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Forord

Det store ubesvarlige spørgsmål om, hvorvidt der kommer noget efter livet
her – og i givet fald hvad, har til alle tider optaget mennesker. I den kristne
tradition har der været mange meninger herom, men én bestemt eskatolo-
gisk forestilling har præget kristendommen mere end noget anden – fore-
stillingen om kødets opstandelse. Denne bog handler om tilblivelsen af og
modstanden i den unge kristne kirke i det andet og tredje århundrede mod
denne forestilling. Bogen beskæftiger sig altså med en tidsperiode i kirkens
og teologiens historie, hvor intet var fastlagt og dogmatiseret på samme
måde som nu. Der fandtes f.eks. ingen fælles trosbekendelse, hvori der ind-
gik et udsagn om troen på kødets opstandelse og det evige liv. Med bogen for-
søger jeg således at give et indblik i et par af den unge kirkes teologiske
værksteder, hvor der blev arbejdet med spørgsmålet om, hvad der kommer
efter livet her på jorden. 

Jeg har valgt at undersøge to betydningsfulde teologers skriftlige udsagn
om eskatologien, nemlig Irenæus og Origenes. De repræsenterer to hoved-
strømninger i den unge kirke angående spørgsmålet om kødets opstandel-
se. Irenæus var for, mens Origenes var imod. På denne måde bliver fronter-
ne trukket op, så det bliver muligt både at se, hvordan det synspunkt, der
vandt, blev til og samtidig at se, hvilke synspunkter, der blev marginaliseret
og dermed henvist til en eksistens i den teologiske traditions tusmørke. 

Skønt bogens tema er eskatologien og især forestillingen om kødets op-
standelse, så inddrages en række andre temaer, som er nødvendige for at
forstå tilblivelsen af de eskatologiske synspunkter, som vi finder hos Irenæ-
us og Origenes. Dermed får bogen samtidig karakter af en generel intro-
duktion til Irenæus’ og Origenes’ teologi samt til de traditioner, som de
hver især er fremragende repræsentanter for.

Bogen er en kraftig beskåret samt grundig revideret og ajourført udgave
af min Ph.d.-afhandling med titlen Opstandelsens menneske. En undersøgelse
af antropologien og eskatologien hos Irenæus og Origenes, som blev forsvaret ved
Det Teologiske Fakultet i Aarhus i maj 1998. Skønt den oprindelige af-
handling på flere punkter er kraftigt revideret, har jeg dog valgt i vid ud-
strækning at bibeholde det videnskabelige noteapparat, som indeholder
mange henvisninger til sekundærlitteraturen om Irenæus’ og Origenes’ te-
ologi samt mange henvisninger til og citater fra Irenæus’ og Origenes’ egne
tekster. Dette valg har jeg truffet, fordi der ikke foreligger andre bøger på
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dansk, der på denne måde åbner vejen ind i Irenæus’ og Origenes’ forfatter-
skaber og teologier. Ulempen herved er, at bogen blive mere omfangsrig,
og at den indeholder passager i noterne, som kun er tilgængelige for de, der
er kyndige i latin og græsk. Jeg har imidlertid bygget argumentationen i
teksten op, så teksten kan læses, uden der skeles til noterne. Samtidig har
jeg bestræbt mig på, så vidt muligt, at holde brødteksten fri for latinske og
græske ord og sentenser samt for unødvendige fremmedord. De enkelte la-
tinske og græske gloser, der forekommer i teksten, vil ikke forstyrre de, der
ikke læser disse sprog. Den læser, der ikke agter at beskæftige sig nærmere
med de filologiske detaljer eller med diskussionen i forskningslitteratur,
kan således uden videre læse teksten og springe noteapparatet over. 

Der er mange som må takkes for deres støtte, nu hvor dette projekt er ved
at nå sin afslutning. Det gælder først og fremmest min familie: mine børn
Andreas og Kathrine, i hvis tilværelse Irenæus og Origenes altid har været
tilstede som ubestemmelige gespenster, og Birthe, min hustru, som har ac-
cepteret at dele mig med Irenæus og Origenes. Uden deres opbakning og
evne til ind imellem at trække mig bort fra bøgerne, var projektet ikke nået
til en lykkelig ende. Desuden skylder jeg min bror, sognepræst Niels-Peter
Jacobsen, og sognepræst Svend Schultz-Hansen en stor tak for gennemlæs-
ninger af og kommentarer til forstudierne til denne bog. Sognepræst Ulla
Kiel skylder jeg tak for samarbejdet om oversættelsen af Irenæus’ Adversus
haereses, som også har været en inspirationskilde for arbejdet med denne
bog. Nogle personer har et mere eller mindre direkte medansvar for, at bo-
gen ser ud, som den gør, idet de har været mine inspiratorer og samtalepart-
nere gennem store dele af arbejdsprocessen. Det gælder Prof. Jens Holger
Schjørring, som i sin tid inspirerede mig til at tage emnet op; Prof. Niels
Henrik Gregersen, der var min vejleder i forbindelse med Ph.d.-projektet;
Prof. Samuel Rubenson, Lund, hos hvem jeg gennem tiden har aflagt man-
ge besøg og fået mange gode råd; Prof. W.A. Bienert, Marburg, hos hvem
jeg har været på studieophold. Desuden skylder jeg Prof. Robert Wilken,
Charlottesville, USA, tak for det helt konkrete råd, at lade undersøgelsen
tage udgangspunkt i Irenæus’ og Origenes’ eksegese af Gen. kap. 1-3 og 1.
Kor. kap. 15. Det er dét konkrete råd, der har haft størst betydning for bo-
gens nuværende udseende. Det er kærkomment for mig, her at få lejlighed
til at takke disse personer. Jeg fulgte dog ikke altid deres råd. Derfor er jeg
naturligvis selv ansvarlig for bogen med dens mulige svagheder og mangler.
I sidste fase af bogens tilblivelse har to personer ydet en værdifuld og venlig
hjælp. Det drejer sig om forlagsredaktør Henrik Brandt-Pedersen, der er en
kompetent rådgiver både hvad angår det indholdsmæssige og det tekniske,
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og cand. teol. René Falkenberg, der har påtaget sig det store arbejde med
korrekturlæsning. Endelig skylder jeg mine kolleger på Institut for Systema-
tisk Teologi og i forskerseminaret Antikken og Kristendommen – begge ved
Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet – en varm tak for et godt
kollegialt miljø, der på mange måder har inspireret arbejdet med bogen. 

Økonomisk støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond har mulig-
gjort trykningen af bogen. Ligeledes har et forskningsstipendium fra Carls-
bergfondet bidraget til, at bogen kunne færdiggøres. For denne støtte tak-
ker jeg.
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Indledning

Kødets opstandelse? Hvorfor nu skrive om det igen? Er det ikke et lidt “alt-
modisch” tema? Jeg tror det ikke. Når alt kommer til alt, har det altid været
og er stadig det eskatologiske tema i alle dets facetter, der kendetegner kri-
stendommen. Derfor er dette tema interessant at forholde sig til såvel per-
sonligt som intellektuelt. At såvel tidligere som senere teologer er blevet
bragt i forlegenhed, når de intellektuelt skulle forsøge at redegøre for kri-
stendommens eskatologiske prætentioner, er en kendsgerning, der ikke gør
sagen mindre væsentlig – snarere tværtimod. Vil man forklare, hvad kri-
stendommen er, må man også forsøge at forklare de eskatologiske elemen-
ter i kristendommen. Et af de væsentligste eskatologiske temaer i kristen-
dommen har fra tidligste tid været forestillingen om legemets eller kødets
futuriske opstandelse: Ligesom Jesus opstod af graven i legemlig skikkelse,
således skal alle mennesker ved verdens ende opstå i legemlig skikkelse.
Både evangelisterne og Paulus forholdt sig til problemet. Evangelisterne i
form af deres beretninger om den opstandnes tilsynekomster. Paulus i form
af det betydningsfulde kapitel om opstandelsen i 1. Kor. 15. Men ingen af
dem byder på andet end svævende overvejelser. Det er på denne baggrund,
oldkirkens teologer må forholde sig til sagen, når de mødes af deres samti-
diges hånende bemærkninger om de kristnes tro på “ormesækkens” genop-
livelse (f.eks. C.Cels. 5,14). På den ene side har de fra de første kristne fået
overleveret nogle udsagn om og erfaringer af opstandelse, som for oldkir-
kens teologer har autoritativ status. På den anden side giver disse overleve-
ringer kun meget få holdepunkter for at forstå, hvad opstandelse er. Det
blev derfor en hovedopgave for oldkirkens teologer at give forklaringer på,
hvad opstandelse er. Er man interesseret i at vide, hvad der i den kristne tra-
dition er tænkt og skrevet om, hvad opstandelse er, kan man med fordel be-
gynde hos de oldkirkelige teologer. De sætter som de første “kød” på de
spinkle nytestamentlige udsagn om opstandelse.

Der findes en hel del tidlige oldkirkelige teologer, og de fleste har på én
eller anden måde berørt temaet kødets opstandelse. Da jeg skulle træffe be-
slutningen om, hvem jeg ville inddrage i undersøgelsen af oldkirkens syn på
de eskatologiske temaer, var der derfor flere valgmuligheder. Alligevel var
jeg ikke i tvivl om, hvem jeg skulle vælge. Der er nemlig to af de tidlige old-
kirkelige teologer, der skiller sig ud som talsmænd for hvert sit synspunkt:
Irenæus, der hævder, at kødet opstår til evigt liv, og Origenes, der mener, at
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legemet opstår, men alligevel forsvinder i den sluttelige eskatologiske fuld-
endelse, der er at forstå som rent åndelig. På trods af denne store forskel
mellem de to finder man også mange ligheder. Det vil fremgå af de følgen-
de kapitler.

Forestillingen om kødets opstandelse står helt centralt i den kristne eska-
tologi. Derfor er det naturligt at tage udgangspunkt i denne forestilling, når
man vil undersøge de tidlige kristnes lære om de sidste ting. Denne fore-
stilling står imidlertid ikke alene. Det stod tilsyneladende hurtigt klart for
de oldkirkelige teologer, at opstandelsestanken kun kunne forklares på bag-
grund af en bredere forståelse af, hvad mennesket blev skabt til at være,
hvad det reelt er, og hvad det ifølge kristen tradition kan håbe at blive. Det
vil sige, at forståelsen af opstandelsestanken ifølge de oldkirkelige teologer
kræver, at denne tanke sættes i forhold til skabelsestroen, frelseslæren og
eskatologien. Jeg forsøger derfor i det følgende at vise, hvordan Irenæus og
Origenes forstod det skabte menneske og dette menneskes fald og bevægel-
se mod en kommende fuldendelse. 

Min tolkning af Irenæus’ og Origenes’ antropologi og eskatologi bygger
på den antagelse, at de begge har villet fremlægge et sammenhængende te-
ologisk system, og at det i høj grad lykkedes for dem – dog ikke uden indre
spændinger. Dette synspunkt er vendt mod en forskningstradition, som for
Irenæusforskningens vedkommende har været stærkest i 1. halvdel af dette
århundrede, men som for Origenesforskningens vedkommende stadig spil-
ler en stor rolle. I Irenæusforskningen har historiske undersøgelser af kilde-
kritisk art i en lang periode besværliggjort en egentlig teologisk analyse af
Irenæus’ teologi. I Origenesforskningen har stærke teologiske interesser
været på spil. Især i den franske katolske Origenesforskning har man afvist
en systematisk Origeneslæsning, fordi en sådan læsning næsten med sik-
kerhed ville afsløre uortodokse synspunkter hos Origenes. En dogme- og
teologihistorisk undersøgelse, der er båret af en teologisk interesse, må
imidlertid forsøge en systematisk læsning. Det er muligt, at man ikke når
til et resultat. Det er også muligt, at man når til et resultat, som man ikke
bryder sig om. Men det er den eneste måde, hvorpå man har mulighed for
at nå et resultat, der både er historisk holdbart og teologisk interessant.

Det er altså en bærende forudsætning i denne undersøgelse, at der er en
nær sammenhæng mellem antropologien og eskatologien hos Irenæus og
Origenes. Antagelsen af denne sammenhæng er forbundet med antagelsen
af deres teologis systematiske karakter. Hos dem begge ser man nemlig, at
systemet er bygget op omkring menneskets bevægelse fra skabelse til fuld-
endelse. Eskatologien handler således om det skabte menneskes fuldendel-
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se. Det vil på denne baggrund være nærliggende at spørge, om det er de an-
tropologiske forestillinger, dvs. synet på mennesket i det dennesidige, der
er bestemmende for de eskatologiske forestillinger, dvs. synet på mennesket
i det hinsidige, eller om de eskatologiske forestillinger er bestemmende for
de antropologiske. Det er på den ene side karakteristisk for både Irenæus
og Origenes, at de betragter mennesket som et væsen, der er på vej mod
fuldendelsen. På denne baggrund kunne man antage, at det er de eskatolo-
giske forestillinger, der er bestemmende for synet på mennesket i det den-
nesidige. På den anden side er der meget, der tyder på, at det er synet på
den aktuelle virkelighed, især på legemet, der er bestemmende for, hvordan
de eskatologiske forestillinger udformes. Derfor fokuserer jeg i bogen på le-
gemets betydning for henholdsvis antropologien og eskatologien. Irenæus
og Origenes mener begge, at mennesket består af legeme og sjæl, eller af
legeme, sjæl og ånd, samt at sjælen er udødelig. På disse punkter er de begge
præget af den græsk-hellenistiske tradition. Forestillingen om sjælens udø-
delighed udtrykker de lidt forskelligt: Irenæus siger, at den ikke af natur er
udødelig, men at Gud tillægger den udødelighed. Origenes siger, at den er
udødelig af natur. Men vandene skilles i synet på legemet: Irenæus mener,
at legemet er skabt gudbilledligt, og derfor kan frelses og leve evigt. Det
stemmer overens med hans generelle positive syn på den legemlige virke-
lighed. Origenes mener derimod, at legemet er noget sekundært, der forgår
igen ved fuldendelsen. Det svarer også til hans generelle vurdering af den
legemlige virkelighed, som han betragter som mindre virkelig end den im-
materielle virkelighed. Også denne forskel i synet på menneskets legeme
betragter mange som et udslag af deres forskellige forhold til henholdsvis
den bibelske og den græske tradition. Man kan imidlertid ikke sige, at Ori-
genes er mindre afhængig af den bibelske tradition end Irenæus, men man
kan sige, at han tolker den på en anden måde. Derimod kan man sige, at
Origenes er mere afhængig af græsk tradition end Irenæus. Han kender den
græske filosofiske tradition langt bedre end Irenæus, og han er langt mere
indlevet i denne tradition. Det har betydning for hans syn på menneskets
legeme.

I betragtning af at en stor del af Irenæus’ og Origenes’ tekster, hvad enten
der er tale om egentlige bibelkomentarer eller ikke, fremstår som eksegese
af de bibelske skrifter, så er det naturligt, at en undersøgelse af deres antro-
pologi og eskatologi tager udgangspunkt i deres eksegese af de bibeltekster,
som er centrale for dette tema. Derfor har jeg valgt at lade den første del af
undersøgelsen fokusere på deres eksegese af udvalgte perikoper fra Gen. 1-
3 og 1. Kor. 15. Eksegesen fylder ikke blot meget i deres skriftlige arbejder,
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men har også teologisk vægt. Jeg antager altså, at Irenæus og Origenes først
og fremmest skal forstås som eksegeter. Jeg mener hermed ikke, at de i mo-
derne forstand skal betragtes som eksegeter, der forsøger at give en objektiv
beskrivelse af teksternes indhold. De undersøger aldrig de bibelske tekster
for at få at vide, hvad de siger an sich, men for at få at vide, hvad teksterne
siger om en bestemt sag, der interesserer dem. Man kunne således tale om,
at de driver intentionel eksegese. De temaer, der har interesseret dem i for-
bindelse med deres eksegese af Gen. 1-3 og 1. Kor. 15, er antropologien og
eskatologien. Jeg undersøger altså deres eksegese af disse tekster for at få at
vide, hvad de ifølge Irenæus og Origenes siger om antropologien og eska-
tologien. Jeg har således også, ligesom Irenæus og Origenes, et bestemt
ærinde, når jeg undersøger deres eksegese af disse tekster. Der ligger derfor
allerede et systematisk perspektiv såvel i deres eksegese af disse perikoper
som i min undersøgelse af denne eksegese.

Når jeg har valgt at fokusere på deres eksegese af Gen. 1-3 og 1. Kor. 15,
skyldes det, at disse tekster hos Irenæus og Origenes opfattes som antropo-
logiske og eskatologiske kernetekster. Der er naturligvis andre væsentlige
bibeltekster, hvor antropologien og eskatologien udfoldes. Det forholder
sig imidlertid sådan, at deres eksegese af disse tekster oftest kun kan forstås
til bunds i sammenhæng med deres eksegese af Gen. 1-3 og 1. Kor. 15.
Desuden er det en afgørende begrundelse for mit valg, at de to valgte peri-
koper spiller en fundamental rolle for dem begge. Dermed har dette valg af
tekstgrundlag den store praktiske fordel, at man hermed får givet et fast
fundament for en sammenligning af antropologien og eskatologien hos de
to teologer, som man ellers ikke ville have haft. Uden dette fælles grundlag
ville sammenligningen nemt komme til at svæve i de højere luftlag, fordi
den i så fald sandsynligvis måtte basere sig på sammenligningsfaktorer, som
blev tilført undersøgelsen udefra. Det fælles bibelske tekstgrundlag er fæl-
lesnævneren i deres teologiske antropologi og eskatologi. Kun dette fælles
udgangspunkt gør en sammenligning mulig.

Undersøgelsen af Irenæus’ og Origenes’ eksegese af Gen. 1-3 og 1. Kor.
15 videreføres i bogens anden del af en mere systematisk præget undersø-
gelse af deres antropologi og eskatologi, der er struktureret i overensstem-
melse med den frelseshistoriske tænkemåde, der på grundlæggende vis
præger både Irenæus’ og Origenes’ teologi. I denne del af bogen perspekti-
veres de resultater, der er opnået i forbindelse med undersøgelsen af deres
udlægning af Gen. 1-3 og 1. Kor. 15, idet der inddrages andre tekster fra
deres skrifter, ligesom diskussionen i forbindelse med sekundærlitteraturen
intensiveres.
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Med denne introduktion håber jeg, at læseren har fået lyst til at følge mig
ind i et fascinerede univers af tanker og forestillinger, der på én gang virker
både fremmede og aktuelle.




