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FORORD

Forord

To af de udfordringer, kristendommen stod overfor i de første århundre-
der, var konfrontationen med de forskellige fi losofi ske skoler og forholdet 
til jødedommen. En vigtig kilde til belysning af disse problemstillinger er 
Justins Dialog med jøden Tryfon. Justin, der levede i det andet århundre-
de, beskæftiger sig nemlig i sin Dialog med begge disse emner. I dialogens 
indledende afsnit beskriver han sin søgen efter sandheden, der fører ham 
til forskellige fi losofi ske skoler, som han dog alle tager afstand fra, for til 
sidst at fi nde den i kristendommen. Den anden og største del af dialogen, 
der har været medvirkende til, at Justin undertiden kaldes kristendom-
mens første ekseget, er viet til at forklare, hvordan han mener, kristendom-
men, der i sin oprindelse er udskilt fra jødedommen, efter hans opfattelse 
skal forholde sig til jødedommen og Det Gamle Testamente. Denne frem-
stilling falder i to dele, hvor han i den første – i modsætning til andre, der 
forsøger at bygge bro mellem Det Gamle og Det Nye Testamente – tager 
afstand fra den jødiske forståelse af Det Gamle Testamente og gør op med 
jødiske institutioner som sabbatten og omskærelsen, og i den anden ved 
hjælp af citater fra de gammeltestamentligprofeter vil vise, at kristendom-
men er sandheden.

Ud over at være interessant på det rent indholdsmæssige plan er Dialo-
gen også af stor værdi derved, at den kaster lys over, hvilken tekstform af 
Det Gamle Testamente der blev brugt af de kristne i de første århundreder. 
Forholdet er nemlig det, at Justin ikke bruger den hebraiske tekst, men 
den græske oversættelse – Septuaginta – hvilket fx får betydning i diskus-
sion af det kendte sted (Esajas 7,14), hvor han giver den græske tekst prio-
ritet over for den hebraiske og hævder, at Guds Søn skal fødes af en jomfru 
og ikke af en ung kvinde.

Hvor Justins Apologier har været oversat fl ere ganske, sidst af Henrik 
Pontoppidan Thyssen i 1996, dér har Dialog med jøden Tryfon ikke tid-
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ligere foreligget på dansk. Derfor er det en stor tilfredsstillelse at kunne 
gøre dette betydningsfulde, men også på sine steder mærkværdige skrift 
tilgængeligt for et bredere publikum. I den forbindelse vil vi gerne takke 
 Aarhus Universitets Forskningsfond for et rundhåndet tilskud til tryknin-
gen, lektor Anders-Christian Lund Jacobsen for at ville optage skriftet i 
serien  Antikken og Kristendommen og forlagsredaktør Henrik Brandt-
Pedersen for god hjælp ved den endelige tilrettelæggelse af manuskriptet.

Jørgen Ledet Christiansen, Niels Hyldahl og Mogens Müller
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Indledning

Justin, hans liv og skrifter

Justin siger om sig selv i Dialogen med jøden Tryfon: “… også uden hen-
syn til mit folk, jeg taler om samaritanerne, har jeg henvendt mig til kej-
seren og gjort gældende, at de farer vild ved at tro på mageren Simon i 
deres folk; ham siger de er en gud ‘højt hævet over al myndighed og magt 
og kraft’” (Dial 120,6; de sidste ord har Justin lånt fra Ef 1,21). Den hen-
vendelse til kejseren, som Justin ifølge sit udsagn har foretaget, er hans 
forsvarsskrift, Apologien, som var adresseret til den romerske kejser Anto-
ninus Pius (138-161). Deri havde Justin advaret mod Simon Mager (Apol 
26,2-3; 56,1-4), som også er omtalt i Det Nye Testamente (ApG 8,9-24). 
Af omtalen af kejseren i Dial 120,6 følger, at også Dial. er skrevet i Antoni-
nus Pius’ regeringstid, om end altså senere end Apol.1 Af Apol 1,1 ses det, 
at Justin stammede fra byen Flavia Neapolis (i dag: Nablus i Palæstina), 
det gammeltestamentlige Sikem. Justin var dog ikke derfor nødvendigvis 
samaritaner. For efter den jødisk-romerske krig 66-73 lod kejser Vespasian 
(69-79) den ødelagte by genopstå, men befolkede den med græske og ro-
merske kolonister. Efter al sandsynlighed nedstammer Justin netop fra en 
sådan kolonistfamilie, og han skriver selv, at han var barn af en ikke-sama-
ritansk familie, eftersom han ikke var omskåret (Dial 28,2).

Af beretningen om Justins og hans fællers forhør og martyrdød, som 
fi ndes oversat fra græsk i et tillæg nedenfor, fremgår det, at Justin og seks af 
hans trosfæller blev henrettet ved halshugning i Rom under kejserne Mar-
cus Aurelius (161-180) og Lucius Verus (161-169), da Rusticus, der også 

1.  Justin gør sig i Dial 120,6 skyldig i en banal litterær “forglemmelse”: Mens sam-
talen med Tryfon i Dial. foregiver at have fundet sted under Hadrian i 130’erne, 
er Justins forsvarsskrift, Apologien, først affattet under Antoninus Pius i 150’erne! 
Se også Dial 64,7; 78,6 og 128,1.
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var forhørsleder, var Roms bypræfekt (163-167). Det fremgår desuden af 
beretningen, at Justin på dette tidspunkt for anden gang boede i Rom 
som tilfl ytter og nu havde bolig over en vis Martinus’ badstue, hvor han 
kunne træffes og gav undervisning. Vi kan heraf slutte, at Justin er blevet 
henrettet i Rom omkring år 165; han må så være født tidligst omkring år 
100 e.Kr.

Af forhørsberetningen ses det, at Justin var fast overbevist om, at de 
gammeltestamentlige profeter forud havde forkyndt om Kristus og hans 
komme. Dette svarer fuldstændigt til den forklaring, Justin i indledningen 
til Dial. selv giver på sin omvendelse (Dial 1,1-9,3). Af denne indledning 
fremgår det i øvrigt, at Justin var klædt som en fi losof med kappe (og 
stav og ransel?), havde opsøgt de forskellige græske fi losofskoler: aristoteli-
kerne, stoikerne, pytagoræerne og platonikerne, men havde forkastet dem 
alle for derefter – af en gammel vismand, han mødte – at blive henvist til 
de gammeltestamentlige profetbøger, der igen henviste til Kristus; det var 
således ikke jødedommen som sådan, han stiftede bekendtskab med, men 
Det Gamle Testamente i kristen fortolkning, i en interpretatio Christiana. 
Kristendommen forstod han som den sande fi losofi , som ur-fi losofi en, 
hvorfra alle senere fi losofi ske retninger havde udspaltet sig i et mangeho-
vedet uhyre (Dial 2,2).

Den samtale, som Dial. foregiver at gengive, fandt sted under eller 
umiddelbart efter den såkaldte Bar-Kokba-opstand, de palæstinensiske jø-
ders fornyede krig mod romerne i årene 132-135 under kejser Hadrian 
(117-138). Jøden Tryfon, som Justin kommer i samtale med, var netop 
på grund af krigen fl ygtet fra Palæstina (Dial 1,3; jf. 9,3), og samtalen,  
dialogen, fandt derpå sted i Efesos eller Korinth (Dial 1,3); Justin selv var 
åbenbart på vej til Rom (Dial 142,1-2). Det er ingen tilfældighed, at Justin 
har valgt netop den fi losofi ske dialog-form; den måtte få enhver læser til at 
tænke på både Sokrates og Platon.

Men først nogle få ord om Justins forsvarsskrift, Apologien.
Det tekstmæssige grundlag for Justins ægte skrifter udgøres af ét enkelt, 

græsk håndskrift, Pariserhåndskriftet nr. 450 fra året 1364 – mere end tu-
sind år yngre end Justins skrifter! Det indeholder i den angivne rækkefølge 
tre Justin-skrifter: 1) Dialogen med jøden Tryfon (Dial.), 2) et mindre 
forsvarsskrift (App.) uden egentlig indledning, men med slutning, og 3) et 
større forsvarsskrift (Apol.) med indledning, men uden en tydelig slutning. 
Det har været sædvane at opfatte Apol. som det egentlige forsvarsskrift og 
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App. (“appendix’et”) som Justins egen tilføjelse dertil.2 Men det er måske 
mere rimeligt at betragte Apol.-App. under ét (med det større skrift først) 
som Justins forsvarsskrift, der kun af tilfældige grunde er blevet delt i to 
dele.3 Den oldkirkelige teolog og kirkehistoriker Euseb (død omkring 340) 
oplyser i sin kirkehistorie (IV,18,2), at Justin havde skrevet to forsvarsskrif-
ter, af hvilke det andet var stilet til Antoninus Verus (hvormed der muligvis 
kan tænkes både på Lucius Verus og på Marcus Aurelius).4 Men to af de tre 
citater, som Euseb bringer fra App., angiver han selv som hjemmehørende 
i “det første forsvarsskrift”, hvorimod han aldrig citerer “det andet forsvars-
skrift”. Det har i lange tider været diskuteret, hvordan Eusebs forvirrende 
oplysninger om de to forsvarsskrifter skulle forstås. Måske er den mest 
nærliggende forklaring den, at ligesom Pariserhåndskriftet indeholder to 
forsvarsskrifter, som i virkeligheden hører sammen som ét, sådan har også 
det Justin-håndskrift, som Euseb kendte og brugte, indeholdt to forsvars-
skrifter, der dog ret beset hører sammen og udgør en litterær enhed.

I sit forsvarsskrift havde Justin bl.a. omtalt en vis Ptolemæus, der var ble-
vet forhørt af Roms daværende bypræfekt Urbicus (144-160) og derpå for 
sin bekendelse til kristendommen straks var blevet ført bort til henrettelse 
(App 2,9); der er formodentlig tale om gnostikeren Ptolemæus, kendt for 
sit brev til Flora.5 Justin skriver også om sit sammenstød med kynikeren 
Crescens (App 3,1-7). Med betydelig sikkerhed kan Justins forsvarsskrift – 
altså Apol.-App. – dateres til tidsrummet 152-155.6

Hvad Dial. angår, foreligger der i Pariserhåndskriftet kun én åbenbar 
mangel: en lakune mellem Dial 74,3 og 4, som den tyske teolog Theodor 

2.  Således sidst hos Henrik Pontoppidan Thyssen, Justin: Apologier. Oversættelse 
med indledning og kommentar, Bibel og historie 18 (Århus 1996).
3.  Således H. Hermann Holfelder, “Euvse,beia kai. filosofi,a. Literarische 
Einheit und politischer Kontext von Justins Apologie”, Zeitschrift für die neute-
stamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 68 (1977), 48-66 og 
231-251.
4.  Se Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær Nielsen, Euseb, Kirkehistorien & 
Om dem, der led martyrdøden i Palæstina. Oversættelse og indledninger, Antikken og 
Kristendommen 8 (København 2011), 185.
5.  Se herom: Mogens Müller, Gnostikerne og Bibelen. Ptolemæus og hans brev til 
Flora. Indledning, oversættelse og kommentarer, Tekst & Tolkning 9 (København 
1991), 9-14.
6.  Jf. Pontoppidan Thyssen, Apologier, 29-30.
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Zahn i 1886 gjorde opmærksom på.7 På følgende steder efter Dial 74,4 
vises der nemlig tilbage til den foregående dags samtale: Dial 78,6 (se Dial 
70-2-3); 85,4; 85,6; 92,5; 94,4; 118,4-5 og 122,4. I Dial 137,4 siges det, 
at dagen går til ende; sammenlign hermed Dial 56,16. Ifølge Zahn har la-
kunen mellem Dial 74,3 og 4 omfattet ret betydelige stykker. Om han har 
ret heri, vil kun nye håndskriftfund kunne afgøre. Men principielt har han 
ret. Til og med Dial 74,3 har samtalen fundet sted på førstedagen, fra og 
med 74,4 på andendagen. Det er sandsynligt, at dette sceneskifte samtidig 
har haft den litterære funktion at dele Dial. i to bøger sådan, som det også 
fremgår af et citat fra en senere kirkefader (Johannes af Damaskus, død 
749). Lakunens omfang bør dog ikke overvurderes, da Dial.s nuværende 
142 kapitler deles netop ved kap. 74 i to omtrent lige store dele.

Et betydningsfuldt spørgsmål vedrører Dial.s læserkreds. Det har hidtil 
været almindeligt antaget, at Dial. er et stridsskrift mod jøderne og der-
for var rettet til en jødisk læserkreds. På baggrund af en sådan antagelse 
mente man at kunne forklare en række forskelle mellem Apol.-App., hvis 
læserkreds var det græsk-romerske publikum, og Dial. Det drejer sig bl.a. 
om en forskellig begrundelse for Justins omvendelse, der i App 12,1 er 
de kristnes dødsforagt, men i Dial 7,1 de gammeltestamentlige profeters 
overbevisningskraft; også den langt mere indgående omtale af gammelte-
stamentlige skriftsteder, som Dial. til forskel fra Apol.-App. indeholder, 
pegede i samme retning. Sådanne og andre, i øvrigt korrekte iagttagelser 
syntes at vise, at Dial. var rettet til en læserkreds bestående af jøder. På 
grundlag heraf har man ofte betragtet Dial. som en pålidelig førstehånds-
kilde til jødiske og rabbinske anskuelser i det 2. århundrede.8 Og ved at 
identifi cere jøden Tryfon, den ene af samtalepartnerne i Dial., med den 
bekendte rabbi Tarfon søgte man også at skaffe sig sikkerhed, ikke blot for, 
at Dial. afspejler stedfundne samtaler med jøderne og derfor ikke er en lit-
terær fi ktion, men også for, at Justins oplysninger om jødiske og rabbinske 

7.  Theodor Zahn, “Studien zu Justinus Martyr”, Zeitschrift für Kirchengeschichte 
8 (1886), 1-84; heri 37-66: ‘Dichtung und Wahrheit in Justin’s Dialog mit dem 
Juden Tryphon’.
8.  Således rangerer Justins Dialog på linje med Filons og Josefus’ jødiske skrifter 
i: Rabbinischer Index til Strack/Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus 
Talmud und Midrasch, V-VI (2. udgave 1963), 94-96. Også Adolf Harnack gav i 
sin afhandling Judentum und Judenchristentum in Justins Dialog mit Tryphon, Texte 
und Untersuchungen 39 (Leipzig 1913), 47-98, udtryk for samme vurdering.
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synspunkter er rigtige.9 Men for det første er jøden Tryfon næppe identisk 
med rabbi Tarfon. For det andet forudsætter Dial. overalt brugen af Sep-
tuaginta, den græske oversættelse af den jødiske Bibel, men går ikke ind på 
den hebraiske grundtekst – heller ikke i Dial 43,8; 67,1; 71,3 eller 84,1.3 i 
fortolkningen af Es 7,14: “Se, jomfruen bliver med barn”. Det burde have 
manet til større forsigtighed.10 Dertil kommer spørgsmålet om læserkred-
sen. Er Dial. virkelig rettet til jøderne? Svaret må blive benægtende, når 
det overvejes, i hvor ringe grad Dial., hvis det var et på jøderne beregnet 
skrift, ville kunne opnå, hvad der tilsigtedes, nemlig at overbevise jøderne 
om, at ikke deres, men de kristnes religion var den sande. Dial. er ikke 
rettet til jøderne, men til sådanne, for hvem jødedommen var en tillok-
kende størrelse. Det bekræftes af Dial. selv. I samtalen er Justin og jøden 
Tryfon de talende, mens Tryfons venner (Dial 1,1.2) stort set er fremstillet 
som tilhørere. I Dial 56,13 har en af de fi re venner, der er blevet tilbage 
på den første dag (se Dial 9,3, hvor det fortælles, at to af Tryfons ledsagere 
forlader selskabet), en replik; i 85,6 ytrer Mnaseas sig kort; i 94,4 har en 
tredje person en vægtigere replik. Hvem er disse Tryfons venner? Zahn har 
i en glimrende udredning godtgjort, at de er fremstillet som grækere, der 
står i begreb med at antage jødedommen.11 Således er de i Dial 23,3 tiltalt 
med ordene: “I, som vil være proselytter”. De er gudfrygtige (jf. Dial 10,4 
og 24,3), som allerede delvis har antaget jødisk levevis og underkastet sig 
rabbinernes autoritet. Det sidste skridt, omskærelsen, har de endnu ikke 
taget, for det er dem, der tiltales med formaningen: “I skal forblive, som 
I var født!” (Dial 23,3). De er også tiltalt med ordene  “Alle I folkeslag” i 
Dial 24,3. Indtil Dial 23,2 har det udelukkende været Tryfon, Justins tale 
har været rettet til, men fra og med “I mænd” (Dial 23,3) inddrages i den 
direkte tiltale også ledsagerne, som klart adskilles både fra jøderne som folk 
og fra Tryfon, indtil samtalen fra og med Dial 25,6 igen for en tid foregår 
mellem Justin og Tryfon. Også Dial 119,1 f., hvor emnet er folkeslagenes 
frelse, viser, hvem deltagerne er: med “I mænd” (Dial 119,1) inddrages de 
igen i samtalen; og i 122,1 hedder det med anvendelse af ordene fra Matt 
23,15 om netop de til jødedommen omvendte: “I bliver, som han [dvs. 

9.  Således også Zahn, “Studien zu Justinus”, 61-65, og efter ham adskillige andre. 
Til spørgsmålet om Tryfon-Tarfon: se Niels Hyldahl, Studia Theologica 10 (1956), 
77-88.
10.  Se det følgende afsnit om Justins Bibel.
11.  Zahn, “Studien zu Justinus”, 57-61.
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Kristus] har sagt, dobbelt så slemme sønner af helvede.” Alt i alt er det 
klart, at Tryfons venner i grunden ikke er nogen andre end Dial.s læsere.

På jødiske læsere er dette skrift slet ikke beregnet. Hos dem ville en 
række af Justins udtalelser i Dial. kun kunne fremkalde harme og derfor 
uvægerligt tilintetgøre enhver forhåbning om at opnå forståelse for den 
sag, Justin kæmper for. Det drejer sig bl.a. om Justins hævdelse af, at den 
skæbne, der blev jøderne til del som følge af Bar-Kokba-opstanden år 132-
135, var retfærdig (Dial 16,2; 92,2; 108,1.3), hans beskyldning mod jø-
derne for at bagtale og forbande de kristne (16,4; 17,1 f.; 108,1-3), hans 
hævdelse af, at omskærelsen blev givet jøderne som et kendetegn, for at de 
kunne skelnes fra andre folkeslag og fra de kristne (16,2; 28,1.4; 46,4), 
og hans påstand om, at jøderne kun i kraft af de romerske magthavere 
afholdes fra at øve vold mod de kristne (16,4). Omvendt er netop sådanne 
udtalelser let forståelige i et skrift for ikke-jødiske læsere. Det samme gæl-
der det hensyn, der ofte tages til ikke-jødiske folk (bl.a. Dial 17,1; 109,1), 
den stærke fremhævelse af den græske oversættelse Septuaginta som den 
autentiske version af Det Gamle Testamente (68,1 f.; 71,1-2; 84,3) og 
ikke mindst Dial.s fi losofi ske indledning. For så vidt bliver det også klart, 
hvorfor Apol.-App. på fl ere punkter hævder de samme synspunkter på jø-
diske forhold, som Dial. gør, bl.a. i synet på de gammeltestamentlige pro-
fetskrifter (Apol 30,1 f.), på jødisk fortolkning (Apol 63,1), på Septuaginta 
(Apol 31,2 f.), på jøderne (Apol 31,5 f.; 36,3) og på Bar-Kokba-opstanden 
(Apol 31,6; 47,1 f.). Forskellen mellem Apol.-App. og Dial. beror ikke på, 
at det ene skrift er rettet til det græsk-romerske publikum og det andet til 
det jødiske, men på, at Apol.-App. vil være en offi ciel skrivelse tilstillet de 
romerske myndigheder (se bl.a. Apol 1,1; 2,1 f.; 56,3; 68,3 f.; App. 1,1; 
2,16; 14,1), mens Dial. har den del af den græsk-romerske offentlighed 
for øje, der var optaget af spørgsmål om jødedom samt fi losofi  og religion. 
Med den her fremførte opfattelse af Dial.s læserkreds er der også taget 
afstand fra den antagelse, at Dial. skulle have både en jødisk og en græsk-
romersk læserkreds.12 En sådan antagelse er på lignende måde som den 
foran omtalte appendix-teori udtryk for et overfl ødigt kompromis.

12.  Således hævdede Harnack, Judentum und Judenchristentum, 51, note 2, at 
Dial. ikke blot var skrevet for kristne og jøder, men også for modtagelige ik-
ke-kristne og ikke-jøder, for hvem det meste i Dial. var lige så vigtigt som for 
jøderne. Philipp Haeuser hævdede i indledningen til sin oversættelse i Des heiligen 
Philosophen und Martyrers Justinus Dialog mit dem Juden Tryphon, Bibliothek der 




