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Origenes slår gang på gang fast at rasjonelle vesener har en fri vilje. Dette er et 

grunnleggende premiss i hans virkelighetsforståelse. Det er ting som tyder på at han har 

tenkt seg rasjonelle veseners deltakelse i verdensdramaet på en ganske spesiell måte. I 

siste avsnitt av bok 1, kapittel 3 (3,8), dukker det opp et tema som er ganske sentralt i så 

måte. Origenes snakker om en metthet, lede eller avsmak (satietas) som kan komme over 

rasjonelle vesener. Origenes sier at hvis vi har fremgang i det åndelige livet og gjennom 

mange kamper til slutt når det hellige og salige livet, må vi holde fast slik at vi aldri skal 

bli for mettet av denne velsignelsen. Vi kan nemlig falle tilbake, ikke nødvendigvis så 

langt tilbake. Man kan i alle fall vende om og bedre sine veier for å komme til den første 

tilstanden igjen. 

 Med disse få ordene berører vi det som mer enn noe annet førte til Origenes fall 

og fordømmelse fra og med ca 150 år etter hans død. Jeg skal si litt om disse hendelsene 

mot slutten av forelesningen. De vil være vesentlige for å forstå bakgrunnen for 

Maximus’ tenkning. Først skal vi imidlertid beskrive nærmere hva det handler om. 

 Vi står nå ved noe som Origenes betrakter som ikke klart dogmatisk formulert i 

kirken, og som han derfor kan bruke sitt trenede intellekt på å utrede (6,1 første avsnitt). 

Hvis vi sammenholder det Origenes sier på slutten av bok 1, kapittel 3,8 med kapittel 4,1-

2 og kapittel 6, samt bok 2, kapittel 3 og 9, så vil vi finne følgende bilde: 

 Origenes bruker en illustrasjon for å forklare hva han vil si (4,1). En mann som 

har fullkommengjort en vitenskap vil ikke lett tape den igjen. Men han kan forsømme sin 

kunnskap, slik at den gradvis forvitrer og forsvinner i glemsel. Det hadde imidlertid vært 

mulig for ham på ethvert stadium av forsømmelsesprosessen å vende tilbake. Jeg antar at 

dette vil være kjent for de fleste av oss, f.eks. med tanke på hvordan det gikk med den 

geometrien vi lærte på videregående skole. Det sentrale ordet her er neglegentia, 

neglisjering eller forsømmelse. Årsaken til denne neglisjering er den satietas som ble 
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nevnt innledningsvis. Rasjonelle vesener ble skapt som ulegemlige og usynlige, og de falt 

på grunn av sin forsømmelse (4,1). Forsømmelse av hva? Det ser ut til at Origenes har 

tenkt seg at rasjonelle vesener opprinnelig var intellekter samlet i enhet til betraktningen 

av Gud, at de ble ”overmette”, neglisjerte sitt formål og falt. Det er klart at denne 

metthets-metaforen kan være suggererende: Hvis vi har ubegrenset tilgang til all slags 

lekker mat, kommer vi til slutt til et punkt av metthet hvor vi kan få en følelse av avsmak. 

Overført på en mer ”åndelig” beskjeftigelse: Man kan se så mange maleriutstillinger på 

rekke og rad at man til slutt blir ”mett”. Likevel fortoner det seg en smule vanskelig for 

meg helt å forstå hvordan en slik metthet kan oppstå i intellektenes kontemplasjon av 

Gud. Hvis Gud er en uendelig substans, vil man aldri noensinne komme til en ende i 

kontemplasjonen av Ham. Kan man da mettes? Vil man ikke dessuten, i denne høyeste av 

alle aktiviteter, besitte en fullstendig erkjennelse av den kosmiske orden, slik at man vil 

kunne ane konsekvensene av forsømmelsen? 

 Hvordan det nå enn måtte være med dette syndefallet, er konsekvensen et gradert 

fall. Noen falt mindre dramatisk og ble englevesener av forskjellig art, andre falt dypere 

og ble mennesker, mens de som falt dypest ble demoner av forskjellig art (6,2, sml. bok 

2, kap. 9,2). Alle falne vesener ser ut til ha blitt knyttet til legemer, av eter, jordisk 

materiale eller luft (4,1, sml. bok 2, kap. 9,3). Det er også ting som tyder på at 

himmellegemene er falne intellekter som er knyttet til legemer i bane rundt jorden. 

Intellektene ble distribuert i et skapt kosmos i overensstemmelse med prinsipper (logoi) 

for dom og forsyn (6,2, sml. bok 2, kap. 9,6). På grunn av sine fall ble de dømt til en 

bestemt tilværelse, men de er plassert slik at Guds forsyn kan bringe dem tilbake til sin 

opprinnelige tilstand. Kosmos er dermed en pedagogisk anstalt innrettet for å føre alle 

intellekter tilbake til opphavet, slik at enden kan bli lik begynnelsen (6,1). Origenes ser 

for seg at de falne intellektene kan bevege seg oppad og nedad i dette systemet, slik at 

mennesker kan bli engler eller demoner, demoner kan bli mennesker eller engler osv. 

(6,3). For at alle vesener til slutt skal kunne vende tilbake, ser Origenes for seg 

muligheten av en rekke suksessive verdensforløp (bok 2, kap. 3,1-5). Det ser også ut at 

kjødets oppstandelse er en episode som skal avsluttes idet intellektuelle vesener oppnår 

en endelig ulegemlig tilstand (bok 2, kap. 3,3). Dermed vi også legemlig natur oppløses 

og opphøre. 
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 Origenes utarbeider denne kosmiske modellen tentativt, i et rom hvor han mener 

kirken ikke har noen klar dogmatisk lære. Han står derfor fritt til ydmykt å bruke sin 

visdom til å beskrive en mulig modell av det kosmiske dramaet. Beskrivelsen er båret 

oppe av en grunnleggende overbevisning om intellektuelle veseners frihet, blandet med 

en overbevisning om at den hellige Gud både utøver sin rettferdighet til å dømme og sin 

omsorg til å frelse. Origenes ser for seg at alle intellektuelle vesener, engler, mennesker 

og demoner, en gang, om så måtte være etter mange verdensforløp, skal finne veien 

tilbake til den sluttlige enheten som er lik den opprinnelige. — Man må imidlertid spørre 

seg om hvordan man kan unngå nye fall. Kan det være at intellektene har gjort så 

smertelige erfaringer at dette er utelukket? Men gitt den frie viljen, kan det likevel ikke 

være utelukket? 

 Den læren som er beskrevet ovenfor kalles gjerne læren om apokatastasis ton 

panton, dvs. alle tings gjenopprettelse. Dette ble fordømt senere, som vi skal se. Det kan 

imidlertid være interessant å merke seg at en av ortodoksiens støtter på 300-tallet, Gregor 

av Nyssa, aksepterer denne læren, og finner rom for den i sin egen teologi. Origenes har 

sine moderne forsvarere og flere teologer har gitt sine bidrag til å få rehabilitert ham. Det 

innebærer bla. at man har prøvd å så tvil om at han faktisk lærte de tingene som han 

anklages for. Når det gjelder apokatastasis-læren, tenker jeg at det blir vanskelig å 

bortforklare at Origenes faktisk mente det vi finner i tekstene. Det er nemlig stor grunn til 

å anta at det ikke er Rufinus som har innarbeidet dette i teksten. Man skulle snarere tro at 

Rufinus fant noe som han heller ville tåkelegge, fordi han selvsagt så hvor kontroversielt 

det ville være. 

 

Origenes’ videre skjebne 

 

Origenes satte dype spor etter seg, positivt som negativt. På 300-tallet var det flere 

viktige, ortodokse teologer som fant mye verdifullt i skriftene hans, men det ble også 

opponert mot visse sider av hans tenkning. En viktig grunn til motstand henger sammen 

med at en betydningsfull skikkelse i den monastiske bevegelsen i Egypt på 300-tallet, 

Evagrius Pontikus (ca 345-399), bygget videre på Origenes, og resultatet ble en 
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spiritualitet som vakte motstand. Det som hos Origenes var et teologisk utkast, en 

forsøksvis modell, ble hos Evagrius en lære om intellektenes nedstigning og oppstigning. 

 Evagrius var kjent med noen av de viktigste ortodokse teologene på 300-tallet. 

Han ble viet til leser av biskop Basilius av Cæsarea i Kappadokia, og til diakon av 

Basilius’ venn Gregor av Nazianz, som også ble hans lærer. Evagrius ledsaget Gregor til 

Konstantinopel da han dro dit i 380. En skandaløs kjærlighetsaffære tvang ham til å dra 

videre, og han havnet i Jerusalem før han dro til Egypt i 383 for å leve et monastisk liv i 

ørkenen. Han ble sannsynligvis introdusert til Origenes av Gregor Nazianz, men lot seg 

prege i vesentlig større grad av det han leste enn det hans ortodokse lærer kunne gå god 

for. Evagrius utviklet en vei i tre trinn for det åndelige livet, noe som fikk stor innflytelse 

på den videre utviklingen av monastisismen. Han skjelnet mellom det praktiske, 

kontemplative og teologiske stadiet på veien mot Gud. Vi skal møte dette igjen hos 

Maximus. I ørkenen ble Evagrius en aktet abba, en åndelig far, som ikke bare bad, men 

skrev en rekke verk om det åndelige livet. Han ble sentral i en gruppe såkalte 

’origenistiske’ asketer, hvorav de viktigste var de fire såkalte ’høye brødrene’. Blant disse 

var det to som til og med ble viet til biskoper av biskop Theofilus av Alexandria. 

Biskopen av Alexandria ble gjerne omtalt rett og slett som paven, og han hadde 

innflytelse over hele den egyptiske kirken. På denne tiden var kirken i Egypt en av den 

senromerske verdens mektigste institusjoner. Alexandria var det viktigste bispesetet i 

Østen og i nær kontakt og tidvis allianse med Roma. Biskopene av Alexandria voktet 

imidlertid på sin viktige posisjon i forhold til det nye, prestisjefylte bispesetet i 

Konstantinopel, som etter hvert, på midten av 400-tallet, passerte Alexandria og inntok 

æresplassen etter det gamle Roma. 

Det oppstod en konflikt blant munkene i Egypt, og en stor, anti-origenistisk 

gruppe sikret seg støtten fra den mektige patriarken Theofilus (patriark 385-412). — 

Theofilus har gått inn i kirkehistorien som en kynisk kirkepolitiker, men man skal også 

være klar over at han huskes i Egypt som en betydningsfull kirkeleder og er betraktet som 

helgen av den lokale kirken i Egypt. — Evagriansk og dermed origenistisk spiritualitet 

levde imidlertid videre i kristenheten. I 542/3 utstedte keiser Justinian et edikt som 

fordømte Origenes og hans verk, en fordømmelse som ble støttet av pave Vigilius og 
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noen østlige patriarker. Dette ediktet ble oppsummert i ni anathemata (fordømmelser).
1
 

En ytterligere fordømmelse i femten anathemata ble antakeligvis foretatt i forkant av det 

økumeniske konsilet i Konstantinopel i 553, selv om det var andre saker som var 

hovedsaken på selve konsilet.
2
 Likevel gjorde denne typen spiritualitet sin innflytelse 

gjeldende helt ned til Maximus Bekjennerens tid, som vi skal se. 

 

Vi skal se litt nærmere på teksten i disse fordømmelsene. 

 

                                                 
1
 NPNF 14, 320. 

2
 NPNF 14, 318-19. Sml. Grillmeyer 2.2, 403-4. 


