablo Argarate sier i sin artikkel om
bibeltekstens funksjon i skriftet at han har talt 156 bibelsitater, hvorav ca. halvparten er plassert i
den lange domstalen i angerseksjonen i avsnitt 27-39 (se disposisjon nedenfor).b Sitatene kommer fra
hele bibelmaterialet: Det alluderes til og siteres fra Det gamle testamentes (etter den greske
oversettelsen LXX, som inkluderer det vi i norsk protestantisk tradisjon kaller apokryfene) historiske
og poetiske bøker og profetlitteraturen, og fra NT ved synoptikerne, Johannesskriftene,
Paulusbrevene, De katolske brev og Johannes Åpenbaring.
Hovedsaken i Maximos’ bibelbruk i LA oppsummeres fint av ham selv i linje 912-14: Skriftens
funksjon og målet med å benytte den, er å kunngjøre Herrens vilje og hva som er den rette måten å
forholde seg til ham på.c Han har altså her et overveiende homiletisk anliggende, i motsetning til i
andre av hans skrifter (f.eks. Ad Thal.) der han er mer ute etter å drive presis eksegese eller å utvikle
systematisk-teologiske tema på basis av bibeltekster. I pakt med dette er det svært dekkende når
Argarate understreker at Skriften i LA, særlig i den gamles domstale (avsn. 27-37a) har en
overveiende retorisk funksjon. Særlig i avsnitt 27-29 appelleres det til bibeltekster som skal fremkalle
anger, skjelving og frykt. Bibeltekstene tolkes gjennomgående slik at de har et aktuelt budskap til og
om skriftets ”oss”: Maximos og hans tids munker. Sitater fra hele bredden av bibelbøker appliseres
akkurat like direkte: ”Om oss hører jeg at Moses sier” (linje 568); ”Det var oss Jeremia klagde over”
(linje 563-49); ”Salmisten taler om oss” (linje 576); ”apostelen *Paulus+ talte profetisk om oss” (linje
581-2); ”*Jesus/Jesaja+ gikk i rette med vårt hykleri langt bortefra” (linje 717ff). For bibelbruken i LA
gjelder det Berthold sier om det moralske siktemålet med Maximos’ bibelbruk generelt: ”The moral
dimension of scripture is basic to its message. It instructs, restrains and corrects us. (..) Scripture’s
word is a continuous call to moral conversion.”d
Maximos skriftbruk er generelt styrt av spørsmålet etter Skriftens nytteverdi i det kristne liv, slik
Paulus sier i 2 Tim 3,16f: ”Skriften er (..) nyttig (wvfe,limoj) til opplæring, tilrettevisning, veiledning og
oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god

a

Van Deun 2000:XV.
Argarate 2008:27. Jeg har ikke kontrolltalt selv. Hvor mange man kommer ut med er nok svært avhengig av
hvordan man definerer sitat. Uansett er antall bibelsitater bare snakk om en side ved en sak som også har
andre viktige perspektiver: Maximos bruker også Skriften ved å alludere til den, reprodusere ideer derfra og
bruke bibelske formuleringer.
c
Til dette og det følgende jf. Argarate 2008:24;27.
d
Berthold 2004:951
b
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gjerning.”a I lys av dette nytteperspektivet tillater Maximos seg også å være ganske så fri i sin
gjengivelse av bibeltekstene. Han kan endre på pronomen eller andre ord for å få aktualisert teksten
bedre (se f.eks. linje 468f med note 81), bent frem foreslå forbedringer av teksten (linje 823f, note
125) eller bevisst utelate ord eller setninger (linje 875 med note 136). Men det er viktig å merke seg
at dette ikke er tale om vilkårlig omgang med teksten eller forsøk på manipulasjon. Berthold sier
treffende: ”Toward Scripture [monastic writers in the tradition of Maximus] felt a respectful
freedom, not a freedom from but a freedom in the Word. They frequently joined passages from
separate sections of the Bible to bring out a theological or spiritual point, even forming chains of
such citations which they forged together in a creative way.”b
Skriftens oppgave er på denne bakgrunn å oppdra den kristne, den har et anagogisk sikte.c Dette
innebærer at Maximos ikke leser Bibelen på jakt etter en endelig, riktig vitenskapelig tolkning, men at
han ser for seg flere lag med mening i teksten, som han kan utlegge gjennom forskjellige i moderne
øyne mer eller mindre spekulative metoder (allegori, typologi, numeriologi, ontologi-basert
etymologi osv.).d Tilnærmingen hviler på en grunntanke om at Skriftens bokstav er dens kropp, mens
dens mening er sjelen, og det er denne det er viktig i få tak i. e I LA kommer dette til uttrykk ved flere
tilfeller av allegorisk og typologisk skrifttolkning. Allegori som tolkningsmetode var særlig assosiert
med Origenes og Evagrios, og hadde derfor et frynsete rykte i den kirkelige tradisjon. Maximos tar
den likevel i bruk, begrunnet i nytteperspektivet og med henvisning til fedrene og Paulus’ bruk av
metoden i Gal 4.f I LA kan dermed en ellers lite interessant fortelling om den babylonske kongen bli
tolket som noe som egentlig handler om distinksjonen mellom djevelen og hans undersåtter (se linje
760ff med note 115), og et visdomsord som opprinnelig er en anbefaling om ikke å stikke av med
halen mellom beina hvis kongen (eller andre overordnede) blir sint på deg tolkes som at sinnet alltid
må holde seg til dydene, kunnskapen og ærefrykten for Gud (se linje 343ff med note 63; jf. også
tolkningen av Sal 79 i linje 839ff med note 131). Den typologiske skrifttolkningen var mer stueren,
noe som var naturlig siden den også kan sies å være et av NTs hovedgrep for å lese GT-tekster i lys av
Jesus som Messias og dermed oppfyllelsen av løftene i GT (jf. f.eks. Joh 3,14 og Hebr 12,18ff).
Maximos benytter metoden i LA med nokså eksplisitt alludering til 1 Kor 10, stedet i NT der denne
typen GT-lesning kommer aller mest tydelig til uttrykk, når han setter den lange bønnen fra Jes 63 og
a

Jf. Berthold 2004:955-6.
Berthold 1985:XV-XVI.
c
Berthold 2004:947, med henvisning til Ad Thal. 55 og på side 944 til Paul Blowers grunnleggende arbeid på
dette området: Exegesis and Spiritual Pedagogy in Maximus the Confessor, Christianity and Judaism in
Antiquity 7, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press (1991) (ikke konsultert av undertegnede).
d
Berthold 2004:956.
e
Jf. Berthold 2004:948, med henvisning til Mystagogien 6, PG 90:684.
f
Berthold 2004:947 og 962: ”Allegory was one such method by which seemingly insignificant subjects could be
interpreted to yield spiritual profit.”
b
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64 inn i sammenhengen i linje 838f: ”Dette hendte med ditt gamle folk som forbilder (tupikw/j), men
nå har de i sannhet (avlhqinw/j) fått sin oppfyllelse på oss.”a
Med tanke på Maximos forståelse av Skriften og dens forhold til den overleverte kirkelige tradisjon,
er det verdt å merke seg at Maximos begynner sine overveielser om det asketiske liv i
trosbekjennelsen (jf. alle allusjonene på LAs første sider) før han begynner å sitere og utlegge
bibeltekster. Det er altså slik at Skriften i LA fungerer som et middel til å utfolde det saksinnhold som
allerede ligger i liturgien og læren slik den er overlevert fra fedrene, og spørsmålene som stilles til
den er motivert ut fra grunnleggende sider ved det kristne liv. Til slutt kan vi også merke oss at
Maximos i LA bruker bibeltekstene i bønn (se avsnitt 37b-39),b et kjent fenomen i den monastiske
tradisjon, der man særlig brukte den gammeltestamentlige Salmenes bok aktivt i det ordnede
bønnelivet. Også det knytter bibelteksten sammen med kristenlivet og liturgien.

Sentrale ideer
Askese (i etterligning og kjærlighet)
Det sentrale konseptet i En bok om askese er naturlig nok askese. Men ordet benyttes faktisk bare en
gang utenom tittelen.c Det illustrerer at askese ikke bare er et av flere poenger i teksten, men at det
er overskriften, dvs. hva hele skriftet handler om. Verbet avske,w ble først brukt om å bearbeide et
materiale, senere om å øve seg i noe, derav substantivet a;skhsij, som først ble brukt om øvelse eller
trening (LSJ). I den kristne patristiske litteraturen brukes ordet med en viss bredde, fra en mer
generell bruk basert på den etymologiske grunnbetydningen øvelse, trening, innvielse, til det mer
spesifikke som nærmest en teknisk term for å beskrive visse typer kristent liv eller praksis, for
eksempel det monastiske livet (se Lampes oppføringer under avske,w, a;skhsij m.fl.). I moderne ører
klinger askese med overtoner av livsfiendtlighet og selvplaging, trolig som et resultat av mer
ekstreme historiske eksempler. Hos Maximos er det ikke tenkt slik. Askesen er en øvelse i det gode,
et stadig forsøk på å holde budene gjennom et rett forhold til materielle ting og deres skaper, Gud.d
Det handler ikke nødvendigvis om å kvitte seg med alle materielle ting, men om å gjøre seg den rette
bruk av dem.e Øvelsen til et asketisk liv er hos Maximos uttegnet i en monastisk kontekst (jf. for
eksempel linje 160-165; 403-417), men det er liten tvil om at han tenker at dette er en forpliktelse

a

Jf. også den typologiske tolkningen av ”nasireere” i linje 751f.
Jf. Argarate 2008:35.
c
Linje 715, siteres nedenfor.
d
Jf. Tollefsen 2010:85.
e
Jf. Maximos’ skjelning mellom å gjøre seg til munk i det ytre og det indre i De 400 paragrafer om Agape, 4,50.
Det første er enkelt, det andre er vanskelig, men det er det som er poenget. Samme skjelning mellom ytre og
indre finnes også i LA, se linje 168 der det på lignende vis skilles mellom overfladisk å gi avkall på ting i det ytre
og å kjenne Herrens siktemål i sannhet.
b
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for alle kristne, dvs. for alle døpte (jf. linje 39), siden det kristne liv for alle har sitt utgangspunkt i
dåpen.a Askesens hovedinnhold kan oppsummeres i begrepene etterligning og kjærlighet.
Som etterligning er askesen å gå i Herren Jesu spor (jf. linje 51). Her finner vi tilknytningspunktet
mellom Maximos’ spirituelle forkynnelse og hans mer vidløftige kristologiske refleksjon. Det er
nemlig slik at Kristi menneskeliggjørelse skal bli til menneskets guddommeliggjørelse, Kristi
menneskelige vilje frelser og fornyer menneskets vilje, Kristi kenosis skal bli til menneskets kenosis,
Kristi pa,qoj fører til menneskets avpa,qeia.b Man kan si at teologien så å si oppfylles i den enkelte
kristnes applikasjon av dette i sin egen asketiske øvelse.c Dermed står også gudstjenesten i sentrum
for det asketiske liv, for det er der den kristne får se forbildet han skal etterligne og mottar kraften til
å gjøre det. I gudstjenesten ”kalles alle kristne til en hellig ”herming”: å etterligne den Treeniges liv,
for så å kunne leve det i verden.”d
Også fra kjærlighetens perspektiv er Herren Jesus det store forbildet for askesen. Han var den som
alltid elsket, også sine fiender (avsn. 10-13), og som fullbyrdet kjærlighetens gjerninger (linje 223-4).
Forholdet mellom kjærlighet og askese kommer tydelig fram i linje 715: ”all askese som ikke har
kjærlighet, er fremmed for Gud.”e Som Mauritsson helt riktig påpeker er askesen en ”reningsdisciplin
medelst kärleken”.f Maximos stiller seg i tradisjonen fra Jesus, som kritiserte sin tids hyklere,
fariseerne og de skriftlærde, for ikke å ha skjønt poenget i Hos 6,6: ”Det er barmhjertighet jeg vil ha,
ikke offer.”g I Maximos’ tid er problemet ”liksom-munker” som på samme vis prioriterer ytre
handlinger foran hjertets omvendelse (se linje 698-9; 876ff). Felles for dem alle er at budet om å
elske nesten blir satt til side av et forsøk på å opprettholde et riktig forhold til Gud basert på ytre
gjerninger, uten å vurdere deres egentlige nytteverdi verken for seg selv, Gud eller nesten.
Guddommeliggjørelseh
Dette er for så vidt ikke et spesielt sentralt tema i LA, men også her berører Maximos frelsen under
det som ellers i hans skrifter er hovedkategorien for å tale om frelsen i hans og øvrig østlig teologi:
guddommeliggjørelse (qe,wsij). Læren har sin bakgrunn særlig i 2 Pet 1,4, som taler om at de kristne
skal ”få del i guddommelig natur” (qei,aj koinwnoi. fu,sewj gi,nesqai). Viktig er også Sal 81,6 LXX og
måten denne teksten fortolkes på i Joh 10,33-35. Selve ordet qe,wsij ble vanliggjort særlig av
a

Se Louth 1996:21;35. Jf. Tollefsen (2003:63): ”Veien er primært beskrevet for dem som lever et monastisk liv,
men det er neppe tilfelle at den bare gjelder dem.”
b
For mer om guddommeliggjørelse, se neste avsnitt og note til linje 983-4. For pa,qoj og avpa,qeia, se note til linje
1011.
c
Se særlig Louth 1996:34.
d
Halldorf 2003:238; jf. Flood 2004:158-9.
e
Argarate (2008:33) sier at utsagnet ”pourrait resumer tout l'enseignement” i LA.
f
Mauritsson 1965:23.
g
Se også note til linje 742.
h
Til avsnittet har jeg blitt satt på sporet av kilder og sitater av Skeidsvoll 2002:77.
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Maximos og Dionysios Areopagiten,a men både ordet og særlig saken var også tydelig tilstede hos
kappadokierne og deres læremester Athanasios av Alexandria, som i sin berømte formulering i De
incarnatione verbi 54,3 sier at ”han [Logos] ble menneske for at vi skulle bli guddommeliggjort”
(auvto.j [ga.r] evnhnqrw,phsen, i[na h`mei/j qeopoihqw/men). Langs samme spor beskriver Gregorios av
Nazianzos, Oratio 29,19b formålet med foreningen av guddommelig og menneskelig i inkarnasjonen
slik: ”For at jeg skulle bli Gud i samme grad som han ble menneske” (i[na genw,mai tosou/ton qeo,j,
o[son evkei/noj a;nqrwpoj); en formulering som er veldig lik den Maximos bruker i LA (linje 983-4): ”La
oss bli guder gjennom ham, for det var derfor han ble menneske, han som er Gud og Herre av natur.”
Læren har likhetstrekk med platonske forestillinger om sjelens udødelighet og forening med Gud,
men er utformet i en klart kristen kontekst som avgrenser seg mot platonismen.c Tanken om
guddommeliggjørelsen er forankret i Bibelens ord om at mennesket ble skapt i Guds bilde (1 Mos
1,26), slik at løftet om ”å bli ham lik” (1 Joh 3,2) tenkes i sammenheng med gudlikheten i
skapelsesberetningen. Dermed er ikke guddommeliggjørelsen at menneskeligheten skal gradvis
forsvinne eller ødelegges, men at mennesket gjennom denne prosessen blir slik det var skapt til å
bli.d Når guddommeliggjørelsen når sin fullendelse i oppstandelsen fra de døde, vil mennesket ifølge
Maximos kunne delta i ”Guds Evige Væren” og bli ”alt hva Gud er, unntatt identisk av vesen”.e
For kort å illustrere Maximos syn på guddommeliggjørelsen i et bredere perspektiv på frelsen som
også inkluderer skapelse, syndefall og gjenopprettelse, har jeg laget noen figurer som illustrerer en
meget platonsk-inspirert tolkning av dette (Origenes), Maximos egen tanke og en mer stereotyp
fremstilling av et vestlig (-protestantisk) teologisk perspektiv med fokus på rettferdighet, synd og
skyld.

a

Jf. Lampes anførsler.
Oratio 29 figurerer ofte under navnet ”den tredje teologiske tale”, som del av en samling av 5 teologiske taler
om treenigheten som Gregorios holdt i forkant av kirkemøtet i Konstantinopel i 381.
c
Jf. Pelikan 1993:134f;317f.
d
Meyendorff 1973:39, jf. også sluttnote til linje 186.
e
Tollefsen 2003:63, Amb. 41 (PG 91:1308b).
b
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Figur 2: Origenes

For Origenes er den grunnleggende triade som ligger under den menneskelige eksistens slik: hvile
(sta,sij) – bevegelse (ki,nhsij) – bliven (ge,nesij). Menneskesjelen eksisterte i pakt med platonske
forestillinger fra evighet av hos Gud i den totale kontemplasjon av ham. Men da sjelene til slutt ble
leie og sløve, skjedde et fall som igjen resulterte i skapelsen av sjelenes materielle kropper. Ifølge
Maximos er Origenes versjon av triaden filosofisk uholdbar fordi ”it assumes that God, who is
supremely beautiful and ultimately desirable, is incapable of satisfying the desire of those who seek
God”a, og fordi den ikke kommer til rette med den bibelske skapelsesteologien.
Figur 3: Maximos

Maximos vender Origenes’ triade på hodet og sier: bliven (ge,nesij) – bevegelse (ki,nhsij) – hvile
(sta,sij). Først ble mennesket skapt, og deretter satt inn i en (positiv) bevegelse mot fullendelsen i
Gud. Syndefallet sees like mye på som en hindring på veien mot fullendelsen, som en opprinnelig
a

Blowers 2003:24.
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katastrofe. Den endelige kontemplative hvile eller ro i fullt samfunn med Gud kvalifiseres med
paradokser som en ”alltid-beveget hvile” (sta,sij aveiki,nhtoj, Amb. 67, PG 91:1401A) og ”stillstand
som samtidig er bevegelse” (sta,simoj tautokinhsi,a, Ad Thal. 65, CCSG 22:285,546), for å unngå at
noe lignende som det opprinnelige origenistiske fallet skal kunne skje i den fullkomne kontemplasjon
av Gud i fullendelsen: den er hvile, men samtidig stadig fornyelse.a
Figur 4: Vestlig tilnærming

I en slik tankegang skapes mennesket til samfunn med Gud i paradiset, i Guds bilde, med den
opprinnelige rettferdighet. Fallet består i at mennesket valgte synden og mistet alle sine opprinnelige
goder. Frelsen betraktes mer som en gjenopprettelse av det opprinnelige, tapte enn en fullendelse i
evig fremgang.
Omvendelse
En siste sentral tanke i LA som bør nevnes er omvendelsen. Skriftets første del handler kort sagt om
idealbildet av det kristne liv, mens andre del tar opp problemet som oppstår når det ikke er samsvar
mellom ideal og praksis (jf. linje 464-66 med note 78). Da må det omvendelse (meta,noia, evpistrofh,)
til, og dette ”skifte av sinn” tegnes ut som bestående av anger (med syndsbekjennelse), tro på
Herrens løfter og bønn til ham om å oppfylle dem, og avleggelse av synden og innretting mot et nytt
liv. Angeren fremkalles gjennom domsforkynnelse (avsn. 27-39), og løftene forkynnes til den som er
knust, ”oppløst i tårer” (Iinje 853), før han oppfordres til å vende om og til å ”bære frukter som
svarer til omvendelsen” (avsn. 41-45, linje 1010). Omvendelsen er i LA like mye et uttrykk for en
nådens mulighet som Gud gir i sin miskunn, som et krav til frelse (jf. avsn. 40). Til temaet omvendelse
se også note 150 til linje 1014-17.

a

Blowers 2003:24.
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Skriftets disposisjon
Argumentasjon i En bok om askese er klar,a og utvikles på en overveiende logisk måte. Det finnes en
del tydelige disposisjonsmarkører og tydelige overganger i teksten, men ikke nok til at man kan sette
opp en endelig disposisjon som alle vil enes om.b Innledningen (avsnitt 1-18) er det som flyter mest
ut. Det som holder teksten sammen er kretsingen rundt Herrens sko,poj (se note 2), samt begrepene
etterligning og kjærlighet. Fastere holdepunkter finnes i avsnittet som behandler de tre dydene
kjærlighet, selvbeherskelse og bønn (19-26), som er en klarere enhet. Dette går så noe abrupt og
brått over i den gamles lange monologiske domstale (27-39), som jeg finner det hensiktsmessig å
dele i to ved midten av avsnitt 37 der fremstillingen skifter fra forkynnelse rettet mot broren til bønn
til Gud. Avsnitt 40 inneholder brorens respons på domstalen og den gamles svar på hans fortvilte
spørsmål om muligheten for å bli frelst. Fra avsnitt 41 av slår den gamle så over i en lang oppfordring
til omvendelse i 1.person flertall konjunktiv. Denne blir skriftets avslutning, og avrundes med en
avsluttende doksologi. Rent sjangermessig gjøres det et brudd i starten av 27 der teksten går over fra
å være en reell dialog til å egentlig være en monolog fra den gamle, bare med et lite innskutt
spørsmål i 40, der broren omtales litt mer på avstand og egentlig ikke er med på å styre samtalen.

a
b

For en gjennomgang av bokens argumentasjonsstruktur med mange gode poenger, se Flood 2004:162-167.
Jf. forslagene til Sherwood (1955a:99f) og Argarate (2008:25f) og forskjellene dem imellom.
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På bakgrunn av denne redegjørelsen for skriftets disposisjon, fremstillingsform og argumentasjon,
har jeg her satt opp en skjematisk fremstilling av disposisjonen i tre nivåer slik jeg oppfatter den:

A. DIALOG (1-26)
1. Herrens siktemål (1-18)
a. Siktemålet med at Herren ble menneske (1-2)
b. Man holder budene ved å etterligne Herren (3-5)
c. Kjærlighet er summen av budene (6-9)
d. Herrens siktemål: et liv i kjærlighet (10-18)
2. Kjærlighet, selvbeherskelse og bønn (19-26)
a. Kjærlighet (19-22)
b. Selvbeherskelse (23)
c. Bønn (24-26)
B. MONOLOG (27-45)
1. Domstale (27-39)
a. Forkynnelse (27-37a)
b. Bønn (37b-39)
2. Frelse og omvendelse (40-45)
a. Muligheten for frelse (40)
b. Oppfordring til omvendelse (41-45)
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Forkortelser
Ad Thal.:

Maximos Bekjenneren: Quaestiones ad Thalassium, Laga & Steel (1980&1990), CCSG
7 & 22.

Amb.:

Maximos Bekjenneren: Ambigua (sitert fra PG 91).

BDAG:

Bauer, Arndt, Gingrich & Danker (2000), gresk-engelsk leksikon til NT og tidlig kristen
litteratur.

Brenton:

Brenton (1986/1851), refererer til hans oversettelse av LXX på det aktuelle stedet.

Cantarella:

R. Cantarella (1931). S. Massimo Confessore. La mistagogia ed altri scritti. Florence:
Testi Cristiani, side 30-98. Jf. innledning: ”Tekstgrunnlag”.

CCSG:

Corpus Christianorum Series Graeca, se ”Maximos Bekjennerens skrifter” i
litteraturlisten.

GT:

Det gamle testamente

LA:

Liber Asceticus / Lo,goj avskhtiko,j / En bok om askese.

Lampe:

Lampe (1961), gresk-engelsk leksikon til kirkefedrene.

LSJ:

Liddell, Scott, Jones & McKenzie (1940), gresk-engelsk leksikon.

LXX:

Septuaginta (gresk oversettelse av GT fra hebraisk fra ca. år 200 f.Kr.).

Mauritsson:

Mauritsson (1965), refererer til hans oversettelse av LA på det aktuelle stedet.

Muraoka:

Muraoka (2009), gresk-engelsk leksikon til LXX.

NETS:

A New English Translation of the Septuagint: Pietersma/Wright (2007).

NT:

Det nye testamente

NT05:

Det norske bibelselskaps oversettelse av Det nye testamente fra 2005.

PG:

Patrologia Graeca, se Migne (1865).

Sherwood:

Sherwood (1955a), refererer til hans oversettelse av LA på det aktuelle stedet.

TLG:

Thesaurus Linguae Graeca.

van Deun:

Deun (2000), refererer til utgaven av den greske teksten og kritisk apparat til LA.

Bibelske bøker (inkl. de deuterokanoniske bøker) er forkortet etter Det norske bibelselskaps
standard, se en bibelutgave eller http://www.bibel.no/nb-NO/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx.
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En bok om askese
I form av spørsmål og svar

Siktemålet med at Herren ble menneske
1. En bror spurte en gammel mann1: ”Jeg ber deg, far, vær vennlig og fortell meg
hva som var siktemålet2 med at Herren ble menneske!”a
Til svar sa den gamle:3 ”Jeg undrer meg over at du, bror, som hører
trosbekjennelsen4 nesten hver dag5, spør meg om dette. Likevel sier jeg deg at
siktemålet med at Herren ble menneske var ’at vi skulle bli frelst’b.”
Da sa broren: ”Hva mener du, far?”
Den gamle svarte: ”Jo, mennesket ble fra begynnelsen avc skapt av Gud og satt i
Paradiset. Men da det brøt6 budet, falt det under forgjengelighet og død.d7 Selv om
det ble styrt av Guds mangfoldige forsyn i slekt etter slekt, fortsatte mennesket å ’gå
fra vondt til verre’,e da det lot seg lede til et liv i fortvilelse av mange slags
lidenskaper fra sitt kjøtt og blod8. Guds enbårne sønn,f den preeksistente Logos,g9
han som er Gud av Gud,h ’livets og udødelighetens kilde,’i skinte derfor for oss ’som
bor i mørke og dødens skygge,’j

a

Jf. Nicenum: evnanqrwph,santa.
Jf. Nicenum: dia. th.n h``mete,ran swthri,an.
c
Jf. Matt 19,4.
d
Jf. 1 Mos 2-3; 1 Tim 2,14.
e
2 Tim 3,13.
f
Jf. Nicenum: to.n ui``o.n tou/ Qeou/ to.n monogenh/. Se Joh 1,14.18.
g
Jf. Basiliusliturgien (Basileiosliturgien): Qeo.j w'n proaiw,nioj (se note til linje 31). Jf. også Nicenum: gennhqe,nta
pro. pa,ntwn tw/n aivw,nwn.
h
Jf. Nicenum: qeo.n avlhqino.n evk qeou/ avlhqinou/ I den latinske teksten til Nicenum brukes det i tillegg til ”sann
Gud”-leddet et nøyaktig tilsvarende uttrykk som vi har her (Deum de Deo).
i
Jakobsliturgien (se note til linje 31); jf. Sal 35,10 LXX = Sal 36,10; Ord 14,27; Jer 17,3; Jer 2,13; Åp 21,6.
j
Luk 1,79; jf. også Jes 9,2 og Sal 23,4.
b
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idet ’han ble menneske av kjøtt og blod10 ved Den hellige ånd og Den hellige11
jomfru.’a Han viste oss en Gud-lik livsførsel, og ga hellige bud. Han lovet
himmelriket til dem som lever i samsvar med budene, og advarte om en evig straff
for dem som bryter dem.b Han led den frelsende lidelsenc12 og stod opp fra de døde,
og ga oss derved håpet om oppstandelsen og det evige liv.d Ved sin lydighet satte
han den fordømmelse arvesynden13 fører med seg ut av kraft, og ’ved sin død gjorde
han ende på dødens makt’.e for at ’slik alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort
levende i ham.’f ’Han fòr opp til himmelen og satte seg ved Faderens høyre hånd,’g
og sendteh derfra Den hellige ånd som et panti på livet, for å opplyse og helliggjøre
for våre sjeler, og for å hjelpe dem som kjemper for selv å bli frelst, til å holde14
hans bud.15 Dette er altså siktemålet, om jeg skal si det kort og presist, med at
Herren ble menneske.”16
2. Da sa broren: ”Hvilke bud må jeg da etterleve, far, for at jeg kan bli frelst
gjennom dem? Jeg vil gjerne høre det kort og presist.”
Den gamle svarte: ”Herren sa selv til apostlene17 etter oppstandelsen: ”Gå og gjør
alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds
navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.”j Det er altså ’alt han har befalt’

a

Jf. Nicenum: sarkwqe,nta evk Pneu,matoj a``gi,ou kai. Mari,aj th/j parqe,nou.
Jf. Matt 25,34.46; Jak 2,5.
c
Jf. Nicenum: paqo,nta.
d
Jf. Tit 3,7.
e
Hebr 2,14.
f
1 Kor 15,22, jf. Rom 5,12ff.
g
Nicenum: eivj ouvranou.j avnelqo,nta kai. kaqezo,menon evn deixia/| tou/ Patro.j.
h
Jf. Joh 15,26.
i
Jf. 2 Kor 1,22; 5,5.
j
Matt 28,19f.
b
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ethvert menneske som er døpt til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn18
må holde.19 Derfor har Herren knyttet den rette tro sammen med å holde alle
budene, vel vitende at det er umulig for det ene, løsrevet fra det20 andre, å frelse et
menneske. Av denne grunn sa også David, som hadde den rette tro, til Gud: ”Jeg
har rettet meg etter alle dine bud, jeg har hatet enhver urettferdig vei.”a For ’alle
budene’ er gitt oss som en gave fra Herren, til å kjempe mot ’enhver urettferdig vei’.b
Hvis ett bud blir oversett, vil det lede inn på den motsatte vei med all slags
ondskap.”

Man holder budene ved å etterligne Herren
3. Da sa broren: ”Men, far, hvem kan holde alle budene? De er jo så mange!”
Den gamle svarte: ”Den som etterligner21 Herrenc og følger i hans spord.”
Og broren sa: ”Og hvem, far, kan etterligne Herren? For Herren, han var jo Gud,
selv om han også har blitt menneske! Mens jeg er et syndig menneske, og er
slavebundet av tusenvis av lidenskaper22. Hvordan kan det være mulig for meg å
etterligne Herren?”
Til svar sa den gamle: ”Ingen av dem som er slavebundet av de materielle ting i
verden23 kan etterligne Herren, bare de som kan si: ”Se, vi har forlatt alt og fulgt
deg”.e De får kraft til både å etterligne ham og ’å rette seg etter alle hans bud’.f Hva
slags kraft?24 Hør ham når han sier: ”Se, jeg har gitt dere makt til å tråkke på
slanger og skorpioner, og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere.”g
4. Det var etter å ha mottatt denne kraft og denne makt at Paulus sa: ”Etterlign
meg slik jeg etterligner Kristus!”h Og videre: ”Så er det da ingen fordømmelse for
dem som er i Kristus Jesus, de som ikke lever slik vårt kjøtt og blod vil, men slik
Ånden vil.”i Og videre: ”De som hører Kristus til, har korsfestet sitt kjøtt og blod
sammen med lidenskapene og lystene.”j Og videre: ”Verden er korsfestet for meg, og
jeg for verden.”k 5. Om denne makt og hjelp var det David profeterte 25 og sa: ”Den
som bor i Den høyestes hjelp26,

a

Sal 118,28 LXX (Sal 119,128).
Sal 118,28 LXX (Sal 119,128).
c
Jf. 1 Kor 11,1; Ef 5,1f; Til Diognet 10,4-6.
d
Jf. 1 Pet 2,21.
e
Matt 19,27.
f
Sal 118,28 LXX (Sal 119,128).
g
Luk 10,19.
h
1 Kor 11,1, i NT05: ”Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde!”
i
Rom 8,1.4. Maximos kan ha hatt et forelegg med en bibeltekst som har med setningen fra v 4 også i v 1.
j
Gal 5,24.
k
Gal 6,14.
b
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han skal slå leir i ly av himmelens Gud. Han skal si til Herren: 'Du er min beskytter
og min tilflukt, min Gud. Jeg vil håpe på ham'.”a Og videre: ”På giftslanger og ormer
skal du tråkke, og du skal trampe på løve og øgler, for han skal gi englene sine
befaling om å bevare deg på alle dine veier.”b Men de som har sin hengivenhet til
sitt kjøtt og blod og elsker de materielle ting i verden, hør hva de fikk høre fra
ham27: ”Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som
elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt
kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd.”c Og: ”Den som ikke gir avkall på alt
han eier, kan ikke være min disippel.”d Så den som vil bli hans disippel, bli funnet
verdig for ham og få del i hans makt over ondskapens ånder, atskiller seg selv fra
alle menneskelige relasjoner28 og avkler seg enhver materiell lidenskap. Slik
kjemper han mot de usynlige fiender ved å holde budene.29 I dette var Herren selv et
forbilde for oss, både i ødemarken da han ble fristet av deres anfører30, og da han
var kommet tilbake til bebodde områder31, da han ble fristet av dem som djevelen
var virksom i.”

Kjærlighet er summen av budene
6. Da sa broren: ”Men, far, Herrens bud er mange. Hvem kan ha alle i sinnet, slik at
han kjemper for å holde alle? Jeg evner så lite, så jeg skulle så gjerne hørt et enkelt
ord, som er slik at jeg blir frelst når jeg holder fast ved det.”
Og den gamle svarte: ”Selv om de er mange, bror, er de også samlet i ett ord, som
lyder: ’Du skal elske Herren din Gud av hele din makt, og din neste som deg selv’. e
Og den som kjemper for å holde fast på dette ordet, vil samtidig ’rette seg etter alle
budene’f. Men som sagt, den som ikke har atskilt seg selv fra lidenskapen for
materielle ting kan verken elske Gud eller nesten med ekte kjærlighet, siden å ligge
under for materien og å elske Gud samtidig er umulig. Det er dette Herren taler slik
om: ”Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde
seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.”g I
den grad sinnet vårt holder seg til verdens ting, er det slavebundet av dem og
forakter Gud, og dermed bryter vi budet.”

a

Sal 90,1f LXX (Sal 91,1f).
Sal 90,13.11 LXX (Sal 91,11.13). Jf. Luk 4,10/Matt 4,6.
c
Matt 10,37f.
d
Luk 14,33.
e
Rom 13,9.
f
Sal 118,28 LXX (Sal 119,128); jf. Rom 13,8.10.
g
Matt 6,24.
b

45

Gresk tekst © Brepols Publishers, Turnhout, Belgium. Gjengitt med tillatelse.

46

7. Da sa broren: ”Hvilke ting taler du om, far?”
Den gamle svarte: ”Mat, penger, eiendom, ære, slektskap og så videre.”
Men broren sa: ”Si meg, far, har ikke Gud skapt disse ting, og gitt dem til
menneskene for at de skulle benytte seg av dem? Hvordan kan han da befale at
man ikke skal holde seg til dem?”
Til svar sa den gamle: ”Det er innlysende at Gud skapte disse ting, og ga dem til
menneskene for at de skulle benytte seg av dem. Og ’alt som er skapt av Gud, er
godt,’a slik at vi gleder Gud når vi benytter oss av dem på en god måte.32 Men fordi
vi33 har et svakt og materielt orientert sinn, har vi satt materielle ting høyere enn
kjærlighetsbudet og holdt oss til dem; dermed kommer vi i strid med våre
medmennesker. Vi må sette kjærligheten til alle mennesker høyere enn alle synlige
ting, til og med kroppen. For dette er kjennemerket på kjærligheten til Gud, slik
Herren selv viser i Evangeliene34: ”Den som elsker meg,” sier han, ”holder mine
bud.”b Og hvilket bud er det vi holder når vi elsker ham? Hør ham når han sier:
”Dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre.”c Ser du nå at det å elske hverandre
stadfester kjærligheten til Gud, og at kjærligheten er oppfyllelsen av alle Guds
bud?d På grunn av dette befaler han at enhver som har virkelig lyst til å leve som
hans disippel, ikke skal ’holde seg til’e slike ting, men ’gi avkall på alt han eier’f.”
8. Og broren sa: ”Du sa, far, at vi må sette kjærligheten til ethvert menneske høyere
enn alle synlige ting, til og med kroppen. Men hvordan skal jeg kunne elske den
som hater meg og vender meg ryggen? For hvis han misunner meg, skyter piler av
hån på meg, planlegger svik mot meg og forsøker å legge onde planer35, hvordan
kan jeg elske ham? Dette fremstår for meg, far, som umulig fra naturens side, fordi
opplevelsen av å være såret helt naturlig fremtvinger at man vender ryggen til den
man ble såret av.”
Og den gamle svarte: ”For krypdyr og ville dyr g som blir ledet av naturen, er det
virkelig umulig å verge seg på alle måter mot det som påfører lidelse. Men for dem
som er ’skapt i Guds bilde’h, blir ledet med ord og funnet verdige til å få kunnskap
om Gud og motta loven fra ham, er det mulig å ikke vende ryggen til dem som sårer
og å elske dem som hater. Derfor, når Herren sier: ”Elsk deres fiender, gjør vel mot
dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere,

a

1 Tim 4,4, jf. også v. 3.
Joh 14,15.
c
Joh 15,12, jf. 13,34.
d
Jf. Rom 13,10.
e
Jf. Matt 24, sitert i linje 104-107.
f
Jf. Luk 14,33, sitert i linje 82-3.
g
Jf. 1 Mos 1,24 LXX.
h
1 Mos 1,26f.
b
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be for dem som krenker dere”a og lignende ting, påbyr han ikke noe som er umulig.
Det er tvert imot innlysende at det han påbyr er mulig, siden han ellers ikke kunne
straffe den som bryter budene. Herren selv gjorde det klart at det er mulig36 da han
viste oss sine egne gjerninger, og alle hans disipler likeså, som kjempet like til
døden for nestekjærligheten og ba inderlig for dem som drepte dem. Men vi37 elsker
materielle ting og nytelser, og setter slike ting vi har snakket om høyere enn budet.
Derfor klarer vi ikke å elske dem som hater oss, men vender til og med ofte ryggen
til dem som elsker oss på grunn av slike ting. I dette oppfører vi oss verre enn ville
dyr og krypdyr, og det er på grunn av dette vi ikke klarer å følge i Herrens sporb og
ikke klarer å kjenne Herrens siktemål38 rett, slik at vi kan få kraft.”
9. Da sa broren: ”Se, far, jeg har forlatt alt: slekt, eiendeler, luksus og verdslig ære;
jeg eier ikke noe annet her i livet enn min egen kropp. Men jeg klarer ikke å elske
min bror når han hater meg og vender meg ryggen, selv om jeg tvinger meg selv til
så godt jeg kan å ’ikke gjengjelde ondt med ondt’c. Hva skal jeg gjøre for å kunne
elske ham av hjertet, også når han på forskjellige måter lar meg lide nød eller bli
offer for onde planer?”
Og den gamle svarte: ”Ingen kan av hjertet elske den som lar ham lide nød, også om
han mener å ha gitt avkall på de materielle ting i verden, hvis han ikke i sannhet
kjenner Herrens siktemål. Men hvis han ved Herrens nåde blir i stand til å kjenne
det, og med iver lever i samsvar med det, er det mulig for ham å av hjertet elske den
som hater ham og lar ham lide nød, slik også apostlene elsket da de hadde fått
kjenne Herrens siktemål.”
10. Broren spurte så: ”Og hva var Herrens siktemål? Jeg ber deg, vær vennlig og la
meg få kjenne det, far!”

Herrens siktemål: et liv i kjærlighet
Til svar sa den gamle: ”Hvis du ønsker å kjenne Herrens siktemål, hør nøye etter
nå, men be først for meg: at jeg må få ord fra Gud, slik at jeg kan bli i stand til å
forkynne39 om det vi nå søker etter.40 Vår Herre Jesus Kristus, som er Gud av
natur, fant det også verdig å bli menneske på grunn av sin kjærlighet til
menneskene. Han ble ”født av en kvinne, født under loven” d, slik den
guddommelige41 apostel sier det, for at han ved å holde budet skulle oppheve den
gamle forbannelsen over Adam.

a

Luk 6,27f.
Jf. 1 Pet 2,21.
c
Jf. Rom 12,17; 1 Tess 5,15; 1 Pet 3,9.
d
Gal 4,4.
b
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Herren visste at ’hele loven og profetene hviler på disse to budene’ a i loven, dvs. ’Du
skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv.’b Derfor ivret han etter å holde
dem fra begynnelsen og inntil enden, slik et menneske bør gjøre.42 Men djevelen,
han som fra begynnelsen av forførte mennesket og gjennom det har ’dødens makt’c,
fikk se at Herren ble døpt, at Faderen vitnet om ham og at han som menneske
mottok Den hellige ånd som er av den samme guddommelige art.43 Derfor trommet
Djevelen sammen alt han hadde til strid mot Herren da han kom ut i ødemarken for
å bli fristet av ham. Djevelen ville se om det kunne være mulig å få overtalt også
ham til å foretrekke de materielle ting i verden fremfor kjærligheten til Gud.
Djevelen vet at det særlig er tre ting som beveger alt menneskelig: mat, penger og
ære. Gjennom disse ting har han alltid ført mennesket ned i fortapelsens avgrunn,
og med nettopp disse tre ting var det han fristet Herren i ødemarken. ”Men i dette
viste Herren seg å være sterkere enn oss, idet han befalte djevelen å vike bak seg”.d
11. Slik ble altså kjærligheten til Gud gjort kjent.44 Dette var budet som djevelen,
selv med det han lovet, ikke klarte å overtale Herren til å bryte:e Budet om å elske
sin neste. Da Jesus kom tilbake til bebodde områder45, virket djevelen gjennom de
lovløse jødene og kjempet for å få Herren til å bryte budet gjennom bedrag. Mot ham
som underviste i livets veier, viste fram det himmelske borgerskap i gjerning,
forkynte de dødes oppstandelse, lovet evig liv og himmelriket til dem som tror,
advarte om en evig straff for de vantro, demonstrerte gyldigheten av det han sa
gjennom helt spesielle guddommelige tegn, og kalte folkemengdene til tro – mot ham
beveget ødeleggeren de lovløse fariseerne og de skriftlærde til å legge mange slags
onde planer, for han trodde at dette var prøvelser som det ikke ville være mulig å
bære, slik at han gjennom dem kunne få vendt Herren til hat mot dem som la onde
planer mot ham. På den måten ville han lykkes i å oppnå sin hensikt, ved å få
Herren til å bryte nestekjærlighetsbudet. 12. Men Herren, siden han er Gud, visste
om knepene djevelen hadde tenkt ut, og hatet ikke fariseerne, - hvordan kunne han
det, han som er god av natur? - men verget seg mot ham som virket gjennom dem
ved å elske dem. Selv om de kunne ha gjort motstand, holdt de seg likevel villig og
avslappet til ham som virket i dem. Men Herren rettledet dem, overbeviste,
irettesatte og anklaget. Han sluttet ikke å gjøre det gode, var overbærende når han
ble spottet og tålmodig i lidelse. Han viste dem alle kjærlighetens gjerninger.

a

Matt 22,40.
Mark 12,30f; Luk 10,27; 3 Mos 19,18.
c
Hebr 2,14.
d
Evagrios Pontikos De malignis cogitationibus (Peri. diafo,rwn ponhrw/n logismw/n), 1,22-23, jf. Matt 16,23
(+4,10).
e
Hele avsnittet om Djevelens handlemåte ved Jesu dåp og den påfølgende fristelsen er basert på fortellingen
slik den fremstilles i de synoptiske evangeliene, se Matt 3,16-4,10; Mark 1,9-13; Luk 3,21f.41-13.
b
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Men djevelen som virket i dem verget han seg mot gjennom kjærlighet til de
menneskene han virket gjennom. Hvilken paradoksal strid! Hat besvarte han med
kjærlighet, og ved godhet kastet han ut ondskapens far. Han tålte all ondskapen fra
dem (eller for å si det mer nøyaktig: ondskapen han ble utsatt for gjennom dem).
Han kjempet like til døden for å holde kjærlighetsbudet slik et menneske bør
gjøre,46 vant den endelige seier over djevelen og kronet seg for vår skyld med
oppstandelsens krans47. På den måten frelste og fornyet48 den nye Adam den
gamle.49 Den guddommelige apostel sier det slik:
”La dette sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!50
Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik,
men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.
Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.
I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden,
og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår Far til ære!a”
13. Dette var altså Herrens siktemål, at han som menneske skulle være lydig mot
Faderen til døden. Han holdt kjærlighetsbudet ved å verge seg mot djevelen da han
opplevde angrepene gjennom de skriftlærde og fariseerne som djevelen var virksom
i. Slik seiret han ved å la seg beseire av den som hadde håp om seier, og fridde
verden ut av hans makt. På denne måten ble ’Kristus korsfestet i svakhet’b, og
gjennom denne aller største svakhet drepte han dødenc og ’gjorde ende på ham som
har dødens makt.’d
På samme måte var også Paulus ’svak i ham’e, og ’stolt av sine svakheter, for at
Kristi kraft kunne ta bolig i ham’f. 14. Da han hadde lært hva slags seier dette er,
skrev han til efeserne: ”Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og
åndskrefter,51 mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i
himmelrommet”. Og han befalte dem ’å ta Guds fulle rustning på’, både
’rettferdighetens brynje’, håpets hjelm, ’troens skjold’ og ’Åndens sverd’, slik at disse
som førte en krig mot usynlige fiender, kunne ’slukke alle den ondes brennende
piler’g. Paulus bruker et praktisk bilde på den rette måten å kjempe på når han sier:
”Jeg løper altså ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som
slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at
ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal falle igjennom.”h Og videre: ”Helt fram
til nå har vi både sultet og tørstet;

a

Fil 2,5-11.
2 Kor 13,3f.
c
Jf. 2 Tim 1,10
d
Hebr 2,14.
e
2 Kor 13,4.
f
2 Kor 12,9.
g
Avsnittet siterer og parafraserer Ef 6,11ff; jf. 1 Tess 5,8.
h
1 Kor 9,26f.
b
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vi mangler klær, og blir mishandlet.”a Og videre: ”..i arbeid og slit, ofte i nattevåk, i
sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden, i tillegg til alt det andre..”b 15.
Han kjempet denne kamp mot demonene som gjør sin virkning gjennom lystene i
vårt kjøtt og blod ved å drive dem ut gjennom svakheten i sin egen kropp. Mot dem
som fører krig for hatet, og derfor setter de mer likegyldige52 blant menneskene opp
mot de gudfryktige, for at de gjennom det skal bli fristet til å hate dem og slik bryte
kjærlighetsbudet – mot dem viser apostelen oss igjen53 i praksis den rette måten å
kjempe på: ”Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Når
noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt som utskudd i verden, som
avfall for alle – til denne dag.”c Demonene forsøkte seg med utskjelling, hån og
forfølgelse, for å bevege apostelen til å hate dem som skjelte ut, hånet og forfulgte,
med den hensikt at han skulle bryte kjærlighetsbudet. Men apostelen var ’ikke
uvitende om hva de hadde i sinne’,d så han velsignet dem som skjelte ham ut, holdt
ut mot dem som forfulgte ham og var vennlig mot dem som hånet ham, for å stå
imot demonene som virket dette, og for å bli gjort fortrolig med den gode Gud. Han
verget seg mot demonene som virket dette ved å kjempe på den måten at han alltid
’overvant det onde med det gode’e, og slik etterlignet han Frelseren. Etter å ha
motstått demonene gjorde både han selv og de andre apostlene slik hele verden
fortrolig med Gud, og gjennom tapet seiret de over dem som trodde de hadde
makten. Hvis også du, bror, griper dette siktemålet, skal det være mulig også for
deg å elske dem som hater deg. Men hvis ikke, vil det være umulig.”
16. Og broren sa: ”Det er i sannhet slik, far, og ikke på noen annen måte. Og det
var på grunn av dette Herren holdt ut da han ble spottet og slått og i de andre
lidelsene han ble påført av jødene.54 Ja, han hadde medlidenhet med dem, siden de
var uvitende og ble forført. Derfor sa han også på korset: ”Far, tilgi dem, for de vet
ikke hva de gjør.”f På korset viste han seg som seierherre i møte med djevelens og
hans fyrsters knep og bedrag.g Akkurat som du sa, kjempet han mot dem for å
holde kjærlighetsbudet, like til døden. Nådig ga han oss seieren mot dem, rev ned
’dødens makt’h, og ga sin oppstandelse til liv for hele verden.i Men be for meg, far, at
jeg må få styrke til å kjenne Herrens og hans apostlers siktemål fullt ut, makte å
være edruelig når jeg blir fristet og ’ikke være uvitende om hva djevelen og hans
demoner har i sinne.’j
17. Da sa den gamle: ”Hvis du alltid har det vi nå har sagt i sinne, vil det være
mulig for deg å ’ikke være uvitende’.

a

1 Kor 4,11.
2 Kor 11,27f, abrupt avsluttet.
c
1 Kor 4,12f.
d
2 Kor 2,11.
e
Rom 12,21.
f
Luk 23,34.
g
Jf. Kol 2,8.14-15.
h
Hebr 2,14.
i
Jf. Joh 6,33.
j
2 Kor 2,11.
b
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Men du må også forstå at på samme måte som du blir fristet, blir også din bror
fristet. Du må skjelne mellom den som blir fristet og den som frister (det er han som
vil lede deg til hat mot den som blir fristet55). Da kan du stå imot og ikke adlyde
hans representant i striden. Det er dette Jakob56 sier i de katolske brev57: ”Vær
lydige mot Gud, og stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.”a Hvis du, som
sagt, uavbrutt58 er edruelig og grunner på det vi nå har sagt, vil det være mulig for
deg å kjenne Herrens og hans apostlers siktemål. Da vil du elske menneskene og
føle med dem når de snubler,59 og du vil gjennom kjærligheten uavbrutt føre krig
mot de onde demonene. Men hvis vi60 er sløve, likegyldige og slappe, og blander
lystene som kommer fra vårt kjøtt og blod inn i tankene, da kriger vi slett ikke mot
demonene, men faktisk mot oss selv og våre søsken61. Tvert imot tjener vi heller
demonene gjennom lystene når vi kjemper mot menneskene.”
18. Og broren sa: ”Slik er det, far. For når jeg er likegyldig, bruker alltid demonene
det som en innfallsport mot meg. Men derfor ber jeg deg, far, vær vennlig og fortell
meg hvordan man kan skaffe seg edruelighet!”
Til svar sa den gamle: ”Den fullstendige bekymringsløshet for jordiske ting og det at
man stadig grunner på den guddommelige Skriftb fører sjelen til ærefrykt for Gud,
og ærefrykt for Gud fører til edruelighet. Og da begynner sjelen å få øye på
demonene som fører krig mot den gjennom tankene, og kan verge seg mot dem. Om
dette sa David: ”Mitt øye hvilte på mine fiender, og mitt øre får høre fra dem som
står opp for å gjøre vondt mot meg.”c Som en vekker i denne kampen sa Peter, den
fremste blant apostlene, til disiplene: ”Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen,
går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i
troen!”d Og Herren sa: ”Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse!”e Mens
Forkynneren sier: ”Om herskerens ånd stiger opp mot deg, forlat ikke din plass!”f62
Og sinnets plass er dyden og kunnskapen og ærefrykten for Gud 63. Den
forunderlige apostelen, som kjempet meget edruelig og edelt, sa: ”Vel går vi fram på
menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler.

a

Jak 4,7.
Jf. Sal 1,2 LXX.
c
Sal 91,12 LXX (Sal 92,12).
d
1 Pet 5,8f.
e
Matt 26,41.
f
Fork 10,4.
b
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Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge
festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot
kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi
står klar til å straffe enhver ulydighet.”a Så hvis også du etterligner de hellige og
innvier deg nøye til Gud, kommer du til å være edruelig.”

De tre dydene kjærlighet, selvbeherskelse og bønn
19. Da spurte broren: ”Og hva må man da gjøre, far, for at sinnet skal kunne være
innviet til Gud uavbrutt?”
Den gamle svarte: ”Det er umulig for sinnet å være fullkomment innviet til Gud,
hvis man ikke har skaffet seg disse tre dydene: kjærlighet, selvbeherskelse og
bønn.64 For kjærligheten temmer vreden, selvbeherskelsen får begjæret til å blekne,
og bønnen holder sinnet fritt for alle tanker og stiller det nakent fram for Gud selv.b
Disse tre dydene inkluderer alle dyder, og uten disse er det ikke mulig for sinnet å
være innviet til Gud.”65
20. Og broren sa: ”Jeg ber deg, far, lær meg hvordan kjærligheten temmer vreden!”
Den gamle svarte: ”Jo, kjærlighet innebærer å vise barmhjertighet, gjøre godt mot
sin neste, være overbærende med ham, og holde ut de ting som kommer fra ham,
slik vi allerede har sagt flere ganger. Dette innebærer kjærligheten, og derfor
temmer den vreden til alle som har skaffet seg den.”
Da sa broren: ”Det er ikke små gjerninger kjærligheten utretter, men salig er den
som makter å skaffe seg den! Men jeg er virkelig langt unna dette. Derfor ber jeg
deg, far, om å forklare meg hva overbærenhet er!”
21. Den gamle svarte: ”Det er å beherske motgang, holde ut smertefulle ting, vente
til fristelsen går over og ikke la vreden utfolde seg tilfeldig. c Det er å ikke tale ord i
vettløshet, og ikke forvente eller bruke tankekraft på slikt som ikke sømmer seg for
den gudfryktige, slik Skriften sier: ”Den som er overbærende holder ut til tiden er
inne, og til slutt skal han (Gud)66 lønne ham med glede. Han skjuler sine ord til
tiden er inne, og de manges lepper skal legge ut om hans forstand.”d 22. Dette er
altså kjennetegn på overbærenhet. Men ikke bare dette, også det å regne seg selv
som skyld i fristelsen hører med til overbærenheten.

a

2 Kor 10,3-6.
Til dette avsnittet jf. Evagrios Pontikos, De malignis cogitationibus (Peri. diafo,rwn ponhrw/n logismw/n), 3,3234.
c
Jf. Evagrios Pontikos, Practicus (Lo,goj praktiko,j), 89,17-18.
d
Sirak 1,23f.
b
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Kanskje er det slik nettopp fordi de fleste ting som inntreffer i våre liv, møter oss
enten for å oppdra oss, fjerne tidligere synder, rette opp igjen likegyldighet som er
tilstede nå eller for å forhindre synder som er nær ved å bli begått. Den som regner
med at fristelsen kom til på en av disse måtene, blir ikke forarget over å ha blitt
truffet av den, men vil helt sikkert få synden klart for seg, slik at han ikke anklager
den som fristelsen kom til ham gjennom. For om det så var gjennom han selv eller
en annen, måtte han uansett alltid drikke det beger67 de guddommelige avgjørelser
har skjenket. Men nå vil han se til Gud og takke ham som har tillatt den, anklage
seg selv, og motta oppdragelsen villig og med iver, slik som David gjorde fra Sjimia
og Job fra sin kone.b Den uforstandige ber ofte Gud om barmhjertighet og frihet fra
de dårlige lystene. Men når barmhjertigheten kommer, tar han ikke imot den, siden
den ikke kom på den måten han hadde ønsket det, men slik Sjelelegenc førte
begivenhetene sammen. På grunn av dette gjør han lite og blir opprørt, noen ganger
blir han vred på mennesker, og andre ganger spotter han Gud. Slik viser han bare
fram sin uvitenhet, og tar ikke imot oppdragelsen fra pisken.”
23. Da sa broren: ”Det du sier, er sant, far. Men så ber jeg deg om at du også må si
meg hvordan selvbeherskelsen får begjæret til å blekne!”
Den gamle svarte: ”Jo, selvbeherskelse gjør at man holder seg borte fra alle ting
som ikke fyller noe reelt behov, men bare fører med seg nytelse. Den har ikke del i
noe slikt, utenom det som er nødvendig for å leve.d Selvbeherskelsen jager ikke etter
nytelser, men etter det som er gagnlig, tilmåler bare den nødvendige mengden av
mat og drikke, og tillater ikke kroppen overdrevne mengder væske.
Selvbeherskelsen sørger bare for å holde kroppen i live, og bevarer den uberørt av
trangen til seksuell omgang.68 Slik har det seg at selvbeherskelse får begjæret til å
blekne. Men nytelse og overflod av mat og drikke gjør magen brennende og tenner
driften til skammelig begjær, og oppmuntrer hele det levende vesen til irrasjonell
forening.69 Da blir øynene skamløse, hånden utemmet, tungen taler smigrende ord,
øret ’tar imot falske rykter’e, sinnet forakter Gud, sjelen gjør ekteskapsbrudd i
tankene,f70 og lokker kroppen til den ulovlige handlingen71.”
24. Da sa broren: ”Det er i sannhet slik, far. Men jeg ber deg om at du også må lære
meg om bønnen, hvordan den holder sinnet fritt for alle tanker!”
Den gamle svarte: ”Tankene, det er tanker om tingene,

a

Se 2 Sam 16,5-14.
Se Job 2,9f.
c
Evagrios Pontikos, De malignis cogitationibus (Peri. diafo,rwn ponhrw/n logismw/n), 3,32.
d
Jf. 1 Tim 6,8.
e
2 Mos 23,1 LXX.
f
Jf. Matt 5,28.
b
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og av tingene er noen sansbare og andre mentale.72 Sinnet bruker altså tid på begge
slags ting, og bærer alltid tankene om dem med seg. Den nåde bønnen gir er at den
forener sinnet med Gud, og når sinnet er forent med Gud, holdes det fritt for alle
tanker. Da omgås det nakne sinnet bare ham, og blir Gud lik. Når dette skjer, ber
sinnet Gud om det som er sømmelig, og feiler aldri med sin bønn. Det er på grunn
av dette apostelen befaler at man skal ’be uavbrutt’a, slik at vi stadig kan forene
vårt sinn med Gud og slik litt etter litt bryte ned lidenskapen etter materielle ting.”
25. Da spurte broren: ”Men hvordan er det mulig for sinnet å be uavbrutt? For vi
skal jo også synge lovsanger, lese, møtes til samtaler og feire gudstjeneste; gjennom
dette forstyrrer vi jo sinnet med mange ting, både tanker og synsinntrykk.”
Til svar sa gamle: ”Ingenting som den guddommelige Skrift pålegger oss er umulig. 73
For apostelen selv drev jo også med lovsang, opplesning, undervisning og
gudstjenester,b og led under forfølgelse.74 Likevel ba han uavbrutt. At bønnen er
uavbrutt, betyr nemlig at man har sinnet rettet mot Gud med stor ærefrykt og
lengsel, alltid gjør alt håp avhengig av Gud og har frimodighet overfor ham i alt man
gjør og i alt som inntreffer. Det var da han opplevde denne tilstand apostelen sa:
”Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet,
fare eller sverd?”c Og like etter: ”For jeg er viss på at verken død eller liv, verken
engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt,
verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne
skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.”d75 Og videre: ”Vi er alltid
presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke
forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen
kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp. For ennå mens vi
lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld,

a

1 Tess 5,17.
Jf. Ef 5,19; 1 Kor 14,15.
c
Rom 8,35.
d
Rom 8,38f.
b
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for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp .”a 26. Under slike
omstendigheter ba altså apostelen uavbrutt. For, som sagt, både i alt han gjorde og
i alt som skjedde med ham, gjorde han alt håp avhengig av Gud. Derfor gledet alle
de hellige seg alltid i sin nød,b fordi76 de skulle komme fram til den tilstand det
guddommelige håp77 peker mot. Derfor sa også apostelen: ”Så vil jeg helst være stolt
av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede
når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og
vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk.”c Men ve oss elendige
stakkarer!78 For vi har forlatt de helliges79 vei, og derfor er vi en ødemark, tomme for
alle åndelige gjerninger.”

En domstale
27. Da utbrøt broren: ”Hvorfor, far, har jeg ingen anger80?”
Til svar sa den gamle: ”’Fordi det ikke finnes gudsfrykt for våre81 øyne’d, og vi har
blitt et hvilested for alle vonde ting. Derfor har vi foraktet Guds fryktinngytende
dom som om den var rent tankespinn.82 Men hvem vil ikke bli fylt av anger når han
hører hva Moses sier om syndere med ord fra Gud selv: ”En ild er tent av min vrede,
den skal brenne helt til dødsrikets dyp. Den skal fortære jorden og dens grøde, og
sette fjellenes grunnvoll i brann. Jeg vil hope opp ulykker over dem og bruke alle
mine piler mot dem.”e Og videre: ”Jeg vil kvesse mitt sverd som et lyn, og min hånd
vil bringe dom. Jeg vil ta en rett hevn over mine fiender og gjengjelde dem som hater
meg.”f Og Jesaja roper ut: ”Hvem vil forkynne for dere at ilden brenner? Hvem vil
forkynne for dere at den er evig?”g ”Kom til deres lysende brann og flammen som
dere har tent!h” Og videre: ”De skal komme ut og se likene av de mennesker som
forbrøt seg mot meg. For marken som eter dem, skal ikke dø, og ilden som brenner
dem skal ikke slokne. De skal være et syn for alle mennesker.” i Mens Jeremia sier:
”Gi Herren deres Gud ære før mørket faller på, før dere snubler og faller på fjellene
når det skumrer. Dere vil forvente lys, men det skal bli dødsskygge, og de vil bli satt
i mørke.”j83 Og videre: ”Hør, du uforstandige og hjerteløse folk! De84 har øyne, men
ser ikke, de har ører, men hører ikke. Vil dere ikke frykte meg, sier Herren, eller
ikke ha respekt for mitt åsyn,

a

2 Kor 4,8-11 (gjentagelsen av setningsleddet ”for at også Jesu liv skal bli synlig i vår [dødelige] kropp” er fra
originalen).
b
Jf. 2 Kor 7,4; 8,2.
c
2 Kor 12,9f.
d
Rom 3,18 = Sal 35,2 LXX (Sal 36,2).
e
5 Mos 32,22f.
f
5 Mos 32,41 LXX.
g
Jes 33,14 LXX.
h
Jes 50,11 LXX.
i
Jes 66,24 LXX; jf. Mark 9,44.46.48.
j
Jer 13,16 LXX.
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jeg som laget sandstranden som en grense for havet, en evig ordning som det ikke
kan gå ut over?”a Og videre: ”Ditt eget frafall kommer til å tukte deg, din egen
ondskap vil irettesette deg. Men kjenn det og se at det er bittert for deg at du har
forlatt meg, sier Herren.”b ”Jeg plantet deg som et helt sant vintre som bar frukt.
Hvordan har du da blitt til et fremmed, bittert vintre?”c Og videre: ”Aldri satte jeg
meg og moret meg i lag med lystige menn, men hadde respekt for din hånds
nærvær. Jeg satt alene, fordi jeg var fylt av bitterhet.” d Og hvem vil ikke skjelve når
han hører hva Esekiel sier: ”Jeg vil utøse min vrede over deg, og fullbyrde min
harme på deg. Jeg vil dømme deg for dine veier og gi deg igjen for all din styggedom.
Mitt øye vil ikke spare noe, jeg vil ikke vise noen barmhjertighet. Da skal du
erkjenne at jeg er Herren.”e Og hvem vil ikke bli fylt av anger når han hører hva
Daniel uttrykkelig skriver om den fryktinngytende dommedag, med disse ord: ”Jeg
så videre at tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager, tok sete. Hans
klær var hvite som snø, og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var
flammende ild, og hjulene på den var brennende ild. En strøm av ild fløt fram, og
den gikk ut foran ham. Tusener på tusener tjente ham og myriader på myriader
stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet”f85 – poenget er at disse bøkene
går i rette med det hver enkelt har gjort.86 Og videre: ”Jeg så i mitt nattlige syn: Se,
med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg
den gamle av dager og ble ført fram for ham. Han fikk herredømmet, æren og riket.
Alle folk, stammer og tungemål skal tjene ham. Hans makt er en evig makt, og hans
rike skal ikke forgå. Jeg, Daniel, skalv i min ånd på grunn av min tilstand, og
synene i mitt hode gjorde meg forvirret.”g 28. Og hvem vil ikke frykte når han hører
hva David sier: ”Én gang talte Gud, disse to ting hørte jeg: at makten tilhører Gud,
og at miskunnheten, Herre, tilhører deg. For du skal lønne hver og en etter det han
har gjort.”h Og videre, hvem vil ikke frykte når han hører at Forkynneren sier: ”Hør,
til sist kan hele budskapet samles i dette: Frykt Gud, og hold hans bud! For dette er
hele mennesket.87
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For Gud skal føre alt man har gjort fram for dommen, også alt som er oversett, om
det er godt eller vondt.”a 29. Og hvem vil ikke skjelve når han hører at apostelen sier
noe lignende: ”For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn
for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, både det gode og det onde.”b Så
hvem vil ikke klage over vår vantro og blindheten i våre sjeler? For selv om vi har
hørt alt dette, vender vi ikke om og gråter bittert over at vi er så likegyldige og
slappe. Jeremia forutså88 dette og sa: ”Forbannet være den som gjør Herrens
gjerninger i likegyldighet.”c For hvis vi hadde brydd oss om at vår sjel skal bli frelst,
da ville vi skjelvet for Herrens ordd og vært ivrige etter ’å rette oss etter hans bud’e,
og gjennom dem ville vi blitt frelst. Men selv om vi hørte at Herren sa: ”Gå inn
gjennom den trange port som fører til livet”, foretrakk vi heller den vide og brede
port som fører til fortapelsen.f Derfor skal vi få høre dette når han kommer fra
himmelen for å dømme levende og døde:g ”Gå bort fra meg, dere som er forbannet,
til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans engler.”h
30. Og vi hører dette, ikke som slike som har gjort det onde, men som slike som har
vært likegyldige overfor det gode og ikke elsket nesten. For hvis vi også hadde gjort
det onde, hvordan skulle vi da kunne bære den dagen, vi som har ligget under for
en slik likegyldighet? ”Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke drepe”i og de
andre budene ble jo ’sagt til forfedrene’j gjennom Moses. Men Herren visste at det
ikke er tilstrekkelig for en kristen å holde bare disse budene dersom han skal bli
fullkommen.k Derfor sa han: ”Sannelig, jeg sier dere: Dersom ikke deres
rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i
himmelriket.”l

a

Fork 12,13f LXX.
Sitatet er fra 2 Kor 5,10, men parasth/nai ([komme] fram for, stilles opp foran) er lånt inn fra Rom 14,10, i 2
Kor 5,10 står det fanerwqh/nai (bli åpenbart).
c
Jer 31,10 LXX = Jer 48,10.
d
Jes 66,5.
e
Jf. Sal 118,128 LXX (Sal 119,128), jf. linje 44-5.
f
Matt 7,13f.
g
Jf. 2 Tim 4,1 og Nicenum: pa,lin evrco,menon meta. do,xhj kri/nai zw/ntaj kai. nekrou,j.
h
Matt 25,41.
i
2 Mos 20,13.15; Matt 5,21.27; jf. Rom 13,9.
j
Matt 5,21.
k
Jf. Matt 5,48.
l
Matt 5,18.20.
b
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Derfor ga han stadig påbud om at sjelen må bli helliggjort (gjennom det blir også
kroppen helliggjort), og at alle mennesker skal elskes med ren kjærlighet. For
gjennom denne helliggjørelse og kjærlighet er det mulig for oss å skaffe oss
kjærlighet også til ham. Og han etterlot oss seg selv som et forbilde på lydigheten
inntil døden,a sammen med sine disipler, slik det før er sagt flere ganger.
31. Hvilken unnskyldning kommer vi så til å ha på den dagen, vi som har et slikt
forbilde og likevel er så likegyldige? Det var oss Jeremia klagde over,89 vi som er
funnet verdige til en så stor nåde og likevel ligger under for en slik likegyldighet. Vi
ble heller fylt av all slags ondskap. Derfor sa Jeremia: ”Hvem vil gi vann til hodet
mitt, og en tårekilde til øynene mine? Jeg vil gråte over dette folk dag og natt.”b90
Om oss hører jeg også at Moses sier: ”Jakob spiste og ble mett. Den elskede sparket
bakut i forakt, han ble salvet, feit og stor.91 Han forlot Gud som har skapt ham, og
gikk bort fra Gud, sin frelser.”c Og Mika klager og sier: ”Ve min sjel, for den fromme
er utryddet fra jorden, og det finnes ingen som gjør rett blant menneskene. Enhver
lager trøbbel og trengsel for sin neste, de har hendene sine klare til å gjøre det
onde.”d Salmisten taler om oss på samme vis: ”Frels meg, Herre, for det er ute med
den hellige, sannheten har svunnet hen fra menneskebarna. Enhver taler tomme
ord til sin neste. Leppene har svik i hjertet, han taler onde ting i sitt hjerte. Herren
skal utrydde alle svikefulle lepper, enhver stolt tunge som taler store ord.”e 32. Også
apostelen talte profetisk om oss da han klagde over oss og sa: ”Det finnes ikke én
som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpen grav, på tungen har de
svik, bak leppene ormegift, deres munn er full av forbannelse og bitterhet.
Ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. Fredens vei kjenner de ikke. Gudsfrykt
finnes ikke for deres øyne.”f Derfor forutså han det som skulle hende da han skrev
til Timoteus om den ondskap som vi nå lever ut:

a

Jf. 1 Pet 2,21-25; Fil 2,5-11.
Jer 9,1 LXX.
c
5 Mos 32,15 LXX.
d
Mika 7,1-3 LXX.
e
Sal 11,2-4 LXX = Sal 12,2-4.
f
Rom 3,12-14.16-18.
b
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”Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal
menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende,
ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og
uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og
innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de gudsfrykt,
men de fornekter dens kraft.”a Derfor: Ve oss! For vi har nådd fram til de siste
dagers onder. For hvem av oss kan si til meg at han ikke er delaktig i noen av de
onder vi her har nevnt? Har ikke tvert imot den forutsagte profetien slått til på oss?
Er vi ikke alle grådige? Elsker vi ikke alle nytelser? Er vi ikke alle ville etter, ja,
elsker, materielle ting? Er vi ikke alle hissige, hevngjerrige og langsinte? Er vi ikke
alle svikefulle mot enhver dyd? Er vi ikke alle frekke og elsker å spotte? Er vi ikke
alle oppfarende? Hater vi ikke alle våre søsken? Er vi ikke alle innbilske?
Brautende? Hovmodige? Ute etter tom ære? Hyklere? Svikefulle? Misunnelige?
Oppsetsige? Grepet av kjedsomhet?92 Omskiftende? Slappe? Er vi ikke alle
likegyldige overfor budene Frelseren har gitt oss? Er vi ikke alle fylt til randen av
allslags ondskap?b Og det som verre er: Har vi ikke blitt et tempel for avgudene i
stedet for Gudc og fulle av onder ånder i stedet for Den hellige ånd? Påkaller vi ikke
Gud Fader bare på liksom? Har vi ikke blitt Gehennas barn heller enn Guds
barn?d93 Har vi ikke blitt verre enn jødene,94 vi som nå bringer med oss Kristi store
navn?95 Og la nå ingen som har hørt sannheten, bli forarget, slik også jødene ble
den gang de var lovbryterne, og sa: ”Vi har én far: Gud”.e Men de fikk høre fra
Frelseren: ”Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker.”f 33.
Hvordan kan det da ha seg at vi, som også bryter hans bud, ikke skal få høre det
samme fra ham? Apostelen sa jo også at det er de som drives av Ånden som er
Guds barn: ”Så mange som drives av Guds Ånd,” sier han, ”er Guds barn.”g96
Hvordan skal da vi, som drives av døden, kunne kalles Guds barn? ”For det kjøttet
vil, er død.”h Men hvem som drives av Ånden, det viser seg ved Åndens frukter. Så
la oss da se etter om vi har Åndens frukter: ”For Åndens frukt,” sier apostelen, ”er
kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,

a

2 Tim 3,1-5. Flere av uttrykkene fra teksten gjentas i lastekatalogen som følger.
Jf. Rom 1,29.
c
2 Kor 6,16.
d
Jf. Matt 23,15.
e
Joh 8,41.
f
Joh 8,44.
g
Rom 8,14.
h
Rom 8,6.
b
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godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.”a Men har vi disse i oss? Tvert
imot har vi vel alt det motsatte! Hvordan skal vi da kunne kalles Guds barn, og ikke
heller det motsatte? For det som er født av noe, er likt det som det er født av.
Herren viser dette når han sier: ”Det som er født av Ånden, er ånd.”b Men vi har
blitt kjøtt, slik at det vi vil, står imot Ånden.c På grunn av dette er det rettferdig at vi
hører fra ham: ”Min Ånd skal slett ikke forbli i disse menneskene, for de er kjøtt.” d97
Hvordan kan vi i det hele tatt kalles kristne, når vi aldri har hatt noe av det som
hører Kristus til i oss?
34. Men nå vil kanskje noen si: ”Jeg har jo troen, og tro på ham er tilstrekkelig for
meg til å bli frelst.”e Men da argumenterer Jakob mot ham når han sier: ”Også de
onde åndene tror – og skjelver!”f Og videre: ”Den tro som ikke har gjerninger, er død
i seg selv. På samme måte er gjerningene døde uten troen.”g98 For tror vi da faktisk
på ham? Eller tror vi bare på ham når det gjelder det som skal skje i fremtiden, og
ikke det som er nå og som angår denne tid?h Er det derfor vi er så knyttet til
materielle ting, lever for kjøttet og står i strid med Ånden? Men de som i sannhet
har kommet til tro på Kristus og latt hele ham bo i seg gjennom budene, taler slik:
”Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som
menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga
seg selv for meg.”i Derfor, mens de led for hans skyld for at alle skal bli frelst,
etterlignet de ham omhyggelig og holdt virkelig hans bud, og sa: ”Når vi blir utskjelt,
velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Når noen håner oss, svarer vi med
vennlighet.”j De hadde jo fått høre at han sier: ”Elsk deres fiender, gjør godt mot
dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker
dere”, osv.k

a

Gal 5,22f.
Joh 3,6.
c
Gal 5,17, jf. Joh 3,6.
d
1 Mos 6,3 LXX.
e
Jf. Jak 2,14.
f
Jak 2,19.
g
Gregorios av Nazianzos, Oratio 40, 45,46-47, som parafraserer Jak 2,17f.
h
Jf. Joh 3,12.
i
Gal 2,20.
j
1 Kor 4,12f.
k
Luk 6,27f.
b
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Og ved disse ordene og gjerningene ble det åpenbart at Kristus er den som er
virksom i dem. Men vi gjør det motsatte av alle hans bud. Derfor har vi blitt fulle av
allslags urenhet og ondskap, vi har blitt en markedsplass i stedet for et Guds
tempel,a en røverhule i stedet for et bønnehus,b et syndig folk i stedet for et hellig
folk,c et folk fullt av synder i stedet for et Guds folk,d en ond ætt i stedet for en hellig
ætte og lovløse barn i stedet for Guds barn,f99 siden vi har forlatt Herrens bud,
tjener de onde åndene gjennom urene lidenskaper og ”har gjort Israels Hellige
harm”.g 35. På grunn av dette roper den store Jesaja ut sin klage over oss, fordi han
ønsker å hjelpe oss i vår falne tilstand. Han sier: ”Hvorfor vil dere fortsatt bli slått,
hvorfor er dere stadig lovløse? Hvert hode er sykt og hvert hjerte sorgfullt. Fra føtter
til hode kan verken sår, flenge eller verkende slag heles100; det er umulig å forbinde
med olje eller bandasje.”h Og hva følger etter disse ord? ”Sions datter skal bli forlatt
som et telt i en vingård, som et vaktskur i en agurkhage, som en kringsatt by.”i
Også apostelen viser oss denne forlatte og øde tilstand vår sjel er kommet i, når han
sier: ”De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende
dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett,
umoral, ondskap og grådighet, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet.
De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og
brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, de er uforstandige,
upålitelige, ukjærlige, uforsonlige og ubarmhjertige. De vet hva Guds lov sier, at de
som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre
som gjør det.”j101 ”Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper,”k ”så de
vanæret kroppen sin med hverandre.”l 102 Og hva sies til dette?

a

Jf. Joh 2,16; 1 Kor 3,16; 2 Kor 6,16.
Luk 19,46; Matt 21,13; Mark 11,17.
c
Jes 1,4 / 1 Pet 2,9.
d
Jes 1,4 / 1 Pet 2,10; 2 Kong 14,13.
e
Jes 1,4 / Esra 9,2; 3 Esra 8,67.
f
Jes 1,4 / Gal 3,26.
g
Jes 1,4.
h
Jes 1,5f.
i
Jes 1,8.
j
Rom 1,28-32.
k
Rom 1,26.
l
Rom 1,24.
b
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”Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker”,
osv.a 36. Denne sjelens øde og forlatte tilstand var det også Herren gjorde kjent da
han sa: ”Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er
sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene
under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges
øde!”b Videre sa Jesaja, da han så hvordan vi liksom-munker bare utfører de
kroppslige gudstjenester,103 men forakter de åndelige og derfor er innbilske: ”Hør
Herrens ord, dere Sodoma-høvdinger! Vær oppmerksom på Guds lov, du Gomorrafolk! Hva skal jeg med alle slaktofrene dere bærer fram? Jeg er mett av
brennofferværer og fett fra lam, jeg vil ikke ha blod av okser og geiter. Hvem har
bedt om dette fra dere? Dere skal ikke få tråkke ned104 min forgård lenger. Når dere
kommer med fint mel som offer, er det nytteløst, og når dere kommer med røkelse,
så er det en styggedom for meg. Jeg holder ikke ut nymånefestene, sabbatene og
høytidsdagen deres. Min sjel hater fasten, hviledagen, nymånefestene og sabbatene
deres. Jeg blir kvalm av dere, jeg vil la dere fare! Når dere rekker ut hendene mot
meg, vil jeg vende øynene mine fra dere. Hvor mye dere enn ber, kommer jeg ikke til
å lytte til dere.” Hvorfor? ”For hendene deres er fulle av blod,” c sier han, siden ”den
som hater sin bror, er en morder.”d Derfor er all askese som ikke har kjærlighet,
fremmed for Gud.105
37. Derfor gikk han også i rette med vårt hykleri langt bortefra og sa: ”Dette folket
ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg
forgjeves,” osv.e106 Og det Herren sa da han irettesatte fariseerne,f hører jeg som et
budskap til oss som er vår tids hyklere, vi som ble funnet verdige til en så stor
nåde, og likevel ligger dårligere an enn dem. Eller binder ikke vi også ’tunge bører
som ikke er til å bære, og legger dem på folks skulder, men selv vil vi ikke løfte en
finger for å flytte dem?’ Eller gjør ikke vi også ’alle våre gjerninger for at folk skal se
det?’ Eller elsker ikke vi også ’å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i
synagogene, ser gjerne at folk hilser oss på torget og kaller oss ’rabbi, rabbi’,’ og
fører krig like til døden mot dem som ikke viser oss denne ære nøye nok? Eller har
ikke vi også ’tatt bort nøkkelen til kunnskapen og stengt himmelriket for
menneskene?’ Selv går vi ikke inn,

a

Rom 1,18.
Matt 23,37f.
c
Jes 1,10-15.
d
1 Joh 3,15.
e
Matt 15,8f, som siterer Jes 29,13 LXX.
f
Det tenkes her særlig på Matt 23 / Luk 11,37ff som er kilden til de fleste av uttrykkene i de retoriske
spørsmålene som følger.
b
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og får ikke andre til å gjøre det heller. Eller drar ikke vi også ’land og strand rundt
for å vinne en eneste proselytt, og når vi lykkes, gjør vi ham til et barn av
Gehenna,107 dobbelt så ille som oss selv?’ Eller er ikke vi også ’blinde veiledere, som
siler bort myggen, men sluker kamelen?’ Eller gjør ikke vi også ’beger og fat rene
utvendig, men innvendig er vi fulle av griskhet og grenseløst begjær?’108 Eller gir
ikke vi også ’tiende av mynte, vinrute og alle slags grønnsaker, men overser
rettferdighet og kjærlighet til Gud?’109 Eller ligner ikke vi også ’graver som ikke
lenger er synlige, vi som utvendig ser rettferdige ut for folk, men innvendig er fulle
av hykleri og urett?’110 Eller ’bygger’ ikke vi også ’gravsteder’ for martyrene og
’utsmykker gravminner’ for apostlene, mens vi selv ligner ’dem som slo dem i
hjel’?111 Så hvem vil da ikke gråte over oss når det har seg slik med oss? Hvem vil
ikke klage112 over at vi sitter fanget på en slik måte? Derfor ’ble Sions gjeve barn
ikke aktet høyere enn leirkar.’a Derfor ’har gullet mistet sin glans,’ det fine sølv har
blitt forandret. Derfor ’har vi som er Sions nasireere,113 som glinset mer enn snø,’
blitt svarte som etiopiere, ’vi som var gjort hvitere enn melk,’ har blitt mørkere enn
blekk. Derfor ’ser vi svartere ut enn sot, vi som ble oppfostret på skarlagen, men
har kledd oss i filler.’ Og vår ’lovløshet har blitt større enn den i Sodoma.’ Derfor har
vi som var ’dagens og lysets barn,’ blitt ’nattens og mørkets barn.’b

a
b

Dette og uttrykkene som følger er hentet fra Klag 4 (LXX).
1 Tess 5,5.
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Derfor har ’rikets barn’a114 blitt ’Gehennas barn’b. Derfor, selv om vi er ’den høyestes
barn, dør vi som mennesker, vi faller som en av fyrstene.’c Derfor ble vi ”overgitt i
lovløse fienders hender” (med dette mener jeg de fryktelige demonene), ”og til en
urettferdig konge, den verste på hele jorden”d115 (det er klart at dette sikter til
demonenes fyrste116). For vi har syndet, brutt loven og gjort urett,e vi har brutt
Herren vår Guds bud,f ’trampet Guds Sønn under fot og vanhelliget paktens blod.’g

En bønn om miskunn
Men117 ”for ditt navns skyld, Herre,
forkast oss ikke for alltid,
og opphev ikke din pakt!
Ta ikke din miskunn fra oss”h,
for din barmhjertighets skyld, ”vår Far i himmelen,”i
for din enbårne Sønns medfølelses118 og Den hellige ånds miskunns skyld!
”Tilregn oss ikke119 våre gamle lovbrudd,
men skynd deg, Herre,
la din barmhjertighet komme oss i forkjøpet!
For det har gått alvorlig galt med oss.
Hjelp oss, Gud, du som er vår frelser,
for at ditt navn, Herre, kan få ære!
Frels oss og tilgi våre synder for ditt navns skyld!”j
Tilregn oss vårt førstegrøde-offer, som din enbårne Sønn mottok fra oss på grunn av
sin kjærlighet til menneskene, det han for vår skyld har i himmelen, slik at han ved
dette offer kan gi oss et sikkert håp om frelse, og forhindre at fortvilelsen gjør oss
verre.

a

Matt 13,38 (jf. Matt 8,12, se note).
Matt 23,15.
c
Sal 81,6f LXX = Sal 82,6f.
d
Dan 3,32 Theodotion.
e
1 Kong 8,47 LXX; Dan 9,5 Theodotion; jf. også Dan 3,29 Theodotion.
f
Jf. Dan 3,30 Theodotion.
g
Hebr 10,29.
h
Dan 3,34f Theodotion.
i
Matt 6,9.
j
Sal 78,8f LXX (Sal 79,8f).
b
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Gjør dette for hans dyrebare blods skyld, som han utøste ’til liv for verden’a, for
hans hellige apostler og martyrers skyld, som for hans navns skyld har utøst sitt
eget blod, og for de hellige profeter, fedre og patriarkers skyld, ja, enhver som har
kjempet for å være til glede for hans hellige navn. Ikke overse vår bønn, Herre, ’støt
oss ikke bort for alltid!’b For vi setter ikke vår lit til ’våre rettferdige gjerninger, men
til din miskunn,’c som du bruker for å vinne vår slekt for deg. Vi søker deg og
påkaller din godhet, for at mysteriet din enbårne Sønn planla til frelse for oss,d ikke
skal bli til dom for oss. Og ’kast oss ikke bort fra ditt åsyn’e, avsky oss ikke i vår
uverdighet, men ’miskunn deg Gud, i din store miskunn. La våre lovbrudd
forsvinne ved fylden av din barmhjertighet,’f slik at vi ikke blir fordømt og fortsatt
kan komme fram for din hellige herlighet, funnet verdige til det i ly av din enbårne
Sønn. La oss ikke bli avvist120 som ’syndens slaver’.g Ja, allmektige Herre, lytt til vår
bønn! For ’vi kjenner ingen andre enn deg, vi nevner ditt navn,’h for du er den som
’er virksom og gjør alt i alle.’i Vi søker alle den hjelp som er å finne hos deg. ”Se ned
fra himmelen, Herre,j ja, se ned fra din hellige, herlige bolig! Hvor er din brennende
iver og din styrke? Hvor er fylden av din miskunn og barmhjertighet, siden du
holder ut vårt fall? Du er jo vår Far! Abraham kjente oss ikke, og Israel hadde ikke
kjennskap til oss. Men du Herre, vår Far, frels oss!121 Fra begynnelsen av er ditt
navn over oss, Herre,” og din enbårne Sønns og din Hellige ånds navn.122 ”Herre,
hvorfor har du ført oss bort fra din vei?” Tukt oss ikke med din doms-pisk!k ”Hvorfor
har du gjort våre hjerter harde, slik at vi ikke frykter deg,” og etterlatt oss i ’vår egen
selvstyrte villfarelse?’l ”Herre, snu deg, for dine tjeneres skyld,” for din hellige kirkes
skyld, for alle som fra evighet av er dine helliges skyld, 123 ”slik at vi kan arve en
liten del i ditt hellige fjell! Våre motstandere har trampet ned din helligdom. Vi har
blitt slik vi var fra begynnelsen, den gang du ikke hersket over oss, og ditt navn
heller ikke ble påkalt over oss. 38. Men hvis du åpner himmelen, vil rystelser fra
deg gripe fjellene,

a

Joh 6,51.
Jf. Judit 7,50; 1 Krøn 28,9.
c
Jf. Dan 9,18 LXX.
d
Jf. Ef 3,9.
e
Sal 50,13 LXX = Sal 51,13.
f
Sal 50,3 LXX = Sal 51,3.
g
Rom 6,17.20, jf. Joh 8,34.
h
Jes 26,13 LXX.
i
1 Kor 12,6.
j
Her begynner et langt sitat fra Jes 63,15-64,12 (LXX) med diverse innskudd og kommentarer.
k
Jf. Ordsp 22,15; Jer 10,24 LXX.
l
Gregorios av Nazianzos, Oratio 39,7,15.
b
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og de vil smelte, slik et vokslys smeltes i møte med ilden. Og ilden vil fortære
motstanderne, slik at ditt navn blir fryktinngytende blant dem. Når du gjør herlige
ting, vil rystelser fra deg gripe fjellene. Fra evighet av har vi ikke hørt om, og heller
ikke har våre øyne sett, noen annen Gud enn deg, og det du vil gjøre mot dem som
venter på din miskunn. For han124 vil møte dem som gjør det som rett er, og de skal
bli minnet om dine veier. Se, du ble vred, og vi syndet” (eller snarere: vi syndet, og
du ble vred).125 ”Derfor ble vi ledet på avveier, og ble alle å regne som urene. All vår
rettferdighet ble som skittent tøy.126 Vi visnet som løv, og dermed kunne vinden føre
oss bort. Derfor er det ingen som påkaller ditt navn eller husker på å holde fast ved
deg. Du vendte ditt åsyn fra oss og gav oss opp på grunn av våre synder. Men,
Herre, du er jo vår Far! Mens vi er leire, et verk av dine hender er vi alle. Vær ikke
så vred på oss, og tilregn oss ikke våre synder slik det kunne være tid for!127 Og nå,
se til oss, for vi er alle ditt folk. Din hellige by, Sion, har blitt en ødemark, som en
ødemark har Jerusalem blitt. Tempelet, vårt helligsted, har blitt til en forbannelse,
og din herlighet,128 som våre fedre lovpriste, er brent av ilden. Alle herlige ting har
falt sammen. Og alt dette har du holdt ut, Herre. Du var stille og ydmyket oss
dypt.”a129 39. Dette hendte med ditt gamle folk ’som forbilder’,b men nå har det i
sannhet fått sin oppfyllelse på oss. 130 Og ”vi har blitt til skam for våre naboer,”
nemlig demonene,131 ”til spott og hån for dem som omgir oss.”c Men ”Herre, se ned
fra himmelen, ja, se!”d Frels oss for ditt hellige navns skyld, og gjør våre
motstanderes listige veier kjent for oss! Fri oss fra deres utspekulerte angrep, og
trekk ikke din hjelp tilbake fra oss! For vi er ikke i stand til å seire over dem som
overfaller oss. Men du er mektig, og kan frelse fra alle motstandere. Frels oss i din
godhet, Herre, fra alle vanskeligheter i denne verden, slik at vi kan krysse livets hav
’med ren samvittighet’e, og bli funnet verdige til det evige liv. La oss stå for din
fryktinngytende og rystende domstolf ’uklanderlige og rene!’g”

Brorens anger og muligheten for frelse
40. Da broren hadde hørt alt dette ble han fullstendig grepet av anger. Oppløst i
tårer132 sa han til den gamle: ”Far, så langt jeg kan se, er det ikke noe håp om frelse
for meg. For ’mine lovbrudd går over hodet på meg!’h Men jeg ber deg, vær vennlig
og si meg hva jeg må gjøre!”

a

Her slutter sitatet fra Jes 63,15-64,12.
1 Kor 10,11.
c
Sal 78,4 LXX = Sal 79,4.
d
Jes 63,15 gjentas (innledningen til det lange sitatet like ovenfor).
e
1 Tim 3,9; 2 Tim 1,3.
f
Jf. Rom 14,10; 2 Kor 5,10 (se linje 531-3).
g
Fil 2,15.
h
Sal 37,5 LXX = Sal 38,5.
b
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Og den gamle svarte ved å si: ”Det å bli frelst er nok umulig for mennesker, men for
Gud er alt mulig,” slik Herren selv sa.a Så ”la oss komme fram for hans ansikt og
bekjenne våre synder,133 la oss tilbe og falle ned for ham og gråte for Herrens åsyn
som skapte oss, for han er vår Gud.”b Da vil vi høre ham si gjennom Jesajas
stemme: ”Når du vender om og sukker, skal du bli frelst.”c Og videre: ”Har ikke
Herrens hånd kraft til å frelse? Eller er hans øre for tunghørt til å høre? Nei, det er
våre synder som skiller mellom oss og Gud. For våre synders skyld har han vendt
sitt ansikt bort, for å ikke miskunne seg.”d134 Derfor sier han: ”Vask dere, bli rene!
Ta ondskapen bort fra deres sjeler, bort fra mine øyne! Hold opp med deres onde
gjerninger, lær å gjøre det gode! Søk etter rett dom, befri den som blir urettferdig
behandlet, tenk på den farløse og vær rettferdig mot enken. Kom, og la oss gå i rette
med hverandre, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, vil jeg gjøre dem
hvite som snø, om de er røde som skarlagen, vil jeg gjøre dem hvite som ull. Om
dere vil135 dette og hører på meg, skal dere få spise de gode ting i landet. 136 For
Herrens munn har talt dette.”e Videre taler Herren gjennom Joel: ”Så sier Herren:
Vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage! Riv i stykker
hjertene deres, ikke bare klærne deres! For Herren er nådig og barmhjertig, og
angrer137 det onde.”f Men til Esekiel sier han: ”Menneskesønn! Si til Israels hus:
’Slik har dere talt, dette har dere sagt: ”Vår villfarelse og våre lovbrudd er over oss,
på grunn av dem smelter vi bort. Hvordan kan vi leve?” Si til dem: ’Så sant jeg lever,
sier Herren, jeg ønsker ikke at den ugudelige skal dø, men heller at han skal vende
om fra sin vei og leve. Vend om, vend om fra deres vei! For hvorfor vil dere dø,
Israels hus?’”g Tredje kongebok138 viser oss Guds overveldende godhet når den
forteller om den gangen Akab hadde drept Nabot gjennom det Jesabel fikk i stand.
Han var senere i vingården han hadde arvet etter ham, og boken gjengir slik de
ordene han der fikk høre fra profeten Elia: ”Så sier Herren: ’Du drepte og arvet. Og
på det stedet der hundene slikket Nabots blod, skal hundene også slikke ditt blod,
og hunder skal spise opp Jesabel på Jisre’el-vollen.’” Da Akab hørte disse ord, rev
han i stykker klærne sine, kledde sitt kjøtt og blod139 i strieplagg og fastet,

a

Matt 19,25f.
Sal 94,2.6f LXX (Sal 95,2.6f).
c
Jes 30,15.
d
Jes 59,1f LXX.
e
Jes 1,16-20.
f
Joel 2,12f.
g
Esek 33,10f.
b
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og sov i strieplaggene.140 Da kom Herrens ord til Elia, og det lød slik: ”Se, Akab har
ydmyket seg for mitt ansikt. Jeg vil ikke la ulykken ramme i hans levedager.” a Og
David sier: ”Jeg gjorde mitt lovbrudd kjent, og skjulte ikke min synd. Jeg sa: ’Jeg vil
anklage meg selv ved å bekjenne mitt lovbrudd for Herren.’ Og du tilga mitt hjertes
ugudelighet. Derfor skal enhver som er from be til deg i rett tid. Og når store
vannflommer kommer, skal de ikke komme nær ham.”b I Evangeliet141 sier Herren:
”Vend om, for himmelriket er kommet nær!”c Ved en anledning spurte Peter: ”Hvor
mange ganger på samme dag, om min bror synder mot meg, skal jeg tilgi ham? Så
mange som sju?” Da svarte han som er god av natur og uten sammenligning i
godhet: ”Ikke sju ganger, men jeg sier deg: sytti ganger sju!”d Hva kan vel oppveie
denne godhet? Hva kan lignes med denne kjærlighet til mennesker?e142

En oppfordring til omvendelse
41. La oss nå vende om av hele vårt hjerte! For vi kjenner til frykten for Herren, f
både hans godhet og hans kjærlighet til menneskene,g fra både Det gamle og Det
nye testamente.143 Så hvorfor skulle vi, brødre,144 gå fortapt? La oss ’vaske hendene,
vi syndere, og rense hjertene våre, vi som har et delt sinn. La oss klage og sørge og
bryte ut i gråt’ over våre synder!h La oss ’holde opp med våre onde gjerninger!’i La
oss tro på Herrens løfter, frykte hans advarsler, holde hans bud og elske hverandre
av et helt hjerte! ’La oss si: ”Våre søsken,” også til dem som hater oss’j og ’avskyr
oss, slik at Herrens navn kan bli herliggjort og sett i hans glede.’k ’La oss gi
hverandre tilgivelse’l når vi blir fristet av hverandre, da vi alle er under angrep fra
den samme fiende. La oss stå imot våre dårlige tanker, og påkalle Gud som vår
hjelper i striden. Da vil vi få de onde og urene åndene til å flykte fra oss. La oss
underordne kjøttet under ånden,m tvinge det og binde detn som en slave ved hjelp av
all slags hard behandling. ’La oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel,’ o og
vekke hverandre opp, ’oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger’. p145 La
oss ikke misunne hverandre, og ikke bli rasende når noen misunner oss.

a

Avsnittet parafraserer og delvis siterer 1 Kong 21 (LXX: 3.Kong 20).
Sal 31,5f LXX = Sal 32,5f.
c
Matt 4,17.
d
Matt 18,21f / Luk 17,4.
e
Jf. Tit 3,4.
f
Jf. 2 Kor 5,11.
g
Jf. Tit 3,4.
h
Jak 4,8f.
i
Jf. Jes 1,16, sitert ovenfor, linje 869.
j
Gregorios av Nazianzos, Oratio 1,1,2-3.
k
Jes 66,5 LXX.
l
Gregorios av Nazianzos, Oratio 1,1,5.
m
Jf. Gal 5,16ff; Rom 8,1ff.
n
Jf. 1 Kor 9,27.
o
2 Kor 7,1.
p
Hebr 10,24.
b
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La oss heller ha sympati for hverandre og helbrede hverandre gjennom ydmykhet.
La oss ’ikke baktale hverandre,’a og ikke drive gjøn med hverandre. ’For vi er
hverandres lemmer.’b La oss kaste fra oss likegyldigheten og slappheten, og stå
tappert fast mens vi kjemper mot ondskapens ånder.c Da ”har vi en talsmann hos
Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. Han er en soning for våre synder.”d146 La oss be
til ham i et rent hjerte, av hele vår sjel, og han vil ’tilgi oss våre synder’.e For
”Herren er nær alle dem som påkaller ham i sannhet. Og han skal gjøre det de som
frykter ham vil147, han vil lytte til deres bønner og frelse dem.”f Derfor sier han:
”Ofre et lovprisningsoffer til Gud, og gi den høyeste dine bønner! Da skal du påkalle
meg på nødens dag, jeg vil være barmhjertig mot deg, og du vil forherlige meg.”g Og
Jesaja sier videre: ”Løs alle urettferdige lenker, løs opp knutene fra avtaler inngått
med tvang, sett undertrykte fri og riv i stykker hver urettferdig kontrakt. Bryt ditt
brød for den som er sulten, og før den fattige og hjemløse inn i ditt hus. Om du ser
en naken, kle på ham, og overse ikke dem som hører til din ætt. Da skal ditt lys
bryte fram tidlig om morgenen, og din helbredelse skal spire hurtig fram. Din
rettferdighet skal gå foran deg, og Guds herlighet skal omgi deg.” Og hva følger etter
disse ord? ”Da skal du rope, og Gud skal høre deg. Mens du fortsatt taler, vil han si:
’Se, her er jeg.’ Da skal ditt lys spire fram i mørket, og ditt mørke blir som midt på
lyse dagen. Gud skal være med deg gjennom alt, og du skal bli fylt av det din sjel
begjærer.”h Nå ser du at når vi løsner alle urettferdige lenker fra våre hjerter, løser
opp alle knuter av gammelt nag, og er ivrige etter å gjøre godt mot vår neste av hele
vår sjel, da skinner lyset fra kunnskapen om Gud omkring oss. Vi blir frigjort fra
skammelige lidenskaperi og fylt av enhver dyd. Guds herlighet skinner ned over oss,
og vi blir frigjort fra all uvitenhet. Når vi ber, blir vi straks bønnhørt.

a

Jf. Jak 4,11.
Ef 4,25.
c
Jf. Ef 6,12.
d
1 Joh 2,1f.
e
Jf. Luk 11,4 (Lukasversjonen av Herrens bønn).
f
Sal 144,18f LXX = Sal 145,18f.
g
Sal 49,14f LXX = Sal 50,14f.
h
Jes 58,6-11.
i
Jf. Rom 1,26.
b
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Da kommer vi til å ha Gud med oss gjennom alt, og vi vil bli fylt av begjær etter
Gud.148
42. La oss derfor elske hverandre, så vil Gud elske oss.a La oss være tålmodige med
hverandre, så vil Gud være tålmodig med våre synder. La oss ikke ’gjengjelde ondt
med ondt,’b så får vi ikke igjen for våre synder. For vi finner tilgivelse for våre
misgjerninger gjennom å tilgi våre søsken, og Herrens barmhjertighet ligger skjult i
å vise barmhjertighet mot nesten. Derfor sa Herren: ”Tilgi, så skal dere bli tilgitt.” c
Og: ”Dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres
himmelske Far tilgi dere.”d Og videre: ”Salige er de barmhjertige, for de skal få
barmhjertighet.”e Og: ”Med samme mål som dere selv måler opp med, skal det også
måles opp til dere.”f Se, Herren har i nåde gitt oss en måte å bli frelst på. Ja, ”han
ga oss rett149 til å bli Guds barn.”g Ut over dette er vår frelse avhengig av vår vilje.150
43. La oss derfor gi oss selv helt til Herren, slik at vi kan motta ham helt. La oss bli
guder gjennom ham, for det var derfor han ble menneske, han som er Gud og Herre
av natur.151 La oss adlyde ham, så verger han oss mot våre fiender, uten å bli trett.
”Hvis mitt folk hadde hørt på meg”, sier han, ”hvis Israel hadde gått mine veier, da
hadde de ikke blitt til skamme for noen av sine fiender, og jeg hadde lagt min hånd
på dem som volder dem trengsler.”h La oss sette alt vårt håp til hami alene, og
’kaste all vår bekymring på ham.’j Da vil han selv fri oss ut av all nød,k og ta seg av
oss gjennom hele livet.l La oss elske hvert menneske med vår sjel, men ikke sette
vårt håp til noe menneske. For så lenge152 Herren tar vare på oss, vil også vennene
våre behandle oss godt, og alle våre fiender vil være kraftløse overfor oss. Men hvis
Herren forlater oss, da vil også alle vennene forlate oss, og alle fiendene få overhånd
mot oss.m Derfor kommer også den som er sikker på seg selv til å falle voldsomt,n
mens den som frykter Herren vil bli opphøyet. På grunn av dette sa David: ”Jeg
setter ikke håpet til min bue, mitt sverd vil ikke frelse meg. For du har frelst oss fra
alle som voldte oss trengsler, og gjort dem som hater oss til skamme.”o
44. La oss ikke tåle tanker som gjør syndene våre små, og regner med153 på forhånd
at de skal bli tilgitt.

a

Jf. 1 Joh 4,11
Rom 12,17; 1 Tess 5,15; 1 Pet 3,9.
c
Luk 6,37, i NT05: ”Ettergi, så skal dere få ettergitt”; jf. Matt 6,12.
d
Matt 6,14.
e
Matt 5,7.
f
Matt 7,2 / Luk 6,38.
g
Joh 1,12.
h
Sal 80,14f LXX (Sal 81,14f).
i
Jf. Sal 72,28 LXX; Sal 77,7 LXX.
j
1 Pet 5,7; jf. Sal 54,23 LXX (Sal 55,23).
k
Jf. Sal 53,9 LXX = Sal 54,9.
l
Sal 54,23 LXX (Sal 55,23).
m
Jf. Sal 12,5 LXX = Sal 13,5.
n
Jf. Job 20,5 LXX.
o
Sal 43,7f LXX = Sal 44,7f.
b
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Herren ville verne oss mot slike tanker da han sa: ”Ta dere selv i vare for de falske
profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.” a For
så lenge154 vårt sinn blir uroet av synden, finner vi ikke tilgivelse for den, og vil
heller ikke ’bære frukter som svarer til omvendelsen.’b For omvendelsens frukt er
sjelens lidenskapsløshet155, og lidenskapsløshet er utryddelse av synden. Men vi har
ikke enda den fullkomne lidenskapsløshet, siden vi noen ganger blir uroet av
lidenskapene, andre ganger ikke. Derfor har vi heller ikke fullkomment funnet
tilgivelse for syndene. For arvesynden har vi blitt frigjort fra gjennom den hellige
dåp, men den synd vi begår etter dåpen blir vi frigjort fra gjennom omvendelsen. 156
45. La oss derfor virkelig vende om, slik at vi kan bli frigjort fra lidenskapene og
finne tilgivelse for syndene. La oss forakte alt som er forbigående, slik at vi ikke
bruker slike ting til å kjempe mot menneskene, bryter kjærlighetsbudet og faller ut
av Guds kjærlighet.157 ”La oss leve et liv i Ånden! Da følger vi ikke begjæret i
menneskets kjøtt og blod.”c La oss være våkne og edruelige!d La oss kaste vekk
restene av den sløve søvnen. La oss være ivrige etter å bli som Frelserens hellige
atleter.158 La oss etterligne deres strid, idet vi ’glemmer det som ligger bak og
strekker oss etter det som er foran:’e deres løp uten stans, glødende godvilje,
utholdenhet i selvbeherskelse, forstand i helliggjørelse, edle tålmodighet,
overbærende storsinn, medfølende barmhjertighet, rolige vennlighet, varme iver,
oppriktige kjærlighet,f opphøyelse gjennom ydmykhet, enkelhet i selvvalgt
fattigdom, deres mot, godhet og mildhet. La oss ikke bli kastet omkring av nytelse,
ikke være svake for de dårlige tankene, og ikke skitne til samvittigheten. ”La oss
strebe etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se
Herren.”g
Og i tillegg til alt dette, brødre,159 la oss flykte fra verdenh og verdens hersker,160 og
forlate vårt kjøtt og blod og alle ting de fører med seg. La oss løpe opp mot
himmelen, hvor vi skal ha vårt hjemland.i161 La oss etterligne den guddommelige
apostelen,162 ta imot ’livets opphavsmann’j og drikke av ’livets kilde’k163 i glede. La
oss synge med i englenes kor,164 og sammen med erkeengler lovsynge vår Herre og
Gud Jesus Kristus. For ham tilhører æren og makten, sammen med Faderen og
Den hellige ånd,165 i evigheters evighet. Amen.

a

Matt 7,15.
Luk 3,8.
c
Gal 5,16.
d
Jf. 1 Tess 5,6; 1 Pet 5,8.
e
Fil 3,13.
f
Jf. Rom 12,9; 2 Kor 6,6.
g
Hebr 12,14.
h
Jf. 1 Pet 1,4; 2,20.
i
Jf. Fil 3,20.
j
Apg 3,15.
k
Sal 35,10 LXX = Sal 36,10; Ord 14,27; Jer 17,3; jf. Jer 2,13; Åp 21,6; jf. Jes 12,3.
b

97

Sluttnoter
1

I noen sammenhenger oversettes uttrykket ge,rwn med gamling, som for så vidt er semantisk

dekkende. Men jeg synes det får for negative konnotasjoner på norsk. Her er det en
hedersbetegnelse som inngyter respekt og autoritet. ”Eldre mann” ble også vurdert (for øvrig et
underlig begrep på norsk, for eldre er jo egentlig ”gamlere” enn både gammel og gamling..). I
skriftets kontekst er det innlysende at både den gamle og broren er munker, gjerne en ung uerfaren
nykommer og en eldre abbed. Se innledningen (side 23) for mer om skriftets sjanger og evt.
dialogpartnernes identitet.
2

Skopo,j er et nøkkelbegrep i samtalen. Det har et bredt betydnings- og bruksområde og er ikke lett å

oversette. I første omgang brukes ordet i linje 2; 5 og 30 der det alle tre steder er tale om skopo,j med
at Herren ble menneske (th/j tou/ kuri,ou evnanqrwph,sewj), altså koblet til et handlingssubstantiv.
Neste runde i samtalen som tar begrepet fram (se linje 159, 169, 174, 175, 243, 294) knytter det til
en person (tou/ kuri,ou etc.) og taler ikke bare om hva skopo,j var (h=n), men om å kjenne (ginw,skw) og
gripe (krate,w) den med sikte på å leve i samsvar med den. I linje 308 og 320-1 brukes det på samme
måte om å kjenne ”Herrens og hans apostlers skopo,j”. Også Djevelen og demonene har en skopo,j de
ønsker å oppnå (se linje 213-4; 284 – der oversatt ”hensikt”). Skopo,j er det man fester blikket på
eller ser nøye på (jf. skope,w, skopo,j kan også brukes om personer i den konkrete betydningen
vaktmann, en som er på utkikk (jf. Esek 33,7 LXX), eller passer nøye på, som en biskop, evpi,skopoj), i
bokstavelig betydning kan det brukes om blinken en bueskytter sikter på, i overført betydning
dermed om målet, formålet, hensikten man ønsker å oppnå, eller videre om meningen, betydningen
eller poenget i det man gjør eller det som sies (LSJ, BDAG, Lampe). Jeg har valgt å oversette det
gjennomgående med siktemål for gjenkjennelsens skyld. Men det er en liten aksentforskyvning fra de
tre første forekomstene som kanskje kunne vært oversatt med formålet eller poenget med at Herren
ble menneske, til den neste gruppen der konnotasjonene går mer i retning av betydning og
meningsinnhold, her er ikke betoningen i så stor grad hva Herren ville oppnå, men hvordan han
gjorde det og hvordan det kan etterlignes. Hensikt er valgt de to gangene det er tale om djevelen og
demonene.
3

I den greske teksten innledes alle replikkene med kai, og minst ett utsagnsverb. Av stilistiske hensyn

har jeg valgt å ikke være konsekvent i gjengivelsen av disse, og heller variere replikkinnledningene på
norsk med litt forskjellige uttrykk som er mer tilpasset utviklingen i samtalen.
4

Det siktes til Den nikensk-konstantinopolitanske trosbekjennelsen (i kortform gjerne henvist til med

Nicenum, slik jeg gjør i fortsettelsen), som ble vedtatt på kirkemøtet i Konstantinopel i 381 (første
98

versjon i Nikea i 325), og er anerkjent som den viktigste formulering av den felles kristne tro både i
østlige og vestlige kirkesamfunn, og derfor en viktig basis for den økumeniske dialog mellom kirkene i
nyere tid (se f.eks. Skarsaune 1997a, særlig 135-238). Til hjelp for leseren ved henvisningene som
kommer i fortsettelsen, gjengis her den komplette greske teksten (passasjene den gamle alluderer
til/bruker i denne og den neste replikken er alle fra 2.artikkel, markert med fet skrift):
Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε
πάντων καὶ ἀοράτων·
καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ
Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ
ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· τὸν
δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν,
καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου, καὶ
ἐνανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα, καὶ
ταφέντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφὰς, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς
οὐρανοὺς, καὶ καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς, καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος·
καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον καὶ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν
προφητῶν·
εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν· ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
ἀμήν.
5

Det er naturlig å underforstå h`me,ran til tekstens ukvalifiserte e`ka,sthn, dvs. hver dag. I manuskript x

er ordet trolig lagt til for klarhetens skyld iflg. det kritiske apparatet hos van Deun.
6

Ordene parabai,nw, para,basij og paraba,thj ble tidligere oversatt med ”overtrede”, ”overtredelse”

og ”overtreder” i norske bibeloversettelser. Det er et glimrende uttrykk fordi det gjengir metaforen i
de greske uttrykkene: det handler om å gå utenfor, i teologisk betydning trø over grensen for hva
Gud har befalt. Jeg følger tilnærmingen til NT05, der ordgruppen oversettes med å bryte
loven/budet, lovbrudd etc. Det høres litt mer formelt og teknisk ut, men er nok likevel det beste
alternativet så lenge overtredelse er gått ut av bruk i norsk dagligtale.
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7

Motsetningen jeg her lager ved å sette et ekstra punktum og innføre et ”men” må ikke overtolkes.

Jeg kunne like gjerne sagt: ”Mennesket ble fra begynnelsen av skapt av Gud, satt i Paradiset, brøt
budet og falt under forgjengelighet og død.” Dette fordi Maximos, i opposisjon til Origenes (heresidømte) lære om sjelenes pre-eksistens hos Gud og et ”syndefall” i åndeverdenen før skapelsen som
var årsak til denne (den materielle skapelse sees altså på som negativ, i tråd med platonsk dualisme),
understreker at fallet skjedde etter skapelsen (jf. Blowers 2003:24; Maximos’ oppgjør med sentrale
sider av Origenes’ lære drøftes inngående i Sherwood 1955b). Flere steder hvor han drøfter
sammenhengen mellom skapelse og syndefall, bruker Maximos et uttrykk som sier at mennesket falt
”da (eller samtidig som) det ble skapt” (a[ma tw/| gi,nesqai) (Amb. 42, PG 91:1321B; Ad Thal. 61, CCSG
22:85,13; jf. Ad Thal. 1, CCSG 7:47,11, jf. oversettelse og noter i Blowers 2003:85;97;131). Uttrykket
kan høres ut som en avvisning av en prelapsarisk tilstand overhodet, men slik er det nok ikke ment.
Poenget er at Maximos helst vil fokusere på menneskets nåværende tilstand, uten å spekulere i en
uansett tapt fortid. Ved å understreke at fallet skjedde etter skapelsen, får Maximos fram at det ikke
tilhører menneskets skapte natur å oppføre seg slik – fallet var unaturlig (Amb. 42).
8

”Kjødet” (sa,rx) er ikke bare en utfordring i antropologien og teologien, men også for oversetteren

(jf. Kvalbein 2003:10f). Jeg har lagt meg på samme linje som NT05 som på steder der det er snakk om
menneskets falne natur som står Guds ånd imot (særlig Gal 5 og Rom 8) oversetter med ”kjøtt” eller
”kjøtt og blod”. Ordet kan også brukes ganske nøytralt om kjøtt eller materiell eksistens. Den
tradisjonelle oversettelsen ”kjød” fører positivt til gjenkjennelse og en smule teologisk tilgjengelighet
dersom man har definisjonene klare på forhånd, men fører til en begrepssliggjøring av ordet som ikke
er helt heldig. I de nytestamentlige tekstene høres ordet overkonkret ut på en lignende måte som
”kjøtt” og ”kjøtt og blod” gjør for nordmenn i våre dager.
9

Læren om Logos’ preeksistens var kjernestoff i de kristologiske stridighetene særlig på 300-tallet, da

fokuset for en stor del lå på spørsmålet om hvem Logos var før han ble inkarnert i Jesus fra Nasaret.
Nicenum inneholder det som ble de klassiske ortodokse formuleringene av dette spørsmålet, nemlig
at Sønnen, Logos, ”ble født av Faderen før alle tider” og er ”av samme vesen” som Faderen. De
sentrale nytestamentlige tekstene bak læren er Joh 1,1-18; Kol 1,15-20; Fil 2,5-11; Hebr 1,2f (Jf.
Skarsaune 1997a:139ff; 192ff).
10

Til bakgrunn for passivformene av sarko,w (”gjøre til kjøtt, kle i kjøtt”) brukt om inkarnasjonen,

både i Nicenum og hos Maximos, jf. Joh 1,14: o` lo,goj sa.rx evge,neto (”Ordet ble menneske”, eg.
”kjøtt”). Begrepet er ikke lett å oversette (jf. note 8 om sa.rx). Her har jeg til slutt valgt å følge den
mest utbredte norske oversettelsen av Nicenum for gjenkjennelsens skyld, men vurderte også å rett
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og slett bruke ”ble inkarnert”, siden det latinske lånordet ”inkarnasjonen” og avledede ord etter
hvert har blitt et ganske innarbeidet uttrykk for dette fenomenet i teologisk og annen faglitteratur.
11

I sitatet fra Nicenum er jomfru Marias navn erstattet med et ærende epitet gjennom uttrykket

”Den hellige jomfru”, som for øvrig lager en perfekt formlikhet med Den hellige ånd – de to er så å si
Jesu jordiske far og mor (jf. Luk 1,35). Det finnes også tekstvarianter med enda frommere uttrykk om
Herrens mor: qeoto,kou - ”gudføderske” (Cy), en tittel i utbredt bruk i liturgiske tekster i oldkirken,
stadfestet som dekkende for den ortodokse tro på konsilet i Efesos i 431, der Nestorios’ lære ble
avvist (Skarsaune 1997a:218ff) og aveiparqe,nou - ”alltidjomfru”/”evig jomfru” (z l), et annet av de
klassiske epitetene til jomfru Maria.
12

I Nicenum siktes det med paqon,ta like mye til Jesu død (korsfestelsen nevnes eksplisitt like foran)

som den forutgående smerten under tortur og hån, slik vi er mest vant til å tenke om Jesu ”lidelse og
død”. Maximos tenker trolig også som Nicenum om uttrykket her. Denne litt pussige uttrykksmåten
kan for øvrig ha sine røtter i en redaksjon av bekjennelsesteksten fra Nikea (325) på bakgrunn av
vestlige trosbekjennelser i forkant av kirkemøtet i Konstantinopel i 381 (se Skarsaune 1997a:200).
Med uttrykket understrekes noe av det i filosofiske ører uhørte ved Logos’ inkarnasjon og død. Man
kunne kanskje gå god for en gudeskikkelse som bevarte den perfekte stoiske ro i møte med påført
ytre lidelse (pa,qoj), men at den ubevegelige og ikke-lidende Gud skulle blir påført den ytterste lidelse
og bevegelse eller forandring, nemlig døden, var absolutt uhørt. Jf. note 155 om avpaqei,a til linje 1011.
13

Uttrykket ”den fordømmelse arvesynden fører med seg” (kata,krima th/j progonikh/j a``marti,aj)

høres i protestantiske ører fort ut som en henvisning til tanken om at mennesker som er forplantet
på naturlig vis etter syndefallet er født ”uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær” som i
seg selv virkelig er synd og fører til evig fordømmelse dersom man ikke blir gjenfødt ved dåpen og
Den hellige ånd (se Confessio Augustana art. 2 – hovedbekjennelsesskrift fra reformasjonen,
tilgjengelig på f.eks. http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&nodeID=5402), altså en
fordømmelse i den endelige dom. Dette er en typisk Augustinsk-vestlig måte å tenke om arvesynd på,
og gjenspeiles i det foretrukne latinske uttrykket for å beskrive arvesynden: peccatum originale, altså
en ”opprinnelig”, medfødt grunnsynd som så å si er gitt i utgangspunktet for den menneskelige
eksistens. Den østlige teologien som Maximos er en del av tenker litt annerledes om dette. Her
benyttes heller begrepene propatorikh. eller progonikh. (som her, noe sjeldnere) a``marti,a, begreper
som fokuserer mer på at synden, og dermed skylden for den, tilhørte fedrene (dvs. Adam og Eva) (se
Larchet 1998:26). Hos Maximos er det altså ikke skylden for Adams synd som er ”arvet”, men
konsekvensene av den (Boojamra 1976:27), slik han f.eks. sier i Ad Thal. 42 (CCSG 7:287,58):
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”Fordømmelsen (kata,krisij) for synden Adam fritt valgte (proairetikh. a``marti,a) er at naturen [dvs.
menneskenaturen, menneskets vesen] ble omgjort til å kunne lide, og underlagt forgjengelighet og
død (fqora. kai. qa,natoj, samme ordpar i vår tekst, linje 9, der det også angis som konsekvenser av at
mennesket brøt Guds bud)” (Larchet 1998:34). Når dette er sagt er likevel Maximos tydelig på at også
Adams dårlige eksempel blir ”medarvet” på en slik måte at alle mennesker har en sterk tendens til å
gjøre som ham: foretrekke materiell nytelse og lidenskap foran den rette bruk av tingene og det rette
forholdet til Gud (Larchet 1998:33; 35f). Mennesket er fanget i syndens onde sirkel og trenger den
frigjørende kraften i Herrens siktemål for å komme ut av den (Boojamra 1976:29). Dette kommer for
eksempel tydelig frem i utsagnet i linje 182: Herren holdt (kjærlighets-)budet for å ”oppheve den
gamle forbannelsen over Adam”. For Maximos henger synd og arvesynd nøye sammen med nytelse
(h`donh,). Den seksuelle nytelsen som følger forplantningen etter syndefallet er en del av dommen:
”Da *det første mennesket+ syndet ved å bryte budet, ble han dømt til forplantning (eg. fødsel,
ge,nnhsij) basert på [seksuell] lidenskap (pa,qoj) og synd” (Ad Thal. 21, CCSG 7:127,12ff; jf. Larchet
1998:30). Når Kristus satte arvesyndens fordømmelse ut av kraft begynte dette med jomfrufødselen,
siden han ikke ble født på den vanlige måten, og dermed kunne gi mennesket muligheten til en ny
fødsel (ge,nnhsij), gjennom den mystiske nye fødsel ved Den hellige ånd (mustikw/j avnagennwme,nouj,
Ad Thal. 61, CCSG 22:91:130), annerledes enn den dårlige begynnelsen (ge,nesij) arvet fra Adam
(Boojamra 1976:29) (At Maximos og andre kirkefedre får en slik negativ vurdering av seksuell
forplantning til å gå opp med bibeltekster i 1 Mos 1 og 2 som ganske tydelig innstifter både ekteskap,
sex og forplantning før syndefallet, er for øvrig underlig). På grunn av menneskets ødeleggende trang
til nytelse (h`donh) føyde Gud smerte (ovdu,nh) til som en del av sin frelsesplan, for å holde forfallet i
sjakk (Boojamra 1976:26). Herrens lydighet bestod bl.a. i at han levde med et rett forhold mellom
lidelse og nytelse; ifølge Maximos bestod det første fallet i at mennesket søkte nytelse på en slik
måte at det førte til smerte, istedenfor å søke den sanne nytelse (foreningen med Gud, Boojamra
1976:20) etter å ha gjennomlevd smerten, slik Kristus gjorde. Den positive siden ved det Herren
gjorde i møte med arvesynden kan også beskrives slik: ”For at jeg skulle bli frelst, tok Herren frivillig
på seg min fordømmelse (kata,krisin) gjennom sin død, og dermed ga han meg gjenopprettelsen til
udødelighet” (Ad Thal. 42, CCSG 7:289,73-76). Arvesynden er også tema i linje 1014-15 (se note 156),
der uttrykket progonikh. a``marti,a igjen brukes, i sammenheng med dåpen og omvendelsen.
14

Verbene thre,w (se linje 37; 39; 41 (tilsvarende handlingssubstantiv th,rhsij); 50; 124-5 2x; 554

(th,rhsij) - de fire førstnevnte i sitat og kommentar til Matt 28,20; de to neste i sitat og kommentar til
Joh 14,15) og fula,ssw (se linje 29; 181; 186; 244; 654 (tilsv. agentsubstantiv fu,lax); 919) og deres
hebraiske ekvivalenter (først og fremst shamar) er notorisk vanskelig å oversette. Det vanlige er at
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man oversetter dem med å holde (eng. keep) når det er snakk om bud, forskrifter og lignende som
objekt, slik man har gjort i NT05. Men ingen av disse verbene har å overholde, dvs. etterleve, som sin
primærbetydning. Fula,ssw betyr primært å vokte, passe på, holde fast (ved/på) eller beskytte. Det
kan f.eks. brukes om en fangevokter (fengsel heter fulagkh,) eller gjeter. Thre,w har sin
grunnbetydning i å ta vare på eller bevare intakt. F.eks. sier kjøkemesteren i bryllupet i Kana til
brudgommen at han ”har spart” (teth,rhkaj) den gode vinen til slutt (Joh 2,10). NT05 varierer bl.a.
fula,ssw med ”ta vare på” (Luk 11,28) og ”holde fast på” (Joh 12,47), begge steder med Guds eller
Jesu ord som objekt. I Apg 16,4 gjengir NT05 paredi,dosan auvtoi/j fula,ssein ta. do,gmata.. med ”de
overleverte forskriftene .. med påbud om at de skulle følge dem.” Nyansene kommer godt frem i et
ordpar som brukes flere ganger i 5 Mosebok LXX (4,6; 7,12 m.fl.), fula,ssw og poie,w (gjengir hebr.
shamar og asah) med ulike uttrykk for Herrens ord og bud som objekt. Man skal altså både ”ta vare
på” og ”gjøre” Herrens bud. Med verbene fokuseres det altså ikke bare på etterlevelse, men at man
skal overlevere/tradere budene og la dem være i sinnet til enhver tid. I mangel av et bedre alternativ,
og pga. føringene fra NT05 (og Bibelselskapets prøvetekster til GT), oversetter jeg begge ord
gjennomgående med ”holde”. Så også det synonyme uttrykket som brukes flere ganger (linje 88; 945; 228-9; 303-4) u``pe.r evntolh.n (etc.) avgwni,zomai (dvs. ”kjempe for å holde et bud”). Det eneste
unntaket er i linje 409, der jeg har oversatt fula,ttein med bevare. Men der er objektet mer konkret
(”kroppen”) og ordet brukes i sammenheng med sunthrei/n.
15

Jeg leser altså her fula,xai i linje 29 til boh,qeian i linje 28. Man kunne også lese det til

avgwnizome,nwn: ”og for å hjelpe dem som med tanke på sin egen frelse kjemper ved/for å holde hans
bud.”
16

Den gamles replikk står som en første oppsummering og grunnlag for hele syndefalls- og

frelsesforståelsen, slik det er fint oppsummert hos Blowers (2003:24): ”for Maximus, human beings,
who in a historical fall abused their freedom to turn toward what was worse, in Christ are able to
move toward God who draws them by grace into his divinizing life.” Den oppsummerende
rekapituleringen av frelseshistorien i replikken har klare likhetstrekk i form, bibelhenvisninger,
innhold og språkbruk med prefasjonen i starten av nattverdfeiringen i flere oldkirkelige liturgier.
Felles med Jakobsliturgien er f.eks. uttrykket ’livets og udødelighetens kilde’ (h`` phgh. th/j zwh/j kai.
avqanasi,aj) (s 198 [84], 22-23). Denne liturgien tilskrives tradisjonelt apostelen Jakob, men moderne
forskning antar at den har blitt til i det 4. eller 5. århundre, bl.a. basert på hvilke ord og uttrykk som
brukes om Treenigheten. Den er bevitnet i bruk på 600-tallet og trolig komponert noe før (Mercier
1974:123-5[9-11]), så det er ikke umulig at Maximos har deltatt i feiring av denne liturgien. I
Basiliusliturgien brukes uttrykket ’preeksistent’ (proaiw,nioj), der ikke eksplisitt om Logos som her,
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men om han som var Gud av evighet, men som viste seg som menneske (avlla,, Qeo.j w'n proaiw,nioj,
evpi. th/j gh/j w;fqh) (s 180, 25). Konteksten for utsagnet er en gjentatt alludering til Hebr 1,1ff og Fil
2,5ff. Nicenum og allusjoner til den var også en sentral del av de nevnte nattverdliturgiene.
Utgangspunktet for den etter hvert svært så bibelsentrerte samtalen er altså trosbekjennelsen og
liturgien.
17

I Matteusevangeliet er det bare de elleve disiplene (dvs. de tolv minus Judas, jf. Matt 10,2) som får

høre disse ordene. Det er dermed litt pussig at Maximos benevner dem som ”apostlene”, et begrep
som oftere sikter til de tolv, og gjerne inkluderer Paulus, som jo senere i LA så å si kalles apostelen
par exellance: Den guddommelige og forunderlige apostelen (se linje 180-1; 346). Også en avskriver
(Jz) har funnet denne uttrykksmåten pussig og erstattet toi/j avposto,loij med det mer ”korrekte” toi/j
maqhtai/j auvtou/ (disiplene hans/sine).
18

Mauritsson har her ”den levandegörande og gudomligt styrande Treenighetens namn” (slik

Migne/Cantarella, ifølge van Deun fra manuskript x: th/j zwopoiou/ kai. qearcikh/j tria,doj) og
Sherwood ”the life-giving and deifying Trinity”. Hvor Sherwood har ”deifying” fra er ikke klart for
meg.
19

Man kan også lese pa,nta i linje 39 som n.akk.pl. og objekt for threi/n, (”så betyr da ’alt han har

befalt’ at det er nødvendig å holde alle budene for et menneske som er døpt til Faderens, Sønnens og
Den hellige ånds navn), og da som en gjentatt sitering av Matt 28,19. Dette gir vel så god mening i
konteksten, siden det er antall bud vi nå konsentrerer oss om (jf. linje 32 og 49), og ikke at de gjelder
for alle mennesker. Men det forutsetter nok en litt for fri tolkning av w[ste ou=n og ordstillingen. Noen
manuskripter har forsøkt å fjerne tvetydigheten ved å sette uttrykket i dativ (panti. avnqrw,pw|
baptisqe,nti). Alle de tre latinske oversettelsene som er trykket sammen med van Deuns greske tekst
velger samme løsning som meg (CCSG 40:146,37ff; 183,36ff; 212,35ff).
20

Det er ikke helt klart hva vi skal lese som referanse for th.n mi,an og th/j mia/j, siden både tro

(pi,stij), overholdelse (th,rhsij) og bud (evntolh,) er hunkjønn. Det kan enten være en kontrastering av
tro og å holde budene (det må altså henge sammen, slik hovedsetningen fastslår), slik jeg har
oversatt det (i likhet med Mauritsson: ”det är omöjligt att det ena, lösgjort från det anda, kan frälsa
människan”). Man kan også forstå det som at det sikter til ett bud løsrevet fra de andre, dvs. man må
holde alle budene. I så fall oversetter jeg slik: ”vel vitende at et enkelt løsrevet bud umulig kan frelse
mennesket” (Sherwood synes å lese noe i denne retning: ”He knew that one, apart from the others
(men spørsmålet blir: hvor kom flertall fra?), was not able to save man”).
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21

Å etterligne Herren er for Maximos et viktig moment i det åndelige liv. Både budene og deres

oppsummering i budet om å elske Gud og nesten er konkretiseringer av dette. Uttrykkene mime,omai
(tina) og mimhth,j tinoj gi,nesqai/ei=nai er ikke uten videre enkle å gjengi på god norsk. Jeg har her
valgt å ikke følge NT05, som omskriver uttrykkene litt - en løsning som ville gjort det vanskeligere å
følge Maximos’ tråd i teksten. I NT05 brukes bl.a. ”ha noen til forbilde” og ”følge noens eksempel”
(se f.eks. 2 Tess 3,7.9; 1 Kor 4,16; 11,1; Ef 5,1; 1 Tess 1,6). Det er nokså sakssvarende, men disse
uttrykkene har på norsk en konnotasjon i retning av å sette noen høyt, se opp til noen, og får ikke
frem like tydelig at det greske bildet faktisk er å herme eller imitere. Sherwoods ”imitate” og
Mauritssons ”efterlikna” går i samme retning som mitt oversettervalg.
22

Pa,qoj kunne også vært gjengitt med lyst el.l. Se note 155 til avpa,qeia.

23

”De materielle ting i verden” gjengir th/| u[lh| tou/ ko,smou, som egentlig er entall og kanskje burde

vært gjengitt ”verdens materie”, ”materien i verden” etc., men det høres klossete ut på norsk.
Maximos bruker flere forskjellige varianter og sammensetninger av ordstammen u[lh/-o (se linje 56;
77; 87; 101; 103; 119-120; 154; 168; 193; 600; 646), jeg har alle steder brukt materie-ordgruppen på
en eller annen måte. Ordgruppen setter navn på det materielle, fysiske, de synlige skapte ting, med
en implisitt motpol i det åndelige eller spirituelle. Utsagnene om materielle ting og forholdet til dem
kan lede tankene i retning av en platonsk dualisme der det materielle bare er en tam kopi av det
åndelige som er det virkelig virkelige, men denne er ikke tatt helt ut hos Maximos. Som kristen
inkarnasjonstroende teolog har han en positiv forståelse av Guds skaperverk (jf. linje 115-117). Det er
ikke tingene det er noe galt med, men hjertets og tankens forhold til dem, et forhold som kan
komme i veien for kjærligheten til Gud og nesten.
24

Noen håndskrifter (Par, V og derfra Migne/Cantarella/Sherwood/Mauritsson) har lagt til de vanlige

vendingene slik at dette fremstår som et innskutt spørsmål fra broren, i stedet for et retorisk
spørsmål fra den gamle i hans argumentasjon.
25

Dette er det første av mange eksempler på at Maximos sier at tekster fra Det gamle testmente er

ganske direkte appliserbare ”profetier” om det som nå skjer eller nå drøftes i samtalen. Hans
bibelsyn og bibelbruk er basert på Skriftord som 2 Tim 3,16f som taler om at Skriften er ”nyttig” i
enhver situasjon (jf. Berthold 2004:955-6), og bekjennelsen til Den hellige ånd i Nicenum som den
som ”har talt gjennom profetene”. Logikken er at når Skriften er talt av Ånden (”innåndet av Gud”)
har den alltid noe å si til dem som leser, den har alltid ”oss” som adressat (jf. Argarate 2008:27; 35).
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26

I teksten til Sal 90 LXX gjengir gr. boh,qeia hebr. setær som betyr ly, skjul, tilflukt. Min oversettelse

høres kunstig ut på norsk (uttrykket gjør for så vidt det på gresk også), men for å gjøre det mulig å
følge tråden i Maximos’ argumentasjon og bibelbruk mener jeg at det er fornuftig å gjengi det med
”hjelp”, siden det blir et nøkkelord i ordparet makt og hjelp i fortsettelsen, og er med fra forrige linje
(70).
27

Maximos sikter utvilsomt til Herren Jesus med pronomenet her (sitatet er et Jesus-ord fra

evangeliene), men han har ikke gjort noen tekstlig overgang som tilsier det. I konteksten er det jo
mest nærliggende å tenke på David.
28

Uttrykket ”menneskelige relasjoner” oversetter sarkikh. sce,sij, som også kunne bety noe i retning

av forbudte, syndige (”kjødelige”) relasjoner, men det sikter her trolig til de rent naturlige
menneskelige relasjoner, dvs. familieforhold. Dette sannsynliggjøres av at setningens to ledd tilsvarer
de to Jesusordene like foran. Dvs. ”elske far, mor, sønn, datter” osv. tilsvarer ”menneskelige
relasjoner”, og ”gi avkall på alt det han eier” tilsvarer ”lidenskap for materielle ting”.
29

Eg. ”hans bud/budene hans” (tw/n evntolw/n auvtou/), men det blir litt klossete på norsk siden bud er

likt i entall og flertall og det på norsk blir mer forvirrende hvem ”hans” her refererer til.
30

Dvs. Djevelen, som hos Maximos tenkes som den fremste av og lederen for de onde

åndene/demonene, ikke som en mer abstrakt personifisering av det onde, slik det er mer vanlig å
tenke i moderne teologi.
31

Den greske teksten har her og i linje 190/202 et motsetningspar i h`` e;rhmoj og h`` oivkoume,nh som

ikke er helt lett å oversette til norsk. `H e;rhmoj sikter til ørkenen, ødemarken og ensomheten. Det er
et sted med sterke bibelske assosiasjoner, i tillegg til fristelsesberetningene i evangeliene (Matt 4
par), som nok er hovedreferansen her, kan man tenke på Moses’ møte med Herren på Horeb (2 Mos
3) og Israelsfolkets vandringer i ørkenen på vei mot det lovede land, samt Herrens ord i Hoseaboken
om at han vil lokke det frafalne folket tilbake til seg, ut i ødemarken (Hos 2,14). Ørkenen tolkes
derfor i den asketiske tradisjon (bl.a. fra ørkenfedrene) som Maximos står i som et sted for prøvelse,
fristelse og sterke møter både med Gud og den onde. h`` oivkoume,nh betegner de stedene det bor folk,
der man med nødvendighet omgås mennesker, samfunnet kunne vi kanskje si. Også her kan man bli
fristet, men da ofte mer subtilt, gjennom djevelens ”agenter” (jf. linje 313-6) slik også Herren ble
gjennom fariseerne og de skriftlærde (linje 202ff). I sin videre betydning ”hele den bebodde verden”
har begrepet funnet plass som fremmedord i de fleste moderne språk som betegnelse på samarbeid
og læresamtaler mellom kirker og konfesjoner: økumenikk/ekumenikk.
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32

Dette utsagnet avvæpner tydelig alle mistanker om at Maximos asketiske forståelse av de

materielle ting (u[lh) innebærer en dualisme der fysiske, skapte ting ikke er gode. Hans tanker om
dette er utfoldet f.eks. i De 400 paragrafer om Agape, 4,66: “Skriften tar ikke bort noen av de tingene
som er gitt av Gud for at vi skal benytte oss av dem, men irettesetter mangel på moderasjon og
retter opp ufornuftighet. Den forbyr ingen i å spise, få barn eller skaffe seg eiendom og ta seg av den
på rett vis, men forbyr fråtsing, hor og så videre. Den forbyr heller ikke at man skal tenke på slike
ting, for de ble jo skapt til det, men forbyr at man tenker på dem med lidenskap etter dem.” Fallet
bestod i at det naturlige begjæret etter Gud ble rettet mot tingene, men ”It should be noted that for
Maximus the objects towards which man had directed his attention were not in themselves bad or
evil; all things created by God are seen as essentially good” (Boojamra 1976:23). Her skiller han seg
f.eks. fra Origenes, som mer eksplisitt lærte at skapelsen var en konsekvens av et tidligere fall i den
åndelige sfære.
33

Dette er en av de små forhåndsantydningene til den gamles plutselige klageutbrudd i linje 464-6

(se note 78), her brukes 1.person flertall ikke bare generelt om mennesker, men har en litt mer
konkret smak.
34

Jf. linje 905, der ”evangeliet” omtales i entall. Ved å bruke flertall ønsker Maximos trolig å

understreke at dette ikke er bare et enkelt utsagn (sitatet finnes kun i Johannesevangeliet), men at
dette er summen av Jesu forkynnelse i alle evangeliene.
35

VEpiboulh, (se linje 211-2) kan også oversettes godt med ”sammensvergelse” (som i NT05: Apg

9,24; 20,3; 23,30), men det kan lyde litt klosset i flere sammenhenger i denne teksten, særlig når
verbet evpibouleu,w brukes partisippform (som her i linje 136, samt 167, 213). Jeg har derfor lagt meg
på en lignende løsning som NT05 i Apg 20,19, som oversetter ”onde planer”.
36

Tanken om at Herrens bud må være mulig å holde kan i lutherske ører høres fremmed ut (men jf. 5

Mos 30,11-14), for Luther og andre er det et hovedpoeng med loven/budene at den ikke kan
overholdes fullt ut av mennesker (i alle fall ikke i den nåværende falne tilstand som synder); Lovens
funksjon består for ham for en stor del i å påvise synden (jf. Rom 3,19f). Når Maximos knytter
muligheten for å etterleve budene så sterkt til Jesu egen gjerning, ønsker han ikke å gi noen enkel
oppskrift på et syndfritt liv, men vil understreke kraften som ligger i det Jesus gjorde. Også her kan
det være et poeng at Jesus som ”det sanne menneske” nettopp gjør det fullt ut som mennesket er
skapt til: å etterleve Guds gode vilje. Se note 42 til linje 186.
37

Jf. note 33 til linje 118.
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38

Her begynner den andre ”runden” med bruk av skopo,j, jf. note 2.

39

Aoristen evxei/pon brukes til verbet evxagoreu,w som betyr å forkynne, gjøre kjent, proklamere,

bekjenne (offentlig). Må ikke forveksles med evkle,gw, som etter hvert brukes mest i medium (oppført
som deponent i BDAG) med grunnbetydningen velge (seg ut). Jf. Lampe og LSJ.
40

Den gamles oppfordring til broren om å be for ham er ikke med i Combefis og i PG som ligger til

grunn for Sherwoods og Mauritssons oversettelser. Men setningen er godt bevitnet i mange
manuskripter som anføres i van Deuns kritiske apparat, dog med en del varianter som tyder på en litt
utflytende overlevering.
41

I moderne, protestantiske ører klinger det fremmed å kalle en apostel ”guddommelig”. Omtalen

har sin bakgrunn i den oldkirkelige og østkirkelige forståelse av frelsen som guddommeliggjørelse,
som har sitt bibelske grunnlag i 2 Pet 1,4: ge,nhsqe qei,aj koinwnoi. fu,sewj (”få del i guddommelig
natur”). En grundigere redegjørelse for denne læren finnes i innledningen.
42

”Slik et menneske bør gjøre” gjengir adverbet avnqrwpoprepw/j (linje 186, se også 229). Mer

bokstavelig kan det oversettes ”på menneskelig vis, på en menneskelig måte”, ”som det sømmer seg
for et menneske”, ”som menneske” etc. Når det her brukes om den inkarnerte Logos, understrekes
det at han når han faktisk overholdt budene, skjedde ikke det primært ved at han var Gud eller
gjorde noe ekstraordinært. Saken er heller at han gjorde det mennesker burde gjøre: etterleve Guds
gode vilje. Jf. dette utsagnet i Opsc. 6, der Maximos diskuterer betydningen av Jesu bønn fra
Getsemane (Matt 26,39): ”Fra dette følger det at da han for vår skyld ble som oss, sa han til Gud sin
Far: ”ikke som jeg vil, bare som du vil”, på en menneskelig måte (avnqrwpoprepw/j). For han som selv
var Gud av natur, hadde en vilje også som menneske, og med den oppfylte han Faderens vilje” (PG
91:68C). Det er slik Jesus som viser hva som er det sant menneskelige, ikke den vanlige måten folk
lever på etter syndefallet. Gjennom inkarnasjonen ”kom en helt ny måte (tro,poj) å være menneske
på til syne” (Amb. 7, PG 91:1097C) Jf. maksimen: ”Gjør som Gud – bli menneske!” (kilde ukjent – flere
steder på internett (se bl.a. http://www.vl.no/andakt/article19298.zrm og http://www.lunnerkirken.net/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&printerfriendly=1&page_id=185)
angir ”en murvegg i Sverige” (!), sist benyttet som boktittel av svenske Stefan Gustavsson). På denne
bakgrunn kan Halldorf dekkende formulere sammenhengen mellom menneskelighet og
guddommeliggjørelse hos Maximos slik: ”Menneskets kall til fullkommenhet innebærer ikke at det
skal bli noe annet enn det det allerede er. Guddommeliggjørelsen er den prosessen som fullender alt
det som fra begynnelsen er nedlagt i mennesket som skapt i Guds bilde. Gjennom frelsen blir man
mer menneske, men aldri mer enn menneske” (2001:237; samme poeng hos Meyendorff 1973:39).
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43

Maximos bruker her det vi kunne kalle et nikensk treenighetsspråk. I Nicenum brukes begrepet

o``moou,sioj (”av samme vesen”) som Faderen kun om Sønnen, mens Åndens guddom sikres ved at han
omtales som ”guddommelig herskende” (ku,rion) og levendegjører (zwopoio,n). I senere teologi som
utvikler kristologien og treenighetsteologien videre, tas logikken et hakk videre slik at man bruker
samme begrep også om Åndens guddom. Maximos benytter her et parallelt uttrykk som taler om at
Ånden er av samme ge,noj, dvs. ”slag, art” som Faderen og Sønnen. Gregorios av Nazianzos
formulerer seg på lignede vis i sin Oratio 38,16: ”Litt senere får du se at Jesus renser seg i Jordan
[konteksten er, som her i LA, Jesu dåp+ for å rense meg (…), at himmelen åpner seg, og at Ånden som
er av samme art vitner om ham, at han blir fristet, at han seirer, og at engler tjener ham” (PG
36:329). Utsagnet om at Jesus ”som menneske” (w``j a;nqrwpoj – samme uttrykk også i den siterte
Oratio 38,15, der også med det motsvarende w`j qeo,j) mottok Ånden er interessant med tanke på
kristologi og treenighetslære. Logikken bak synes å være at Jesus som Guds evige Logos alltid hadde
hatt Ånden som Gud, men at han ved sin dåp mottok den på en spesiell måte som innvielse til sin
gjerning som menneske på jorden.
44

Her brukes igjen uttrykket gnw,risma th/j eivj qeo.n avga,phj, jf. linje 122, der oversatt ”kjennemerket

på kjærligheten til Gud”
45

46

47

Jf. linje 90 med note 30.
vAnqrwpoprepw/j jf. note 42 til linje 186
Uttrykket kan minne om bl.a. 1 Pet 5,4: ”herlighetens krans som aldri visner” (to.n avmara,ntinon th/j

do,xhj ste,fanon) og Jak 1,12: ”livets (seiers)krans” (to.n ste,fanon th/j zwh/j). Sistnevnte vers kan
meget godt være i Maximos’ tanker her, siden konteksten også der er å holde ut i prøvelser/fristelser
og elske Gud. Kransen var seiersprisen på idrettsbanen, og metaforen brukes flere ganger også i den
sammenheng i NT (1 Kor 9,25; 2 Tim 2,5). Maximos beveger seg altså i et kjent kristelig
metaforlandskap.
48

vAnasw,zw betyr her å gjenopprette det som er tapt, berge (Lampe). Jeg har laget et dobbelt

uttrykk i oversettelsen for å få frem at ordet er satt sammen ved hjelp av verbet sw,zw (frelse), og for
å unngå at leseren skal tenke for direkte på to andre pregnante oldkirkelige begreper: Ireneus av
Lyons rekapitulasjon (avnakefalai,wsij) og Origenes av Alexandrias gjenopprettelse (avpokata,stasij,
ofte sammen med (tw/n) pa,ntwn, dvs. den fullstendige gjenopprettelse av alle ting, ergo alle tings og
menneskers frelse, jf. note 82 til linje 471). Begge er begreper som i likhet med avnasw,zw fokuserer på
frelse som fornyelse av et skadet skaperverk (”natur”), og viser til ideer som også er integrert i
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Maximos egen teologi, jf. Blowers 2003:21: ”we see in Maximus’s achievement the echoes of
Ireneus’s principle of cosmic recapitulation (avnakefalai,wsij)[esp. in Ad Thal. 60], and a critical
rehabilitation of Origen’s masterful insight into the divine penetration and permeation of all things (1
Cor 15:28).”
49

Omtalen av Jesus som ”den nye Adam” har sitt utgangspunkt i bibeltekster som 1 Kor 15,21ff og

Rom 5,12ff.
50

Migne/Cantarella/Sherwood/Mauritsson (fra manuskript Maz, andre manuskripter har også

forkortninger) har her en osv.-formulering (k. t. e`x./kai. ta. e`xh/j) etter at første setning fra sitatet i Fil
2 er angitt. Avskriveren ville vel spare tid og skrivesaker!
51

Her er samme type forkorting som nevnt i forrige note igjen foretatt i noen manuskripter.

52

Ordstammen a,-mel- brukes ofte utover i teksten (her som adjektiv i komparativ, i linje 323 og 629 i

vanlig positiv, som adverb i linje 538, 551 og 564, som verb i 549 og 563, og som substantiv i 329,
385, 536 og 935). Den er vanskelig å oversette. Etymologisk betyr det noe som ikke angår meg (jf.
den motsatte uttrykksmåten melei/ moi – det angår meg). Man kunne valgt ord som forsømmelse eller
kanskje desinteressert, kjedsom(melig), uten innlevelse. Jeg har kommet til at likegyldig og
likegyldighet er den mest sakssvarende oversettelsen, fordi den bevarer den etymologiske
grunnbetydningen på en god måte, og er fleksibel i forskjellige uttrykksmåter på norsk. Jeg mener det
er viktig å oversette et såpass sentralt begrep noenlunde konsekvent slik at det blir gjenkjennelig for
leseren. I distinksjonen mellom avme,leia og avpa,qeia (se note 155 til linje 1011) ligger en viktig innsikt i
det asketiske liv. Det handler om å ikke la seg knytte til materielle ting eller mennesker på en måte
som forstyrrer gudsforholdet, men samtidig om å bevare den nødvendige innlevelse som stadig er
uroet og ivrig for eget liv frelse.
53

Referansen er til linje 263, begge steder har e;rgoij.

54

Maximos uttrykker seg her ganske klart anti-jødisk, ja kanskje antisemittisk, i pakt med den

oldkirkelige tradisjonen han står i, og gir jødene som kollektiv skylden for Jesu lidelse, selv om
evangeliene ganske så tydelig beskriver det som at det primært var den romerske okkupasjonsmakt
som stod for både domfellelse og avstraffelse (om enn under et visst press). En kort og god
redegjørelse for denne oldkirkelige anti-judaisme finnes hos Skarsaune 1997b:44-46.
55

Dvs. djevelen.
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56

Migne/Cantarella/Sherwood/Mauritsson (ifølge van Deun fra manuskript x) legger til et tilnavn:

avdelfo,qeoj (Gudsbror/bror av Gud); ifølge tradisjonen er Jakobs brev forfattet av Josefs sønn Jakob,
dvs. Jesu (foster-)bror, som ble en viktig leder for urmenigheten i Jerusalem (jf. Gal 1,19; Matt 13,55).
57

De katolske brev er en tradisjonell benevnelse på brevene i Det nye testamente som ikke hører

med til Paulus’ forfatterskap: Jakobs brev, 1. og 2. Peters brev, 1.-3. Johannes brev og Judas brev.
Katolsk her i opprinnelig betydning: allmenn, alminnelig – skrevet for alle menigheter, d.e. ikke
adressert til en spesifikk by/menighet.
58

Adverbet avdialei,ptwj (se også linje 322) leder lett tankene i retning av 1 Tess 5,17, som henvises

til i linje 428-9.
59

Verbet ptai,w brukes i det nye testamente flere ganger som et billedlig uttrykk for å synde, det er

nok også bakgrunnen her. Se Rom 11,11; Jak 2,10; 3,2. Metaforen kan også sammenholdes med
uttrykksmåten fra den gamles første replikk i samtalen: mennesket ”falt under forgjengelighet og
død”. Snublingen eller de små fallene er altså praktiske konsekvenser av det store fallet, om vi skal bli
i bildet.
60

Jf. note 33 til linje 118.

61

I pakt med nyere bibeloversettelser har jeg flere steder oversatt avdelfoi, (”brødre”) med søsken,

som en generell henvisning til alle medlemmer i den troende Guds familie. Det kan anføres at
Maximos her tenker på klosterbrødrene mer spesifikt, og at man derfor burde oversette brødre (jeg
har tatt hensyn til dette i linje 915 og 1037 der konteksten tydeligere er brødre-tiltalen i
munkefellesskapet). Poenget er uansett at kampen kan få feil retning slik at den rammer oss selv,
medkristne og andre mennesker generelt. Jeg har altså fokusert på at Maximos’ poeng skal bli
aktualisert i valg av oversettelse. Samme valg er også gjort i linje 603, 921 og 972.
62

Det tilsvarende hebraiske uttrykket som brukes i Fork 10,4 (im ruach hamoshel taalæ alæcha) har

en tydelig idiomatisk konnotasjon i retning av å bli sint/vred, men det er ikke særlig tydelig på gresk.
63

Vi har her et eksempel på en allegorisk bibeltolkning, dvs. at en tekst som har en tydelig

konkret/historisk referanse sies å ha en dypere åndelig/praktisk aktuell betydning. Ofte foregår det
slik som her, ved at man identifiserer en figurant eller ting i teksten med en annen person eller ting.
Et enda tydeligere eksempel kommer i linje 760ff, se note 115.
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64

De tre nevnte dydene er en viktig disposisjonsmarkør i det som følger frem til og med linje 466. Og

det er mangelen på disse dydene som utløser den gamles klageutbrudd, brorens bønn om anger og
den gamles lange domstale fra linje 464ff.
65

I avsnittet om dydene uttrykker Maximos seg veldig likt som Evagrios Pontikos på flere steder.

Evagrios fokuserer i sin asketiske lære særlig på tankene (logismoi,). Tankene er innskytelser som
settes i gang av lidenskapene, og kan føre til umoralske handlinger. Ved å identifisere hvilke tanker
og lidenskaper eller laster det er snakk om, skal den asketiske kampen kunne vinnes lettere. Evagrios
lager derfor lister over dyder og laster, inspirert av de klassiske dyds- og lastekatalogene hos Platon
og Aristoteles, slik disse ble videreutviklet gjennom stoisismen. Vi kjenner denne tradisjonen best i
den vestlige utgaven slik den ble formulert bl.a. av pave Gregor den store, som dyder og dødssynder.
I sine verk opererer Evagrios med følgende lister (til dette se Wilhelmsen 1998:26f.39.55.65.95;
Louth 1996:36):
a. Sju dyder: visdom (fro,nhsij), måtehold (swfrosu,nh), rettferdighet (dikaiosu,nh), mot (avndrei,a), tro
(pi,stij), håp (evlpi,j), kjærlighet (avga,ph). Kjærligheten er både her i LA og hos Evagrios den høyeste
dyd og målet for askesen, jf. De 400 paragrafer om Agape, 4,74: ”Skriften kaller dydene veier, men
fastsetter at kjærligheten er større enn dem alle. Derfor sa apostelen: ’Jeg vil vise dere en enda bedre
vei’ *1 Kor 12,31, som er innledningen til det såkalte Kjærlighetskapitlet i 1 Kor 13]. For den leder til
forakt for materielle ting og at man ikke foretrekker noe forbigående foran det evige” (jf. LA linje
1019-1022).
b. Åtte laster: dumhet (avfrosu,nh), tøylesløshet (avkolasi,a), urettferdighet (avdiki,a), feighet (deili,a),
sorg (lu,ph), frykt (fo,boj), begjær (evpiqumi,a), nytelse (h`donh,).
c. Åtte dårlige tankemønstre (logismoi,): Grådighet (gastrimargi,a), begjær (slik Wilhelmsen, eg.
ulovlig seksuelt begjær, hor: pornei,a), gjerrighet (filarguri,a), sorg (lu,ph), sinne (ovrgh,), likegyldighet
(avkhdi,a), forfengelighet (kenodoxi,a), hovmod (u`perhfani,a).
Det er ikke vanskelig å gjenfinne verken ordene eller måten å tenke på i LA og ellers hos Maximos.
For en grundig og innsiktsfull gjennomgang av temaet dyder og laster hos Maximos i et antropologisk
perspektiv, se Thunberg 1995:231-330 (kap 5). Han refererer der flere ganger til dette avsnittet i LA.
66

Personangivelsen i sitatet skifter hit og dit ganske abrupt og utydelig. Tolkningen med Gud som

subjekt for dette verbet er gjort på rent innholdsmessige premisser. I Bibelselskapets norske
oversettelse av apokryfene har man valgt å oversette med en passivform (trolig for å slippe å ta
stilling til subjektet). Problemet ligger nok i noe av det Sirak-bokens oversetter fra hebraisk til gresk
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(som for øvrig sier at han er forfatterens barnebarn) treffende sier i forordet: ”det som opprinnelig er
sagt på hebraisk, mister noe av meningen når det blir oversatt til et annet språk” (Sirak 1). Den
hebraiske originalen er dessverre gått tapt, men jeg lar meg ikke overraske hvis grunnen til
forvirringen er at oversetteren har opptrådt mer konkordant enn det som godt er i dette tilfellet, slik
det ofte skjer ellers i LXX også. Den hebraiske teksten kan f.eks. ha hatt en refleksiv eller passiv-form.
67

”Begeret de guddommelige avgjørelser har skjenket” er en metafor for Guds (forutbestemte) plan.

Jf. Jesusordet i Matt 20,22f/Mark 10,38f og bønnen Jesus ba gjentatte ganger i Getsemane (Matt
26,39ff) om å slippe å ”drikke begeret” som der står som symbol på hans nært forestående død.
68

Avsnittet er fullt av eufemismer (dvs. ”gå rundt grøten”-uttrykk) for ulike seksuelle aktiviteter. Den

første, sunousi,a, kan oversettes mindre direkte med samvær, samkvem (jf. engelsk ”intercourse”),
men de seksuelle konnotasjonene både til ordet og konteksten her er såpass sterke at jeg velger å
oversette det mer direkte. Den primære referansen for uttrykket er samleie mellom mann og kvinne,
men det kan også sikte til andre former for seksuell aktivitet. Jeg har derfor latt det stå åpent siden
konteksten også refererer til andre aktiviteter.
69

;Alogon mi,xin betyr bokstavelig ufornuftig, ulogisk eller irrasjonell omgang, forening eller

samkvem (jf. miks og mingle). Et lignende uttrykk, mi,xeij avlo,gwn (”forening med ufornuftige”),
brukes i De apostoliske konstitusjoner (overskrifter til bok 6 - kh’). Det refererer det trolig til det som i
hovedteksten kalles h`` (..) a``marti,a (..) h`` pro.j a;loga, nemlig seksuell omgang med dyr, som nevnes
som naturstridig i samme åndedrag som Sodomas synd – tolket som homoseksuelt samleie. Lignende
uttrykk finnes også hos Basileios av Ankyra, De virginitate, 7. Combefis/Migne og Cantarellas
tekstutgaver har a;nomon (lesemåten finnes også i det sene manuskriptet Bc, se van Deun
2000:CCLXVII), som ligger til grunn for Sherwoods ”illicit union” og Mauritssons ”olagliga
förbindelsen”. Ved første øyekast kan det se ut som at Maximos ved denne eufemismen betrakter all
seksuell forening som irrasjonell eller ufornuftig. Men bruken av lignende uttrykk i øvrig oldkirkelig
litteratur peker mot at referansen for eufemismen ikke er seksuell forening generelt, men de typer
seksuell aktivitet som ble oppfattet som spesielt naturstridig og ufornuftig, nemlig sex mellom
personer av samme kjønn og sex med dyr (for tekster se Børtnes 2008, særlig 106-111). Både
fristelsen til homoseksuell omgang og omgang med dyr omtales som en spesiell fristelse for munker i
tradisjonen fra ørkenfedrene. Se Brown 2008:230 (med fotnoter): ”’With wine and boys around, the
monks have no need of the Devil to tempt them.’ Bestiality with the monastery’s donkeys could not
be ruled out”. Jf. hele boken for en bred behandling av seksuell askese i den tidlige kirken. Å oppfatte
seksuelt samliv mellom gifte som synd eller mangel på selvkontroll var forbeholdt mer perifere
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grupper. De fleste oppfattet sex i ekteskapet som et nødvendig gode (eller kanskje man burde si
onde, jf. note 13 til linje 23) om det foregikk i ordnede former og primært med tanke på forplantning.
70

Maximos reflekterer også rundt de utfordringer demonene påfører munker ifht. hor i tankene

gjennom seksuelle fantasier i De 400 paragrafer om Agape, 2,85: ”Noen sier at demonene berører
kroppsdelene (ta. mo,ria tou/ sw,matoj, trolig en eufemisme som i denne konteksten sikter til
kjønnsorganene, jf. LSJ: mo,rion) mens man sover, for å sette i gang lidenskapen for hor. Når
lidenskapen slik er satt i gang, tar den frem igjen en kvinneskikkelse fra hukommelsen og plasserer
den i sinnet. Andre sier at det er demonene som viser seg i form av en kvinne, berører kroppsdelene
og setter i gang driften. Og slik oppstår [de seksuelle] fantasiene. Andre igjen sier at det er
lidenskapen som dominerer den nærværende demonen som setter lidenskapen i gang, og på den
måten knytter den sjelen til denne typen tanker, ved at sjelen tar frem kvinneskikkelser fra
hukommelsen. Og når det gjelder andre typer lidenskapsfantasier sier noen at det skjer på en måte,
andre sier at det skjer på en annen måte. Men demonene kan ikke på noen av de nevnte måtene
makte å sette lidenskapen i gang dersom kjærlighet og selvbeherskelse er til stede i sjelen, verken
når kroppen har våknet eller når man sover.” Vi merker oss at saken også her knyttes til de sentrale
dydene selvbeherskelse og kjærlighet (referanse fra Flood 2004:156).
71

Eufemismen th.n a;qesmon pra/xin har så langt jeg har kunnet bringe på det rene ingen tydelige

konnotasjoner. Men konteksten med munker som snakker sammen om ”ekteskapsbrudd i tankene”,
at ”hånden er utemmet” og at det er kroppen som lokkes til denne handlingen, peker mot at
Maximos tenker på onani eller masturbasjon.
72

Skjelningen mellom sansbare og mentale ting sammenfaller ifølge Sherwood ikke fullstendig med

den tradisjonelle skjelningen mellom materie og ånd, men har sitt grunnlag i Dionysios Areopagitens
nyplatonsk-inspirierte hierarkiske ontologi. Han tenker seg at verden består av en sfære av materielle
ting og en slags mental tankesfære som er en høyere realitet som bare er tilgjengelig gjennom
tankene. Men denne høyere realitet sammenfaller ikke med sjelen eller menneskets subjektivitet
(Sherwood 1955a:243n61). Jeg oversetter derfor ikke nohta, med åndelig.
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Jf. note 36 til linje 149.
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”Led under forfølgelse” er utelatt i Migne/Cantarella/Sherwood/Mauritsson (manuskript x).

75

Begge sitatene fra Rom 8 er forkortet i noen manuskripter, jf. note 50 til linje 233.

76

Konjunksjonen i[na brukes oftest i følge- eller hensiktssetninger (etterfulgt av konjunktiv), men her

synes jeg det høres mer ut som den angir en begrunnelse enn en følge eller hensikt. Det er mer
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rimelig å forvente at de hellige gledet seg i sin nød fordi de hadde et guddommelig håp, ikke for å
komme frem til det. Jf. Paulus’ logikk i Rom 8,18-25. Lampe som anfører since, because under
bruksområde 8, og er mitt leksikalske grunnlag for dette ordvalget.
77

Migne/Cantarella/Sherwood/Mauritsson (fra manuskript Maz) har her ”kjærlighet” i stedet for

”håp”.
78

Dette kraftige utsagnet kommer nokså abrupt, men er utgangspunktet for hele resten av samtalen.

Vi kan si at den hittil har handlet om idealbildet av det asketiske liv, mens man nå reiser
problemstillingen om hvorfor det faktiske livet ikke svarer til forbildet, og hvilke konsekvenser det
bør få. Nøkkelkonseptene i det som følger blir derfor anger (kata,nuxij) og omvendelse (meta,noia).
Mens broren tidligere i samtalen har vært mest opptatt av seg selv, begynner den gamle nå å
inkludere seg selv, broren og etter hvert ”brødrene” (se linje 915, 1037) i sitt retoriske,
leserinkluderende ”vi”.
79

Migne/Cantarella/Sherwood/Mauritsson (manuskript x) har her lagt til fedre (pate,rwn): “vi har

forlatt de hellige fedrenes vei”.
80

Anger (kata,nuxij) og det nesten synonyme pe,nqoj (sorg, jf. Matt 5,4; Jak 4,9) er viktige begrep i

den østkirkelige og monastiske spiritualitet. Se Hausherr 1982:11-16 for det brede kildegrunnlaget.
Begrepene setter navn på den anger, sorg og klage en troende kan føle over tapt frelse (Hausherr
1982:18), dvs. over egne gamle eller aktuelle synder, frykt for dommen, andres synder eller motstand
mot Gud osv. Fra en viss Baillys Dictionary gjengis følgende definisjon på kata,nuxij hos Hausherr
(1982:7): ”compunction” eller ”*the+ regret that is felt in the depths of the heart for having sinned”.
Den naturlige bibelske referansen er Apg 2,37, der responsen på Peters tale i Jerusalem på pinsedag
beskrives slik: ”Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet (katenu,ghsan th.n kardi,an), og de sa .. ’Hva
skal vi gjøre, brødre?’” Peters svar er også talende for veien vår tekst går videre: ”Vend om
(metanoh,sate) og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for
syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.” Nå følger nemlig først den gamles lange domstale
som fremkaller den etterspurte anger (linje 852ff). Dernest kommer en forkynnelse av muligheten til
å bli frelst ved Guds nåde (linje 865ff), en oppfordring til omvendelse (linje 914ff) og oppskrift på
hvordan syndstilgivelse er å få også for den som har syndet etter dåpen (linje 1014-1017).
81

Jf. forrige note; ”våre” er her interpolert for å aktualisere bibelteksten, i Rom 3 står det auvtw/n,

deres (med referanse til de ugudelige, som i konteksten riktignok innbefatter alle mennesker).
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82

Å gjenopprette den manglende respekt og frykt for Gud og hans dom blir første steg mot en rett

anger. Derfor anfører den gamle i det følgende en rekke sterke bibeltekster som taler om dom, straff
og fortapelse. Jf. Basileios av Caesareas utsagn (i KEFALAIA TWN ORWN TWN KATA
EPITOMHN (Asceticon magnum sive Quaestiones), PG 31:1221, sitert i Hausherr 1982:165):
”Forventningen om noe fryktinngytende skaper naturligvis frykt. Derfor frykter vi både ville dyr og
folk som har makt over oss når vi forventer oss vonde erfaringer fra dem. Så hvis noen tror at
Herrens advarsler er sanne, og forventer de fryktinngytende effekter de vil bringe, vil han også frykte
Guds dommer.”
Selv om Maximos kan tale så klart som dette om realiteten i dom og fortapelse (det er ikke ”rent
tankespinn” konstruert for å skremme unge kristne), er det ikke uten videre gitt at han faktisk mener
at noen kommer til å gå fortapt. To av hans viktige læremestre, Origenes og Gregorios av Nyssa,
hadde begge lært ”alle tings gjenopprettelse” (avpokata,stasij pa,ntwn) på en slik måte at dette også
til slutt ville innbefatte alle mennesker og djevelen selv. Origenes ble kjetterdømt bl.a. på grunn av
sin lære i dette spørsmålet. Ifølge Sherwood (1955b:205-222; 1955a:244n79) møter Maximos denne
teologiske utfordringen med en paradoksal løsning der han både fastholder universaliteten i frelsen,
som gjelder alle mennesker, og forkynner dommen og muligheten for evig straff og fortapelse (jf. LA
linje 19 og De 400 paragrafer om Agape, 1,56.57; 2,34, som omtaler ”evig straff” (evt. ”tukt”, ko,lasij
aivw,nioj) som lønn for et dårlig disponert liv, og Epist. 4: ”Vær nådig, Kristus, og frels oss fra denne
ulykken – atskillelsen fra Gud og hans hellige krefter, og den evige nærhet til djevelen og hans
demoner”, PG 91:388A). Balthasar argumenterer (2003:354-8) på lignende vis for at Maximos ville
opprettholde paradokset og fastholde alvoret, men at han gjennom sine henvisninger til en lære som
bør ”æres i stillhet” henviser til Origenes’ versjon av apokatastasis (Sherwood tolker disse tekstene
annerledes, og så langt jeg har forstått kanskje bedre, se 1955b:209-214). Balthasar konkluderer ved
å aktualisere Maximos’ lære slik: ”Only in fear may we raise hopeful eyes, with Paul, toward that full
complement of the Kingdom of Heaven, which one day include us all [det er, som i flere av Maximos’
egne tekster til temaet, ikke helt eksplisitt i konteksten hvem dette ”vi” er+ in its number (2003:358).”
Sherwood mener derimot at apokatastasis hos Maximos innebærer at naturen skal rehabiliteres
fullstendig fra all forgjengelighet, og at sjelen skal bli fullstendig fri fra alle lidenskaper, men ikke at
alle mennesker blir frelst til slutt. Sherwood oppsummerer sin gjennomgang av innslaget av
apokatastasis hos Maximos ved å sitere fra De 400 paragrafer om Agape, 1,71: ”(..) Vår Herre og Gud
Jesus Kristus viste oss sin egen kjærlighet da han led for hele menneskeheten og ga alle det samme
håp om oppstandelsen [jf. LA linje 20-22]. Men det er opp til hver enkelt å fastsette seg selv som
verdig til herlighet eller straff (a;xioj do,xhj ei;te kola,sewj) [jf. LA 979-81 med note 150+.” For en
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bredere diskusjon om helvete og alle tings gjenopprettelse hos Maximos og Balthasar, jf. litteraturen
som henvises til i Balthasar 2003:357n313.
83

Skiftet fra 2. til 3. person flertall virker malplassert, og er heller ikke i den hebraiske teksten hos

Jeremia. Kanskje er det en dårlig tekstoverlevering som ligger til grunn for LXX her. Den siste
setningen i sitatet er iflg. apparatet hos van Deun utelatt i manuskriptene Maz og a, og dermed fra
Combefis/Migne og derfra hos Cantarella/Sherwood/Mauritsson.
84

Igjen har den greske teksten et litt pussig bytte av adressat, fra 2. person entall, via 3. person

flertall til 2.person flertall, men her er den hebraiske teksten mer tilsvarende.
85

Maximos siterer Daniels bok etter den såkalte Theodotion-versjonen, som stammer fra 100-tallet

e.Kr. (se f.eks. Dines 2004:84-87). Overleveringen av Daniels bok er et komplisert kapittel for seg,
interesserte lesere henvises til nevnte innføringsbok av Dines og artikkelen ”Texte Massorétique et
Septante dans le livre de Daniel” (Munnich 2003). Theodotion-versjonen ble tidlig den autoriserte og
utbredte versjonen av boken i den kristne kirke. Teksten tyder på at den er basert på en
bakenforliggende hebraisk original som ligger nærmere den som i dag er kjent som masoretteksten
(ofte forkortet MT - som er den autoriserte rabbinsk-jødiske teksten) enn tekstgrunnlaget for LXX
gjorde.
86

Migne/Cantarella/Sherwood/Mauritsson (d.e. manuskript Maz) mangler evle,gcousai.

87

Slik setningen står (o[ti tou/to pa/j a;nqrwpoj) har den ikke noen særlig lett tilgjengelig mening. Det

er en litt for konkordant oversettelse av det hebraiske ki zæ kål-ha’adam, som må bety noe i retning
av ”for dette gjelder alle mennesker/ethvert menneske”. Skulle den greske teksten bety noe, måtte
det være at hele menneskelivet, den menneskelige eksistens med alle sine fasetter, er til for å frykte
Gud og holde hans bud.
88

Paulus taler i samme metafor om at Skriften forutså (proi?dou/sa de. h` grafh. o[ti) en aktuell

hendelse i Gal 3,8. Sammen med alle bibelordene som anføres som talt til og om oss peker det mot
en forståelse av Skriften som meget levende og aktiv.
89

Klagesangene heter på gresk Qrh/noi, og tilskrives tradisjonelt profeten Jeremia. Sammenstillingen

av profet og verb her synes derfor ikke tilfeldig, selv om den aktuelle henvisningen er til Jeremiaboken. Senere i domstalen sin lager den gamle en lengre parafrase over Klag 4, se linje 751ff.
90

Jf. note 132 til linje 853 om tårer som tegn på åndelig sorg over tap av frelse.
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91

Språket i hele avsnittet fra Moses’ sang i 5 Mos 32,8ff er metaforisk, med skiftende bilder fra

dyrenes og naturens verden. Bildet i dette sitatet er av et dyr (sau, hest eller ku) som har fått god
forpleining, men likevel forakter og angriper den som vil hjelpe det.
92

En avkhdiasth,j er en som er grepet av avkhdi,a, en av de sentrale spirituelle utfordringene for munker

og ørkenboere ifølge den monastiske litteratur, og derfor regnet med blant dødssyndene. Det kan
oversettes med kjedsomhet eller likegyldighet, med nære synonymer i avmelei,a (se note 52 til linje
275), negativt ladet apati og innlevelsesløshet. Det betegner en tilstand av sløvhet og likegyldighet
overfor Gud, hans ord og etterlevelsen av budene. Den kan forårsakes av både rent naturlige ting
som fysiske behov etter mat, drikke og søvn, men også av særlige demoner. Den såkalte
middagsdemonen (jf. Sal 90,6) ble oppfattet som særlig hard å hanskes med (mon tro om ikke dette
er en parallell til våre dagers trang til middagshvil..!) (se Lampe). Maximos omtaler avkhdi,a mer
prinsipielt i De 400 paragrafer om Agape: ”La ikke ditt sinn bli skitnet til ved at du tåler tanker fra
begjær (evpiqumi,a) og sinne (qumo.j) (jf. LA linje 1003), slik at du ikke faller ut av den rene bønnen og
faller for avkhdi,a-ånden” (1,49). ”De øvrige lidenskapene griper fatt i de delene av sjelen som angår
sinne og begjær, eller de rent fornuftsmessige, slik som glemsel og uvitenhet. Men avkhdi,a tar tak i
alle sjelskreftene, og setter derfor nesten alle lidenskapene i bevegelse samtidig. Derfor er den også
den tyngste å bære av alle lidenskapene. Herren gav den perfekte medisin mot den da han sa: ’Ta
vare på sjelene deres i utholdenhet!’” (NT05’s gjengivelse av VEn th/| u`pomonh/| u`mw/n kth,sasqe ta.j
yuca.j u`mw/n i Luk 21,19 er ”Hold ut, så skal dere vinne livet!”) (1,67).
93

Guds barn (ui``oi. qeou/ - eg. ”Guds sønner”, her har NT05 og jeg valgt en delvis kjønnsinkluderende

tilnærming) er et sentralt begrep for å beskrive dem som hører Gud til i NT (se f.eks. Gal 3,26; Rom
8,14). Det har også sterke røtter i GT (jf. 5 Mos 32,43 LXX; Hosea 1,10 (=2,1 LXX, sitert i Rom 9,26); Sal
28,1 LXX; 88,7 LXX; Visdommens bok 5,5). I Matt 23,15 lages det et antonym til Guds barn, ui``o.j
gee,nnhj, som Maximos her benytter i flertall i parallellisme med ui``oi. qeou/. Jeg har valgt en nokså
konkordant gjengivelse av uttrykket med ”Gehennas barn”, vs. NT05 som i Matt 23,15 har ”en som
fortjener helvete” – en løsning som ville krasjlandet fullstendig i dette tekstavsnittets retoriske stil.
Uttrykket er utformet etter hebraisk forbilde der man uttrykker det slik at man er ”sønn av” den
kraft, innflytelse eller tilhørighet man lar seg styre av. Jf. uttrykket i Ef 2,2: ”ulydighetens sønner” (oi``
ui`oi. th/j avpeiqei,aj). For øvrig benytter også NT et annet nokså tilsvarende antonym til Guds barn:
djevelens barn (Apg 13,10; 1 Joh 3,10; jf. Joh 8,42-44, som siteres noen setninger lenger ned).
Gehenna er en transkripsjon av det hebraiske Ge-Hinnom (”Hinnomdalen”), et sted utenfor
Jerusalem der man brente søppel og iflg. GT også foretok ofringer av barn til avguden Molok (2 Kong
23,10; Jer 7,31; 32,35). Gehennas flammer brukes i NT som bilde på den totale adskillelse fra Gud,
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fortapelsen eller ødeleggelsen (Matt 10,28). Tradisjonelt oversettes ordet med helvete, men det kan
diskuteres om det er en god løsning siden det greske ordet er en transkripsjon, og fordi de folkelige
konnotasjonene til helvete i våre dager (smådjevler med spisse gafler som ler rått osv.) er nokså
annerledes enn de nytestamentlige til Gehenna.
94

For Maximos’ omtale av jødene se note 54 til linje 298-9.

95

Poenget er at jødene i den gamle pakt var ”bærere” av løftet om Messias (Kristus, jf. Joh 1,41;

4,25), men likevel mottok de ham ikke selv som Guds utsending.
96

NT05 oversetter her ”alle”, men det tenderer til å skjule Maximos’ poeng her: det er bare så mange

som (o[soi) ledes av Ånden som er Guds barn, dvs. de som ikke drives av Ånden er ikke Guds barn. Og
den muligheten er nærværende i neste setning ved omtalen av dem som drives av døden (mens
resonnementet i Rom 8,14 fortsetter i en litt annen retning).
97

Maximos gjør seg her en forholdsvis fri bruk av 1 Mos 6,3 LXX, som igjen er en ganske så fri

oversettelse av den hebraiske teksten. Maximos har for det første justert teksten litt, slik at
begrunnelsen som angis (for(di) de er kjøtt) eksplisitt gjøres gjeldende for det som sies foran (min
Ånd skal ikke bli i menneskene), i stedet for det som kommer etter (de skal bli 120 år gamle). Dernest
er det vel heller tvilsomt både i den hebraiske originalen og i LXX om sa,rx (hebr. basar) her er ment i
den mer teologisk pregnante betydningen fra Johannesevangeliet og de paulinske brev. Det sikter
der snarere til menneskets fysiske kår som svake, forgjengelige vesener av kjøtt og blod.
98

Jf. De 400 paragrafer om Agape, 1,39: ”’Ikke si’, sa den guddommelige Jeremia, ’dette er Herrens

tempel’ (Jer 7,4). Og du må ikke si: ’den rene tro på Jesus Kristus, vår Herre, kan frelse meg’. For det
kan umulig skje dersom du ikke skaffer deg kjærlighet til ham gjennom gjerninger. Når det gjelder ren
tro, ’tror også de onde åndene - og skjelver’ (Jak 2,19.)”
99

For uttrykket Guds barn, se flere henvisninger og kommentar i note 93. Til uttrykket ui``oi. a;nomoi jf.

også 2 Tess 2, der Paulus taler om fortapelsens sønn (o`` ui``o.j th/j avpwlei,aj, v 3) og den lovløse (o``
a;nomoj, v 8). Avsnittet i 2 Tess 2 har som her klare farger av eskatologisk forfall.
100

Sitatet fra Jes 1,5f har komplisert tekstgrunnlag og syntaks, bl.a. mangler leddsetningen avpo.

podw/n… flegmai,nousa verb. Man kan forstå setningen som et slags innskutt ”forspill” til det som
kommer etter, som må være det nærmeste man kan komme en oversettelse av syntaksen (slik
NETS): ”Fra føtter til hode – verken sår, flenge eller verkende slag – det finnes ikke noe
lindringsmiddel å legge på, heller ikke olje eller bandasje”. Men jeg synes det gir mer mening på
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norsk å gjøre som f.eks. Brenton, Sherwood og Mauritsson, nemlig å underforstå et verb, selv om
man da må oversette tre uttrykk som står i nominativ som direkte objekter. En formildende
omstendighet i møte med den innvendingen er at man kan si at verbet som underforstås er passivt,
f.eks. iva,ontai (slik jeg har gjort med mitt heles). Jeg har også bevisst vært en smule idiomatisk i
gjengivelsen av setningens siste del.
101

Sitatet har med to tekstvarianter fra den bysantinske teksttradisjonen som Maximos bruker: kaki,a|

og pleonexi,a| i omvendt rekkefølge v 29 (for øvrig et vers med en generelt utflytende overlevering), og
avspo,ndouj lagt til v 31 (iflg. apparatet i GNT trolig importert fra 2 Tim 3,3).
102

Mauritsson oversetter her av en eller annen grunn evn e``autoi/j med ”i dem själva”. Selv om det for

så vidt en mer direkte gjengivelse av uttrykket, gir det lite mening. Jeg følger derfor heller Sherwood
og NT05, og gjengir uttrykket med ”med hverandre”, som rimer mye bedre med konteksten.
103

Skillet mellom kroppslige og åndelige gudstjenester skriver seg nok fra den type tankegang jeg har

kommentert i avsnittet om askese i innledningen.
104

Patei/n er her gjengitt med negative konnotasjoner, se BDAG betydning 2a (jf. bl.a. Luk 21,24).

Dette rimer også best med den hebraiske teksten. Meningen blir da at Herren forbyr folket å
ødelegge forgården til hans tempel med utilbørlig oppførsel eller hærverk. Det er også mulig å forstå
verbet mer nøytralt i betydningen ”gå omkring” (slik trolig Sherwoods ”Walk not anymore in my
courts”), meningen ville i så fall være at folket nektes adgang til tempelforgården, dvs. lukkes ute fra
stedet der Guds herlige nærvær bor.
105

Jf. Jak 4,4 (evcqro.j tou/ qeou/ kaqi,statai). Dette er et svært sentralt utsagn for Maximos

askeseforståelse. Se avsnittet om askese i innledningen. Sherwood vil liksom understreke bredden i
poenget og oversetter: ”Therefore any ascetic life or practice that is without love is a stranger to
God” (min kursivering).
106

Subjektet i setningen er ikke eksplisitt, man kan derfor forstå det både som at det er Jesaja (slik

Sherwood; ”Isaias rebuked”) og Herren Jesus (slik Mauritsson; ”Han” – med stor H) som sier dette.
Konteksten tyder likevel på at Maximos tenker på Jesaja, som er den som er i forgrunnen gjennom
sitatene like før. ”Langt bortefra” (po,rrwqen) må vel her tolkes temporalt, men jeg har latt det stå litt
åpent i oversettelsen for å vise likheten med po,rrw i sitatet.
107

Til uttrykket se note 93 til linje 612.
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108

Migne/Cantarella/Sherwood/Mauritsson (dvs. x, første ord også i Par) legger til: pleonexi,aj ma/llon

de., ”eller snarere: grådighet”.
109

Poenget med Jesu irettesettelse er at fariseerne og de skriftlærde er regelryttere som er svært

opptatt av små detaljer i loven (det var påbudt å gi tiende til tempelet av hele avlingen, regelrytterne
konsentrerer seg da om alle småurter og forskjellige grønnsaker), men overser de viktige tingene:
kjærlighet og rettferdighet. Jf. Jesus-ordet i Matt 9,13 og 12,7 som begge siterer Hos 6,6 (jf. Mika
6,8): ”Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer.” For Maximos aktualiserer det hva han nettopp sa
om askese: Ytre handlinger som ikke er båret av kjærlighet tilfører verken Gud eller gudsforholdet
noen ting.
110

’Graver (mnhmei/a kunne også vært gjengitt med minnesmerker eller gravsteder, jeg følger NT05)

som ikke er synlige’ er ikke et umiddelbart tilgjengelig bilde for oss. Bak uttrykket ligger de jødiske
renhetsforskriftene som foreskriver at man blir uren dersom man rører ved lik eller graver (se 4 Mos
19,16-20). Jesus beskylder altså fariseerne og de skriftlærde (og ifølge Maximos, hans tids munker!)
for å være urene (dvs. onde) på innsiden, selv om de har et pent ytre (jf. Luk 11,44; Matt 23,27f).
111

Vi ser her et godt eksempel på hvordan Maximos’ aktualiser bibelteksten gjennom den gamles

domsforkynnelse. I Matt 23,28 er det tale om gravsteder for profetene og gravminner for de
rettferdige. Maximos har erstattet profeter med martyrer og rettferdige med apostler for å gjøre
anklagen treffende også mot den nye pakts Gudsfolk.
112

Igjen er nok ordvalget (qrhnh,sei) ikke tilfeldig; det er en hentydning til Qrh/noi (Klagesangene) som

er kilden til uttrykkene i det som følger. Jf. linje 563-4 med note 89.
113

Maximos bruker her det såkalte nasireerløftet, et løfte om en særlig innvielse til Gud som

innebærer bl.a. avhold fra alkohol, foreskrevet i GT (4 Mos 6,1ff; Dom 13,5; 16,17; Klag 4,7 LXX; jf. 1
Makk 3,49), og benyttet i NT (Paulus i Apg 18,18; 21,24), som forbilde på munkeløftene (han driver
altså typologisk skrifttolkning). De norske bibeloversettelsene oversetter for øvrig det hebraiske
ordet (nezirim) som i LXX og dermed her hos Maximos er gjengitt med ”nasireere” (nazirai/oi) med
”høvdinger”.
114

For uttrykket ”rikets barn” (oi` ui`oi. th/j basilei,aj) henviser Van Deun til Matt 8,12, men der er det

i den opprinnelige konteksten ikke nødvendigvis noe positivt tilnavn, da disse ifølge den teksten ”skal
kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.” Henvisningen bør heller gå til Matt
13,38, der akkurat samme uttrykk brukes positivt (NT05 skjuler dette ved å oversette ”de som hører
riket til”).
121

115

Stykket fra Dan 3 som her siteres og alluderes til flere ganger i fortsettelsen er i norske

bibelutgaver regnet blant apokryfene under navnet ”Tillegg til Daniels bok”. Vi ser for øvrig her et
meget godt eksempel på allegorisk skrifttolkning; hver figurant i den gammeltestamentlige teksten
(som i utgangspunktet har en klar historisk/konkret referanse) tolkes billedlig som uttrykk for en
dypere åndelig realitet.
116

Dvs. Djevelen, jf. linje 90 med note 30.

117

Van Deun (eller Mauritsson) markerer ikke noen form for overgang i teksten her. Jeg mener

derimot at det er naturlig å tenke at det innledes et nytt avsnitt, fordi den gamles tale skifter fra
domsforkynnelse til bønn om miskunn. Den sterke konjunksjonen avlla,, som her ikke brukes som del
av noen nærliggende konstruksjon som uttrykker en motsetning, peker også i retning av et
vendepunkt i teksten her. Sherwood har ordinært nytt avsnitt.
118

Leddet om Sønnens medfølelse er med i Combefis’ editio princeps men har falt ut i Migne-

utgaven. Cantarellas utgave har det med igjen. Jf. Sherwood 1955a:99.
119

”Tilregn *oss+ ikke” gjengir mh. mnhsqh|/j [h``mw/n]. I tidligere bibeloversettelser er dette og lignende

uttrykk gjerne oversatt med ’kom *ikke+ i hu’ etc. (faktisk også i Luk 1,54.72 i NT05). I Bibelselskapets
prøvetekster til det gamle testamente omskrives det tilsvarende hebraiske uttrykket med husk, tenk
på osv. ”Tilregn oss ikke” er hentet fra nevnte prøveoversettelse av salmen. Det er kanskje en i
overkant idiomatisk gjengivelse (siden den trekker den ”teologiske” slutningen fra at Gud husker
synder til at han fordeler skylden for dem), men den er treffer likevel meningen veldig godt.
120

Det brukes her et uttrykk (avpodo,kimoi ge,nwmeqa) som kan minne om 1 Kor 9,27: avdo,kimoj ge,nwmai,

der oversatt med ”falle igjennom” (NT05).
121

Maximos har tidligere alludert til ”Fadervår” (Matt 6,9ff), en bønn som stod meget sentralt i det

daglige bønnelivet i klostrene. For en som har et slikt forhold til bønnen vil også formuleringen her
(path.r h``mw/n, r``u/sai h``ma/j) lede tankene i retning av denne bønnen (jf. Matt 6,9.13).
122

Jesajateksten benytter ”Far” som tiltale til Gud, og når det så tales om hans ”navn”, finner

Maximos en fin anledning til å lese treenigheten inn i den gammeltestamentlige teksten.
123

Et nytt eksempel på at den nye pakts kirke leses inn i ord som opprinnelig er talt om det

gammeltestamentlige gudsfolket.

122

124

Syntaksen her er vanskelig. Det skifter fra 2. til 3. person og tilbake helt abrupt. Spørsmålet blir

hvem som er subjekt for sunanth,setai: Gud? Miskunn? Sistnevnte impliserer at man oversetter
”den”, ikke ”han”. Det har kanskje noe for seg i og med at 2.person beholdes videre i tiltalen til Gud. I
så fall foregår det en litt interessant personifisering av ”miskunn”, som ”møter” dem som venter på
den! Men jeg tror nok det beste er å forstå det slik at det er Gud det tenkes på hele veien, og at dette
er nok et utslag av at man gjerne bytter litt brått om på personer og tall i hebraisk poesi. Det høres
ofte enda mer rotete ut i Septugintas ofte litt for bokstavelige oversettelser. Jf. Jeremia-sitatet i linje
488-9.
125

Et interessant eksempel på hvordan Maximos nærmest kan lese korrektur på bibelteksten for å få

fram poenget sitt tydelig. Men det ville ikke være vanskelig å finne andre bibeltekster som støtter
Maximos’ logikk (f.eks. Mika 7,9)!
126

Den greske teksten har her uttrykk som henspiller på den rituelle urenheten til en menstruerende

kvinne (partisippet i hunkjønn av avpoka,qhmai, ”som sitter for seg selv”, er nærmest en teknisk term
for dette i LXX, se 3 Mos 15,19ff, uttrykket forekommer i v 33). Skittent tøy er altså det hun har på
seg. Skulle man følge prinsippet om ikke å oversette/konvertere kulturelt betingede metaforer (jf.
innledningen, side 8), burde jeg kanskje oversatt: ”tøyet til en kvinne som sitter for seg selv” (jf.
Mauritsson: ”en trasa på en avsides sittande kvinna”). Problemet er at det blir meningsløst i vår
kulturelle kontekst, fordi folk overhodet ikke assosierer menstruasjon med adskillelse fra folk i vårt
samfunn. Sherwood har en slags mellomløsning som verken fokuserer den greske tekstens bilde eller
poenget med det: ”the rag of a menstruous woman” (denne oversettelsen kan også være influert av
den hebraiske teksten, som har et mer eksplisitt uttrykk for menstruasjon, iddim). Min måte å løse
det på er den som er valgt også i Bibelselskapets oversettelse av Jesaja 64,5.
127

Uttrykket evn kairw|/ er vanskelig å forstå og oversette. Sherwood og Brenton lar seg trolig styre av

den hebraiske teksten når de oversetter ”forever”. Mauritsson har ”när det er så dags”, og NETS ”in
season”. Muraokas LXX-leksikon anfører i artikkelen om kairo,j kun evn kairw|/ under betydningen
”season when something regularly happens ”. Min oversettelse tolker uttrykket langs disse linjene
som del av en bønn om at Gud ikke skal iverksette sin vrede og dom over synden nå, selv om det
kunne være rimelig ut fra omstendighetene. Det er altså en appell til Gud om å ha tålmodighet med
menneskets synder, jf. linje 969-70; Rom 3,25f. For oversettelsen ”tilregn”, se note 119 til linje 771.
128

Det siktes med uttrykket til tempelet, der Guds herlighet bodde (jf. for eksempel 1 Kong 8,11).

123

129

Samtalens lengste bibelsitat (Jes 63,15-64,12), som altså er plassert her mot slutten av den gamles

lange domstale har en viktig retorisk funksjon. Det lange sitatet sikrer at den gamles lange monolog
når sitt klimaks, og hamrer inn bibelautoriteten bak ordene. Måten Maximos gjengir bibelteksten på,
med diverse innskudd og kommentarer fra forskjellige kilder (se henvisninger og noter underveis), er
et svært godt og interessant eksempel på hvordan han gjør bibelteksten aktuell for situasjonen den
tales inn i.
130

NT05 oversetter i 1 Kor 10,6 tu,poi med ”advarende eksempel”, og i v. 11 tupikw/j med ”til

advarsel”. Den mer tradisjonelle oversettelsen er å bruke ordgruppen forbilde, men det er i grunnen
misvisende fordi det utelukkende har positive konnotasjoner på norsk. I 1 Kor 10 er det tydelig at
Paulus nettopp ønsker at fortellingene fra det gamle testamente skal fungere som advarende
eksempler, ikke forbilder til etterfølgelse. Her hos Maximos er formålet for så vidt det samme, men
han formulerer seg i forbilde-/oppfyllelseskategorier på en mer prinsipiell måte (jf. ordparet tupikw/j
- a,lhqinw/j og konstruksjonen me.n…nu/n de.) som må komme fram i oversettelsen. Jf. avsnittet om
bibelbruk i innledningen.
131

Igjen et eksempel på allegorisk skrifttolkning. Det er ingen antydning i den ellers meget konkrete

Sal 79 til at dette skal peke på demoner og ikke fysiske fiender.
132

Tårer spiller en sentral rolle koblet til den anger og sorg som er omtalt i note 80 til linje 467 om

kata,nuxij og pe,nqoj. Kirkefedrene talte gjerne om ”tårenes gave” (h` ca,rij tw/n dakru,wn, begrepet
brukes også i Andre paragrafer (ETERA KEFALAIA / Capita alia - PG 90:1413C – skriftet er
muligens ikke av Maximos, jf. Balthasar 2003:77n94d). Uttrykket brukes også flittig av f.eks. Evagrios,
se Hausherr 1982:24). Følgende utsagn fra ørkenfedrene er talende: ”Salig er du, abba Arsenios, for
du har grått (e;klausaj, med konnotasjon i retning av klage, sorg) over deg selv i denne verden!” (PG
65:105). Omvendelsen som angeren og sorgen fører til kan i denne tradisjonen omtales som en ”dåp
i tårer” (uttrykket har sin opprinnelse hos Gregorios av Nazianzos, se Hausherr 1982:123f; 131), dvs.
en ny renselse for synd, i tråd med tanken om omvendelsen som en andre mulighet for den som har
falt i synd etter dåpen (jf. linje 1016).
133

”Og bekjenne våre synder” er min gjengivelse av evn evxomologh,sei (mer direkte oversatt: ”med

bekjennelse” – slik Mauritsson). vExomolo,ghsij betyr i utgangspunktet å si (ut) det samme som en
annen, bekjenne. I den hebraiske teksten til salmene, og også i LXX (jf. Muraoka; NETS), er ordet
ment som et synonym til lovprisning etc., dvs. man lovpriser Gud ved å si det samme som ham om
hvem han er. Men i patristisk bruk (se Lampe) brukes ordet ofte i en mer teknisk retning om å
bekjenne synder. F.eks. anfører Lampe Athanasios av Aleksandrias kommentar til Sal 118,7 LXX (Sal
124

119,7) (”evxomologh,somai, soi ku,rie evn euvqu,thti kardi,aj”) i hans Expositiones in Psalmos under
betydningen ’syndsbekjennelse overfor Gud’: ” vArch. de. th/j swteri,aj h`` evxomolo,ghsij” - ”Frelsen
begynner med syndsbekjennelsen”. Maximos har en lignende kommentar til Sal 75,11 LXX (Sal 76,11)
(”o[ti evnqu,mion avnqrw,pou evxomologh,setai, soi kai. evgkata,leimma evnqumi,ou e`orta,sei soi”) i Questiones
et dubia 123 (CCSG 10:91), der han sier: ”Det å holde høytid er for dem som gleder seg, mens
syndsbekjennelse er for dem som ransaker seg selv. Det ene hører til sorg, det andre glede” (h` me.n
e`orth. euvfrainome,nwn evsti,n, h` de. evxomolo,ghsij evtazome,nwn\ kai. to. me,n evstin lu,phj, to. de. cara/j).
Denne oppfatningen av ordet og bruken av det i salmene rimer meget godt med Maximos’ bruk av
det her. Han begynner jo nå fremstillingen av hvordan det er mulig å bli frelst, og da kommer
syndsbekjennelsen i første rekke, koblet til å falle på kne og gråte, noe man sjelden gjør når man
”bekjenner Herrens store navn”. Jf. også sitatet fra Jes 59 som kommer like etterpå, der syndene sies
å være det som skiller mellom mennesker og Gud. Vi har altså her et meget interessant eksempel på
hvordan tolkningen av Skriften endres ved oversettelser og språkutvikling. Sherwood synes å prøve
seg på en litt pussig både-og-løsning med sin formulering ”come before His presence in contrition
and thanksgiving” (for øvrig sitert av Flood 2004:163). Det er vel heller sjelden at man bruker samme
ord i to såpass forskjellige betydninger på en gang.
134

For å aktualisere teksten har Maximos endret pronomen tre ganger fra ”deres” (u``mw/n) til ”våre”

(h``mw/n) i sitatet fra Jesajaboken.
135

Qe,lhte, jf. linje 981.

136

Teksten som siteres fra LXX har her egentlig et motsatt alternativ med: ”eva.n de. mh. qe,lhte mhde.

eivsakou,shte, mou ma,caira u`ma/j kate,detai” (”Men om dere ikke vil dette, og heller ikke hører på meg,
skal sverdet fortære dere”). Det er trolig en bevisst utelatelse fra Maximos, siden dette nå siteres
som en løftestekst og ikke som en trussel om dom.
137

Metanow/n kunne også vært oversatt ”han vender om fra”, men det fungerer dårlig idiomatisk på

norsk så lenge det er snakk om å la være å iverksette (rettferdig) straff, ikke å slutte med synd. Men
det er interessant å merke seg at begge hovedverbene for ”omvendelse”, det mer konkret
metaforiske evpistre,fw og det mer mentale metanoe,w, brukes om både Gud og mennesker i LAs andre
del (se linjene 809-10; 879; 914 og 1018).
138

Boken benevnes etter LXX-regnemåte, som kaller de bøkene vi kjenner som 1. og 2. Samuelsbok

for 1. og 2. Kongebok, og våre 1. og 2. Kongebok for 3. og 4. Kongebok. Det følgende er betraktninger
over og frie sitat fra historien vi finner i 1 Kong 21, i LXX 3 Kong 20.

125

139

Maximos’ sa,rka er ikke i LXX (der er brukes det mer nøytrale sw/ma), så det er sannsynlig at

Maximos leser ordet ikke bare i vanlig fysisk forstand om kroppen, men også i den mer pregnante
teologiske betydningen om det i mennesket som står Gud imot. Jf. hans sitat fra Joel 2 like over: ”Riv
i stykker hjertene deres, ikke bare klærne deres!”
140

”Strieplagg” gjengir sa,kkoj, som betegner klær som er laget av dyrehår (gjerne geit eller kamel),

som får en mørk fargetone i retning svart (jf. Åp 6,12). Å kle seg i slike plagg er et uttrykk for dyp
ydmykhet og syndsbekjennelse. Ordet oversettes ofte med sekk, og vi kjenner det fra uttrykket ”kle
seg i sekk og aske” som sammen med faste er det sterkeste fysiske uttrykk for bot og bønn Bibelen
(jf. Ester 4,3; Matt 11,21; Luk 10,13). I Jes 3,24 brukes det som antonym til de flotteste klær man
kunne tenke seg, nemlig purpurrøde stasklær (citw.n tou/ mesoporfu,rou). Når det sies at Akab sov i
strieplaggene er poenget at han så å si gjorde døgnkontinuerlig bot.
141

I linje 123 (jf. note 34) omtales ”evangeliene” i flertall.

142

Maximos bruker her i løpet av tre linjer tre ord for god og godhet: avgaqo,j - crhsto,thj - avgaqo,thj. I

mangel av synonymer må de oversettes med samme ord på norsk. Med en stor grad av reservasjon
kan vi nok si at på gresk har stammen avgaqo- konnotasjoner i retning av bra, brukbar, nyttig, mens
crhsto- antyder sjenerøsitet og en godhet som gir (slik i alle fall i NT, se BDAG-artikler til ordene).
143

Det gamle (h`` palaia,) og Det nye (h`` kainh,, også ne,a) testamente (diaqh,kh, egentlig ”pakt”) ble

tidlig en fast benevnelse på de to delene av Bibelen (se Lampe diaqh,kh 3). De har sine røtter i bl.a. Jer
31,31-34 (LXX 38,31-34), Jesusordene ved innstiftelsen av nattverden (Luk 22,20; 1 Kor 11,25) og 2
Kor 3, der v 1-3 alluderer tydelig til Jeremia 31, og ordparet brukes i v 6 og 14. I v 14 er det nokså
tydelig at uttrykket den gamle pakt brukes om de nedskrevne ordene i Moseloven.
144

Den gamle har allerede talt sine oppfordringer i vi-form en stund (det impliserer at det er flere

adressater for hans tale enn bare broren), men her er det første eksplisitte tilfellet av en bevissthet
om flere deltagere i samtalen. Samtalens egentlige ”Sitz im Leben” er altså ikke (bare) dialogen, men
hele munkefelleskapet. Å ”sprenge” dialogsjangeren slik fungerer som en effektiv måte å inkludere
leseren på.
145

Jeg oversetter her litt fritt for å kunne bruke formuleringen fra Hebr 10,24 i NT05, som jeg synes

er god.

126

146

Oversettelsen følger her NT05 både i (den kanskje litt klønete?) gjengivelsen av pro.j to.n pate,ra

med ”hos Far”, og i uttrykkets plassering i sitatet, som er forskjellig hos Maximos og i kritiske utgaver
av NT. Ordstillingen beholdes for å unngå at ”Han” i begynnelsen av neste setning får feil referanse.
147

Qe,lhma, jf. note 150 til linje 981.

148

Uttrykket h` kata. qeo.n evpiqumi,a kan tolkes både som begjær etter Gud og begjær som er i

samsvar med hans vilje. Konteksten kan peke i begge retninger, jf. linje 958 og 963. Jeg har vektlagt
referansen til førstnevnte sted i oversettelsen.
149

Migne/Cantarella/Sherwood/Mauritsson (manuskript Maz) legger til aivw,nion, dvs. “evig rett”.

150

Dette utsagnet om viljen (qe,lhma) kan synes å stå i strid med Maximos overveiende teosentrisme

når det gjelder frelsen (jf. Alfsvåg 2008:175). Denne teosentrismen kommer tydelig til uttrykk i
frelsen forstått som guddommeliggjørelse (se innledningen) – det kan kun skje på Guds initiativ og
som hans verk (jf. Flood 2004:155: ”We have no power to deify ourselves for Maximus, yet in
deification we realise our power in the understanding that we are ’like God’” *min kursivering+).
Syndefallet er jo det fremste eksempelet på hvordan det går når mennesket selv vil sørge for å ”bli
som Gud” (1 Mos 3,5). Maximos har understreket Guds inngripen som den eneste mulighet for frelse
ovenfor i linje 856ff: Å bli frelst er umulig for mennesker, men alt er mulig for Gud. Sherwood tolker
Maximos utsagn om frelse og vilje med følgende note: ”Salvation and deification are God’s gift, yet
they require of us the right use of our renewed powers.” Det virker som Sherwood med dette tolker
Maximos’ utsagn innenfor en romersk-katolsk teologisk ramme der frelsen til slutt oppnås (d.e.
fortjenes) gjennom en rett bruk av den menneskelige (i alle fall relativt) frie vilje. Men Maximos er
kanskje ikke så forskjellig fra en luthersk tilnærming i sin frelseslære likevel, slik Knut Alfsvåg viser i
sin artikkel ”God’s fellow workers: The understanding of the relationship between the human and
the divine in Maximus Confessor and Martin Luther”, der han nettopp behandler Luthers kjente skrift
Om den trellbundne vilje (lat. De servo arbitrio).
Vi må først begynne med konseptet (fri) vilje. Hva innebærer det? For Maximos er fri vilje, dvs.
trangen eller evnen til å diskutere og prioritere mellom ulike alternativer for så å velge det gode
gjennom en viljesbeslutning (gnwmh,), ikke en opprinnelig egenskap hos mennesket. Det er en
konsekvens av synden og fallet, som har ødelagt menneskets gudgitte godhet (jf. Louth 1996:61-2).
“The anti-Origenist insistence on the natural desire of the human will being nowhere fulfilled but in
the rest with God thus remains intact throughout the work of Maximus. Human freedom consists in
nothing but the establishment of a proper relationship with God. There is thus nowhere in the work
of Maximus any attempt at understanding human freedom as independence” (Alfsvåg 2008:181; jf.
127

videre hans note 40, som til dette siterer Lossky, The mystical theology of the Eastern Church, 125:
“Freedom of choice is already a sign of imperfection … A perfect nature has no need of choice, for it
knows naturally what is good … The hesitation in our ascent towards the good, we call ‘free will’.”).
På denne bakgrunn gir det god mening som Maximos sier om dåpen og gjenfødelsen i Ad Thal. 6:
”Ånden føder ikke en vilje (gnw,mhn) som ikke vil (mh. qe,lousan), men forvandler den til en vilje som vil
(boulome,nhn), med guddommeliggjørelse som resultat” (CCSG 7:69,21-23). Balthasar siterer også
denne teksten, og oppsummerer den slik: ”*God+ lifts us out of our own freedom into his” (Balthasar
2003:325f). Saklig sett er dette helt i overensstemmelse med det Alfsvåg sier når han oppsummerer
Luthers tanker: ”God does not work in us without us, but in order that he may cooperate with us by
proclaiming the gospel and serving the poor through us” (Alfsvåg 2008:185). Den døptes ”renewed
powers” (for å bli i Sherwoods uttrykk) er altså ikke at han nå er kommet i en posisjon der han selv
avgjør sin frelse fullt og helt ved sin egen vilje gjennom å holde budene eller ikke, men at Gud fornyer
ham til faktisk å ville det gode, uten at han velger det med sin egen falne, splittede vilje. Jf. uttrykket
fra Jes 1 som er sitert i linje 874 ovenfor: ”Om dere vil (qe,lhte) dette” – hvor konteksten er å få
syndene tilgitt og høre Herrens ord. Eller linje 84: ”den som vil (o` qe,lwn) bli hans disippel”.
Menneskets vilje bidrar derfor i en mening bare negativt: “There is a role to play for the auvtexou,sioj
human here, but the role is limited to the forsaking of what differs from the will of God” (Alfsvåg
2008:178). Med Alfsvåg kan vi da friskt og frimodig konkludere slik: “We therefore have reasons to
conclude that Maximus and Luther represent different contextualizations of a basically uniform
theological model and that they complete each other by exploring different fields of the theological
landscape without necessarily contradicting each other” (Alfsvåg 2008:187). At ”vår frelse er
avhengig av vår vilje” må altså ikke forstås som at mennesket fortjener sin frelse med sin vilje forstått
som selv-determinerte gode gjerninger, men at Guds verk i guddommeliggjørelse og gjenfødelse i
Maximos’ språkbruk føder en vilje som vil det Gud vil, som Gud så vil oppfylle (jf. linje 941: ”han skal
gjøre det de som frykter ham vil”). Menneskets vilje bidrar ikke til frelsen, verken før eller etter
dåpen, ved å så å si velge Gud fra et nøytralt utgangspunkt, men ved å kjempe mot synden og dens
konsekvenser (som jo i grunnen er summen av det asketiske liv) ved Guds hjelp (boh,qeia, jf. linje 7071) – ved at ”Kristus lever i meg” som Paulus sier i Gal 2,20 og Maximos allerede har sitert i linje 650.
Å si at ”vår frelse er avhengig av vår vilje” blir da å forstå slik det sies i Hebreerbrevet: ”uten
helliggjørelse skal ingen se Herren” (12,14 – sitert i LA linje 1035-6). Kanskje kunne vi da tillate oss å
rette litt på Sherwood og heller si: ”Salvation and deification are God’s gift; yet they require of us the
right use of our renewed powers.” Det er Guds-gaven selv som gir det den krever, det er derfor
upresist å innføre et ”likevel” og et krav til ”oss”.

128

151

Jf. formuleringen hos Athanasios av Alexandria i De incarnatione 54,3: ”*For+ han ble menneske for

at vi skulle bli guddommeliggjort” (auvto.j [ga.r] evnhnqrw,phsen, i[na h`mei/j qeopoihqw/men). For en
videre utdypning av Maximos’ grunnsyn på frelse som guddommeliggjørelse, og innholdet i og
røttene til denne tanken, se innledningen.
152

Til evf v o[son må man underforstå cro,non, dvs. så lenge, så lang tid.

153

Manteu,omai brukes til vanlig om å spå eller forutse profetisk, ofte i mer religiøs-astrologisk

betydning. Her er det nok mer snakk om en dårlig teologisk resonnementslogikk. I LXX og tidlig
kristen litteratur brukes det ”always in a context critical of the practitioner” (BDAG). Så også her!
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Til evf v o[son må man igjen underforstå cro,non, dvs. så lenge, så lang tid.
vApa,qeia er en oversetterutfordring. For det første har ordets mening i moderne språk utviklet

seg i en helt annen retning enn kirkefedrene bruker det i. Apatisk og apati (jf. eng. apathetic, apathy)
har for oss overveiende negative konnotasjoner – det beskriver en person som ikke klarer å ta inn
over seg ting som han virkelig burde ta inn over seg, f.eks. folk som reagerer sjokkartet på sine
nærmestes død og nærmest blir følelsesløse: ”han var helt apatisk i begravelsen”. deLillos uttrykker
dette sentimentet treffende i tittelsporet fra CD’en Varme mennesker (Sonet, 1991): ”jeg frykter
følelsen av å ikke føle noen ting”. Denne oppfatningen av ordet har sine røtter i bruken av det i stoisk
filosofi, der det benyttes om en positiv evne til å ikke la sin rasjonelle tilnærming til livet forstyrres av
emosjonelle eller sanselige inntrykk. Det finnes spor av dette i kirkefedrenes bruk (se Lampe), men
her må bruken etter hvert forstås gjennom den kristne bruken av begrepet pa,qoj, lidelse,
gjennomlevelse, erfaring. Det brukes jo på den ene side om fysisk lidelse, som i Jesu lidelse (jf. LA
linje 20 med note 12), men også med mer negative konnotasjoner om det som mennesket
”gjennomlever” som en påvirkning til å misbruke skapte ting: lyst, lidenskap (se særlig linje 54; også
669, 689, 962, 1013, 1018; jf. også de nært beslektede ordene pa,qhma i linje 12, 65 og prospaqei,a i
87, 101, 430). Kirkefedrene kan gjerne lage ordspill på denne dobbeltheten og si at Jesu pa,qoj førte
til vår avpa,qeia (Maximos bruker uttrykksmåten i Ad Thal. 61, CCSG 22:91,103-4: [o` ku,rioj (perioden
går over 25 linjer, subjektet er angitt i forrige periode som subjekt i akkusativ i en dei/-konstruksjon og
forutsatt i det finitte verbet evpoi,hsen i linje 83 m.fl.)] dia. pa,qoj th.n avpa,qeian… dou,j. Se Lampe under
avpa,qeia for flere henvisninger). Tollefsen (2003:63) gjengir dyden det pekes på med ordene
avsondrethet eller lidenskapsløshet, og jeg blir ved sistnevnte siden det i alle fall til en viss grad gjør
det mulig å gjenfinne de beslektede begrepene. Louth (1996:36) kaller det ”a state of serenity” (dvs.
avklarethet, sinnsro, fredfullhet). For begrepets innhold hos Maximos kan følgende utsagn fra De 400
paragrafer om Agape være med på å gi litt kjøtt på beina: ”Når du med sinnet verken sier eller gjør
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noe skamfullt, og ikke bærer nag til den som skader deg eller taler vondt om deg, når du holder
sinnet fritt for materielle ting og former mens du ber, da skal du vite at du har kommet frem til
lidenskapsløshetens fulle mål (eivj to. me,tron th/j avpaqei,aj) og den fullkomne kjærlighet.” (4.42)
”Herrens bud lærer oss å benytte ting som midler på en god måte. Benyttelse av ting på en god måte
renser sjelens tilstand. En ren sjelstilstand føder god dømmekraft, og god dømmekraft føder
lidenskapsløshet. Fra denne blir den fullkomne kjærligheten født.” (4.91) Det handler altså til sist om
det Lampe kaller ”mastery over the passions” med det mål at kjærligheten skal få fritt spillerom, og
slik sett ligger ordets betydning nær selvbeherskelse (jf. linje 401ff); slik vi også ser i De 400
paragrafer om Agape: ”Kjærlighet fødes av lidenskapsløshet, lidenskapsløshet av håp til Gud, håpet
av tålmodighet og langmodighet, disse igjen av omfattende selvbeherskelse, selvbeherskelse av
Gudsfrykt, frykten av tro på Herren” (1,2).
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Utsagnets første del må forstås med fokus på dåpens frigjørende kraft fra arvesyndens onde sirkel

av lidenskap, lidelse og død gjennom gjenfødelsen, ikke som en avgrenset tilgivelse av arvesyndens
skyld. Jf. note 13 om arvesynden til linje 23. Larchet (1998:41) siterer dette stedet som viktig for
dåpens funksjon hos Maximos, og føyer til at det dreier seg om å bli frigjort fra ”the hold which sin
has on us because of our carnal engendering, through the passible element (which is inclined to
pleasure and shrinks from pain), and also through the tendencies towards evil imprinted on our
disposition of will and on our faculty of choice.” I Ad Thal. 61 (CCSG 22:103,312-3) kaller Maximos
dåpen for en ”uforgjengelighetens kjortel” (citw,n th/j avfqarsi,aj) som den troende skal holde ren
gjennom et liv i samsvar med budene, en bildebruk som illustrerer dette utsagnets to deler på en
treffende måte. Synd man begår etter dåpen er altså tilskitning av den fullstendige renhet som er gitt
i dåpen.
I utsagnet andre del har jeg oversatt dia. th/j metanoi,aj med ”gjennom omvendelsen”.
Grunnbetydningen er å skifte sinn. På norsk er vi mest vant til å snakke om omvendelse som det som
skjer når et menneske, gjerne ganske brått, skifter religiøs innstilling og begynner å tro på Gud,
bekjenner sine synder og starter et nytt liv. Men her er det altså snakk om en omvendelse for den
som allerede er kristen og søker frelse; omvendelsen består da i at man igjen bekjenner synden og
vender seg bort fra den, mot det nye livet. For å skille omvendelse fra synd begått etter dåpen fra
den første omvendelse fra det gamle livet har man gjerne kalt førstnevnte bot. Denne form for
omvendelse knyttes tradisjonelt gjerne til det som i romersk-katolsk terminologi kalles botens
sakrament, i protestantisk skriftemålet. Her finnes det en institusjonalisert mulighet for å få tilgivelse
for synder, som i romersk-katolsk lære ble knyttet sammen med forskjellige typer botsøvelser som
skulle godtgjøre den skade synden hadde voldt. Sherwood synes å tolke meta,noia her som en
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henvisning til denne sakramentspraksisen, men konteksten synes ikke å støtte dette nevneverdig (jf.
Jungwirth 2006b:23n223, som kritiserer Sherwoods oversettelse. En kritikk jeg deler (også etter
samtale med Torstein Th. Tollefsen) - Sherwoods forsøk på å få avsnitt 44 til å handle om
botssakramentet (s 78f m n333-4) har ingen egentlig begrunnelse annet enn at det passer godt i hans
egen systematiske teologi). I vår tekst er det heller snakk om en ny tilbakevending til Gud, frelsens
kilde, i tanke og levd liv (der sakramentspraksisen kanskje inngår som en del av en større liturgisk
pakke, jf. Flood 2004:164). Det fremstår som litt underlig om Maximos i løpet av noen linjer først
siterer Johannes Døperens utsagn om å bære frukter som svarer til omvendelsen, for så å bruke
samme ord i en annen teknisk-sakramental betydning like under. I mellomtiden har han også knyttet
omvendelse til avpa,qeia, som jo også er en sinnstilstand. Meta,noia her går heller i retning av det
Anselm Hufstader kaller det i Translator’s Preface til Hausherr (1982:vii): ”Metanoia, or repentance,
is that moment of grace when the truth about ourselves and God strikes us, pierces the heart, and
makes a new life possible.”
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Guds kjærlighet (h` tou/ qeou/ avga,ph) kan her (som i mange av forekomstene av uttrykket i NT,

særlig i 1 Joh) forstås både som objektsgenitiv (dvs. kjærligheten til Gud, jf. alt som er sagt om
kjærlighetsbudets forrang som uttrykk for det kristne livet så langt) og subjektsgenitiv (dvs. den
kjærlighet Gud elsker (oss) med, jf. filanqrwpi,a som hovedbegrunnelse for Guds frelsesgjerning).
Siden kjærlighetsbudet er nevnt like foran tenkes det trolig mest i retning av subjektiv genitiv her.
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Med ordet avqlhth,j siktes det ofte til martyrene spesielt (jf. Lampe), med tillegget ”hellige” referer

det kanskje til helgener i en videre mening.
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Jf. note 144 til brødre-tiltalen i linje 915.

160

Ordet kosmokra,twr gjenfinnes i flertall i Ef 6,12, som er opphavet til den kristne bruken av ordet

som en benevnelse på onde åndsmakter som hersker i denne verden. Det ble tidligere brukt primært
om ledere, både mennesker, men også om gudene. Jf. Lampe og BDAG. I parentes bemerket er det
en liten, men ikke ubetydelig forskjell på at djevelen kalles kosmokra,twr, mens Gud kalles
pantokra,twr – han er ikke bare herre i denne falne og derfor forgjengelige verden, men Herre over
altet.
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NT05 oversetter i Fil 3,20 poli,teuma med ”borgerrett”. Mitt valg ”hjemland” er lånt fra Norsk

Bibels oversettelse av 1988 (NB88), og passer godt i denne konteksten, der verbet står i futurum og
referansen er himmelen.
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Referanser er til Paulus, jf. linje 180-1; 232 (guddommelig); 64 (etterligne ham).
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Van Deun henviser her kun med ”cf.” til Jer 2,13 og Åp 21,6. Jeg mener det er mer riktig å tenke på

Sal 35,10 LXX og noen andre bibeltekster som har eksakt samme formulering. Jf. linje 14, der samme
uttrykk siteres fra Jakobsliturgien.
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Verbet coreu,w betyr opprinnelig å synge og danse i en gruppe (LSJ; BDAG), men ordstammen

brukes hos kirkefedrene særlig om englene som synger i kor (se Lampe: corei,a, jf. Sherwoods
oversettelse). Derfor denne litt frie oversettelsen.
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Grunnteksten har en distinksjon mellom a[ma og su,n som jeg har gitt opp å få frem i oversettelsen.

Den kan tolkes som bevisst fra Maximos’ side, som en distinksjon i treenighetsteologien med høy
presisjon: Jesus Kristus lovprises så å si på samme linje som Faderen som han er ’av samme vesen
som’ (a[ma), og i samme åndedrag som Ånden som ’tilbes og æres’ sammen med dem begge (su,n, jf.
Nicenum).
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