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Hoofstuk 7
Die apostoliese vaders
7.1

Begripsbepaling

Die begrip “apostoliese vaders” verwys vir baie geleerdes na vroeg Christelike
skrywers wat meen dat hulle die twaalf apostels van Christus geken het (Douglas
et al 1989:32). Volgens Quasten (1950:40) is die begrip “apostoliese vaders”
eerder ‘n verwysing na Christelike skrywers van die eerste en tweede eeue wie
se leringe ooreengestem het met die prediking van die twaalf apostels. Quasten
(1950:40) meen dat hulle nie noodwendig die apostels geken het nie, alhoewel
hulle in kontak met hulle kon wees, maar dat hulle geleer het van die dissipels.
Hierdie definisie van die apostoliese vaders is eerder korrek. Ons volstaan met
Quasten (1950:40) se definisie eerder as dié van Douglas et al (1989:32).
Alhoewel die naam “apostoliese vaders” vanaf die sesde eeu reeds bekend was,
is dit eers in algemene gebruik geneem vanaf die sewentiende eeu na Christus.
Die werke van onder andere Klemens van Rome, Ignatius, Polukarpus, Pastor
van Hermas en Papias is aan ons bekend (Douglas et al 1989:32).
Hierdie hoofstuk sal nou let op relevante werke van die na - apostoliese tydperk
Douglas et al 1989:32).
7.2

Klemens van Rome

7.2.1

Die brief van Klemens aan die Korintiërs

Die brief is geskryf deur Klemens in die naam van die Romeinse Kerk vir die
Christelike gemeente in Korinte (Lightfoot 1926:3). Die datum van die skrywe
moet naby die einde van die vervolging onder keiser Domitianus (± 95 n.C.)
wees.
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XX
10. ajnevmwn staqmoi; kata; to;n i[dion kairo;n th;n leitourgivan aujtw'n
ajproskovpw" ejpitelou'sin: ajevnaoiv te phgai; pro;" ajpovlausin kai;
uJgeivan dhmiourgeqei'sai divca ejlleivyew" parevcontai tou;" pro;"
zwh'" ajnqrwvpoi" mazouv": ta; te ejlavcista tw'n zwvwn ta;" suneleuv=
sei" aujtw'n ejn oJmonoiva/ kai; eijrhnh/ poiou'ntai. Tau'ta pavnta oJ
mevga" dhmiourgo;" kai; despovth" tw'n aJpavntwn ejn eijrhvnh/ kai;
oJmonoiva/ prosevtaxen ei\nai, eujergetw'n ta; pavnta...
Vertaling:
10.

“Die winde in hul verskillende dele en volgens hulle vasgestelde tyd,
voltooi hulle taak sonder einde. Die ewigvloeiende strome, geskep vir
genieting en gesondheid, gee onophoudend hulle borste wat die
menselewe onderhou. Die kleinste van die lewende dinge kom saam in
eenstemmigheid en vrede. Al hierdie dinge het die groot Skepper en
Meester van alles beveel om (so) te wees, in vrede en eenstemmigheid,
terwyl Hy goed doen aan alle dinge…”

Kommentaar
Klemens praat van die winde en die strome wat deur God gemaak is
(dhmiourgeqei'sai). Wat egter baie belangrik is, is dat daar gepraat word van
die ajevnaoiv te phgai; pro;" ajpovlausin kai; uJgeivan dhmiourgeqei'sai

(Die

ewigvloeiende strome, geskep vir genieting en gesondheid…). Volgens White
(1967:1203) is die strome en die berge vir die Christen maar bloot
natuurverskynsels, “to a Christian a tree is a tree”. Die gedeelte wat Klemens aan
die Korintiërs rig wys egter die teendeel as die siening van die Christendom
(veral die vroeg-Christendom). Dit is nie maar bloot natuurverskynsels nie,
maar geskep vir genieting en gesondheid. Daar word vervolgens gelet op die
betekenismoontlikhede van ajpolausivn kai uJgeivan. Bauer et al (1952:94)
verstaan onder die Griekse woord ajpovlausi" die betekenis van genieting.
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Gewoonlik word die woord met ‘n sondige genieting in verband gebring. Die
woord ajpovlausi" word egter volgens Bauer et al (1952:94) in 3 Makkabeërs
7:16, by Philo en by Josephus (Antiquitatis 2, 70) nie negatief gesien in die
verbintenis van sonde nie, maar (Ant. 2, 52) eij" ajgaqw'n: tot ‘n goeie genieting.
In Hebreërs 11:25 word die woorde provskairon e[cein aJmartiva" ajpovlausin
gevind. Hier word die woord ajpovlausi" negatief aan die sonde verbind. Dit
verwys na ‘n sondige genot. Die ewigvloeiende strome is geskep (vir die mens)
vir genieting (Klemens aan die Korintiërs XX:10). Daar sou afgelei kan word dat
die gedagte van onderwerp en verdruk ingedink kan word. Dit is egter in die
geheel nie waar nie. Die nominatief manlik enkelvoud bepaal die dhmiourgov" en

despovth" as die onderwerp by die werkwoord prosevtaxen. Dit bepaal die
Vader van die skepping as die Onderhouer daarvan.
By die Jode was die gedagte van God as die dhmiourgov" (demiurg) rondom die
Ou Testamentiese tyd lewendig (soos reeds in hoofstuk 3 aangetoon). Die leer
van die demiurg (die ondergeskikte god) wat die god van die slegte is en die
opperheer, wat die skepper van die goeie is, staan bekend as deïsme. Volgens
hierdie leer is God die god van verstand en nie van openbaring nie (Douglas et al
1989:120). God het volgens hierdie siening geskep, en Hom toe aan die
skepping onttrek en “gryp” van tyd tot tyd in die gang van die mensdom en die
skepping in om sake te beredder voordat die mens te ver gaan. Die Christendom
het oor die algemeen die gedagte van die deïsme verwerp (Douglas et al
(1989:120). Lightfoot (1926:16) verwys na die LXX se gebruik van die woord

dhmiourgov" in Genesis 1:9. God het die waters beveel om te wees soos dit
geword het (Gispen 1974:9). Die siening van deïsme moet dus verwerp word as
‘n siening in stryd met die Christelike leer oor die voorsiening van God (Gispen
1974:9) Die mens is deel van die skepping van God (Gispen 1974:9).
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eujergetw'n ta; pavnta - God doen goed aan alle dinge, nie alleen aan die mens
nie. God het bedoel dat hierdie verhouding e]n oJmonoi;a/ kai; eijrhvnh/ (eenstem=
migheid en vrede) moet wees. Die mens behoort oor die natuur te heers in

oJmonoi;a (in eenstemmigheid). Aristides (Dindorff 1829) wil juis hê dat die woord
oJmonoi;a verstaan moet word as “harmonie tussen skepsel en skepping” (Bauer
et al 1952:572).
Daar word dus afgelei: die aarde word deur Klemens gesien as ‘n voorwerp van
die mens se genieting, nie vernedering nie (http://www.ccel.org/fathers2/ANF06/anf06-109.htm#P4821_1453791). God het die aarde geskep, daarom moet
daar eenstemmigheid en vrede wees tussen skepsel en skepping.
Die dood was vir die Christendom nie die gevreesde “monster” soos die antieke
volke daaroor geleer het nie (Van Reeth 1994:67). Vir hulle was die dood een
van die poorte waardeur die mens moet gaan om uiteindelik by die ewige lewe uit
te kom (Van Reeth 1994:67). Terwyl Klemens wys op die opstanding uit die dode
wat elke Christen te wagte is, maak hy die volgende opmerkings oor die phoenix
van Egipte. Die phoenix het simbool geword van die nuwe lewe rondom die
eerste eeue na Christus (Van der Broek 1971:10). Hier word die wonder van die
natuur uitgebeeld as ooreenstemmend met die wonder van die opstanding uit die
dode:

XXV 1. [Idwmen to; paravdoxon shmei'on, to; ginovmenon ejn toi'"

ajnatolikoi'" tovpoi'", toutevstin toi'" peri; th;n jArabivan.
2. o[rneon gavr ejstin o{ prosonomavzetai foi'nix: tou'to mono=

gene;" uJpavrcon zh'/ e[th pentakovsia: genovmenovn te h[dh pro;"
ajpovlusin tou' ajpoqanei'n aujtov, shko;n eJautw'/ poiei' ejk libavnou
kai; smuvrnh" kai; tw'n loipw'n ajrwmavtwn, eij" o{n plhrwqevnto"
tou' crovnou eijsevrcetai kai; teleuta'/.
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Vertaling
Laat ons kyk na die wonderlike teken wat in die streke van die ooste, dit is in ‘n
deel van Arabië is.
Want daar is ‘n voël wat ‘n phoenix genoem word. Hierdie een, wat die enigste
van sy soort is, lewe vir vyfhonderd jaar. Wanneer die tyd vir hom daar is om te
sterf, maak hy vir homself ‘n kis van welriekende boomgom en ander
reukmiddels, sodat hy in die volheid van sy tyd daarin gaan, en sterf.
XXVI Mevga kai; qaumasto;n oujn nomivzomen ei[nai, eij oJ dhmiourgov" tw'n

aJpavntwn ajnavstasin poihvsetai tw'n oJsivw" aujtw'/ douleusavntwn ejn
pepoiqhvsei pivstew" ajgaqh'", o{pou kai; di j ojrnevou deivknusin hJmi'n
to; megalei'on th'" ejpaggeliva" aujtou'_
Vertaling
Dink ons dat dit groot en verbasend is, dat die Skepper van alles die opstanding
sal bewerk van die wat Hom gedien het in volharding van die goeie geloof, terwyl
Hy selfs aan ons deur ‘n voël die grootheid van sy belofte wys?
Kommentaar
Wat bedoel word met die woord foi'nix (Klemens XXV 1) kan op verskillende
maniere verklaar word. Die woord kom nie eenmaal in die Griekse NuweTestament voor nie. In die LXX kom die woord voor in Psalm 91:13, Jesus Sirag
24:14 en Joël 1:12.

Vine (1981) verstaan die woord as afkomstig van ‘n

verbuiging van ‘n woord wat verwys na ‘n soort dadelpalm, uit Phoenix in Kreta.
Hy beroep hom op die teks in Handelinge 27:12. Bauer et al (1952:872) wys op
die buite-Bybelse gebruik van die woord in die konteks van “the fabulous bird of
Egypt”. Van der Broek (1971: 10) praat or die mite van die Phoenix, en voeg by
dat die voël volgens oorlewering honderde jare oud kon word. Met
sonsondergang bad hy in die fonteinwater en sing so ‘n mooi lied dat die songod
sy wa laat stilstaan om te luister. Al om die duisend jaar verbrand hy in sy
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blyplek, maar herrys dan nuut uit die as (Van Reeth 1994:80). Dit was vir die
Christene ‘n beeld van die wonder van die opstanding uit die dode. Daar word
volstaan met die gedagte dat Klemens in bostaande teks van hierdie mite gebruik
maak om oor die wonder van die nuwe lewe te praat. Klemens gebruik dit dan
ook in hierdie verband. Vir die Christen was die opstanding so ‘n groot wonder,
soos

die

mite

van

die

Phoenix

‘n

ontsagwekkende

gedagte

was

(mevga kai; qaumastovn - te groot om te verstaan). Alhoewel slegs ‘n mite, dien
Klemens se beskrywing van die mooiheid van die Phoenix tot die wete dat hulle
die aardse dinge ook as beeldskoon kon ervaar. So beeldskoon is die gedagte
dat die wat in ‘n goeie geloof (pivstew" ajgaqh'") sterf, die opstanding van die
dode het (ajnavstasin poihvsetai tw'n oJsivw" aujtw'/ douleusavntwn).
XXXIII Tiv oujn poihvswmen, ajdelfoiv_ ajrghvswmen ajpo; th'" ajgaqopoii?a"

kai; ejgkataleivpwmen th;n ajgavphn_ mhqamw'" tou'to ejavsai oJ despovth"
ejf j hJmi'n ge genhqh'nai, ajlla; speuvswmen meta; ejkteneiva" kai; proqu=
miva" pa'n e[rgon ajgaqo;n ejpitelei'n. aujto" ga;r oJ dhmiourgo;" kai; des=
povth" tw'n aJpavntwn ejpi; toi'" e[rgoi" aujtou' ajgalla'tai. tw'/ ga;r
pammegeqestavtw/ aujtou' kravtei oujranou;" ejsthvrisen kai; th'/ ajkata=
lhvptw/ aujtou' sunevsei diekovsmhsen aujtouv": gh'n te diecwvrisen ajpo; tou'
perievconto" aujth;n u{dato" kai; h{drasen ejpi to;n ajsfalh' tou' ijdivou
boulh;mato" qemevlion: tav te ejn aujth'/ zw'a foitw'nta th'/ eJautou' dia=
tavxei ejkevleusen ei\nai: qavlassan kai; ta; ejn aujth'/ zw'a prodhmiourghv=
sa" ejnevkleisen th'/ eJautou' dunavmei. ejpi; pa'si to; ejxocwvtaton kai; pam=
mevgeqe" kata; diavnoian, a[nqrwpon tai'" iJerai'" kai; ajmwvmoi" cersi;n
e[plasen th'" eJautou' eijkovno" carakth'ra. ou{tw" gavr fhsin oJ Qeov":
Poihvswmen a[nqrwpon kat j eijkovna kai; kaq j oJmoivwsin hJmetevran. kai;
ejpoivhsen oJ Qeo;" to;n a[nqrwpon, a[rsen kai; qh'lu ejpoivhsen aujtouv".
Tau'ta ou\n pavnta teleiwvsa" ejphv/nesen aujta; kai; hujlovghsen kai; ei[pen:
Aujxavnesqe kai; plhquvnesqe. Ei[domen o{ti ejn e[rgoi'" pavnte" ejkosmhvqh=
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san oiJ divkaioi:
XXXIV

{O ajgaqo;" ejrgavth" meta; parrhsiva" lambavnei to;n a[rton

tou' e[rgou aujtou', oJ nwqro;" kai; pareimevno" oujk ajntofqalmei' tw'/ ejrgo=
parevkth/ aujtou'. devon ou\n ejsti;n proquvmou" hJma'" ei\nai eij" ajgaqopoii?an
ejx aujtou' gavr ejstin ta; pavnta. prolevgei ga;r hJmi'n: jIdou; oJ Kuvrio", kai;
oJ misqo;" aujtou' pro; proswvpou aujtou', ajpodou'nai eJkavstw/ kata; to; e[r=
gon aujtou'.
Vertaling
XXXIII

Wat moet ons dan doen broeders? Moet ons ophou om goed te

doen en die liefde teëstaan? Mag die Here nooit toelaat dat dit ten minste met
ons gebeur nie, maar laat ons ons haas met verlange en jaloersheid om elke
goeie werk te volbring. Want die Heer en Meester van alles verheug Hom in sy
eie werke. Want deur sy allesoortreffende mag het Hy die hemel voortgebring en
in sy ondeurgrondelike wysheid het Hy alles in orde gestel. En die aarde het Hy
van die omringende water geskei, en Hy het dit stewig gemaak op die stewige
fondasie van sy eie wil, en die lewende wesens wat daarop lewe, het Hy beveel
om daar te wees. Nadat Hy voorheen die see en alles wat daarin lewe gemaak
het, het Hy dit vasgestel deur sy eie mag. En as die mees uitstekende en
oortreffende groot werk van sy wil, het Hy met sy onbesmette en foutlose hande
die mens gemaak na die beeld van sy gelykenis. Want so het God gesê: “Laat
ons die mens maak na ons beeld en na ons gelykenis. En God het die mens
gemaak, man en vrou het Hy hulle gemaak.” Nadat Hy al hierdie dinge voltooi
het, het Hy hulle geprys en geseën en gesê: “Wees vrugbaar en verneerder”.
Ons het gesien dat die regverdiges saam met al die ander werke gemaak is.
XXXIV

Die goeie werker ontvang die brood van sy werke met blydskap,

maar die lui en agtelosige kan sy werkgewer nie in die oë kyk nie. Daarom is dit
nodig dat ons begerig is om goed te doen, want uit Hom is alle dinge. Want
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vooraf het Hy vir ons gesê: “Kyk, dit is die Here, en sy beloning is voor sy gesig,
om aan elkeen volgens sy dade te vergeld.”
Kommentaar
Waarna verwys die woorde pa'n e[rgon ajgaqo;n ejpitelei'n (XXXIII)? Kan dit
moontlik ook verstaan word in die lig van die mens se verhouding teenoor die
natuur? In die Christelike geskrifte word baie sterk nadruk gelê op die doen van
goeie werke (Christelijke Encyclopaedie II:369). Veral die Nuwe-Testamentiese
skrywers lê klem op die goeie werke as deel van die Christen se lewe (vergelyk
Matt. 26:10; Mark. 14:6; 2 Kor. 9:8; 2 Tess. 2:17; Jak. 2:14-26).
Oor min sake is daar soveel opgeteken in die Christelike geskrifte as oor die
doen van goeie werke (Christelijke Encyclopaedie II:369). Goeie werke word
deur die Christelijke Encyclopaedie (II:370) gedefinieer as enige werk wat
volgens die wil van God is: dit is wat volgens die Bybel is, wat die verhouding
tussen die natuur, medemens, en God raak. In daardie sin sou gesê kan word
dat die oproep van Klemens van Rome tog ook die wyer implikasie het dat die
gelowige se verhoudings met die natuur, naaste en sy God reg moet wees,
wanneer hulle vermaan word tot die doen van goeie werke. Dit is nie korrek as
White (1967:1205) opmerk: “Christianity made it possible to exploit nature in a
mood of indifference to the feelings of natural objects” nie. Die gedeelte oor die
goeie werke deur Klemens van Rome wys juis die teenoorgestelde.
God bly die dhmiourgov" kai; despovth" tw'n aJpavntwn (die regeerder en
meester oor alles). Goeie werke is juis hoe die mens gehoorsaamheid aan God
betoon (devon ou\n ejsti;n proquvmou" hJma'" ei\nai eij" ajgaqopoii?an) en goeie
werke raak ook die verhouding teenoor die skepping.
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Die grootste beswaar teen die Christendom se kosmologie lê vir die meerderheid
kritici in die verstaan van die woorde van Genesis 1:26-28 (White 1967:1205),
wat deur Klemens van Rome verder uitgebrei word in die frase:
“ejpi; pa'si to; ejxocwvtaton kai; pammevgeqe" kata; diavnoian, a[nqrwpon

tai'" iJerai'" kai; ajmwvmoi" cersi;n e[plasen th'" eJautou' eijkovno"
carakth'ra”
“En as die mees uitstekende en oortreffende groot werk van sy wil, het Hy met sy
onbesmette en foutlose hande die mens gemaak na die beeld van sy gelykenis.”
Die mens word deur Klemens gesien as: “die mees uitstekende en oortreffende
groot werk!” Is dit dan waar wat White (1967:1205) oor die Christendom sê:
“Christianity is the most anthropocentric religion the world has seen”? Hierdie
gedeelte benodig nadere ondersoek. Die konteks waarin die gedeelte aan die
Korintiërs geskryf is, lei ‘n mens alreeds in die rigting vir die regte verstaan van
die teks. Hier word oor die goeie werke gepraat – iets wat die skepping nie met
die mens kan deel nie, omdat slegs die mens die vermoë het om oor reg en
verkeerd te onderskei. Dit beteken dat die mens tog bo die skepping geplaas is.
Dit is immers wat Genesis 1:26-28 sê. In hierdie sin is die mens na God se beeld
gemaak (e[plasen th'" eJautou' eijkovno") – as heerser oor die werke van God
se hande, nadat God alles in orde gestel het (diekovsmhsen). Bauer, Arndt &
Gingrich (1952:221) stel voor dat ‘n mens in die woord eijkw;n tou' qeou' eerder

oJmoivwma moet verstaan: “The image corresponds to its original” (Bauer, Arndt
&Gingrich 1952:221). oJmoivwma verwys na die mens as “someone that does
something similar to someone else” (Bauer, Arndt & Gingrich 1952:570). Dit is
presies wat verstaan word onder die beeld van God: die mens doen die werke
soos God dit doen (goeie werke)! Daar is geen kans vir misverstand as dit so
verduidelik

word

nie.

Die

mens

is

dus

“kat j eijkovna kai; kaq j oJmoivwsin hJmetevran” geskape in die sin dat hy soos
God ook die goeie dinge moet doen. Die mens word ook nie deur Klemens van

University of Pretoria etd – Smit, G D S (2003)

109

DIE APOSTOLIESE VADERS
_____________________________________________________________________________

Rome

verhef

bo

die

skepping

nie,

hy

sê

juis:

“o{ti ejn e[rgoi'" pavnte" ejkosmhvqhsan oiJ divkaioi - die regverdiges is saam
met al die ander dinge gemaak.”
LX

Su; th;n ajevnaon tou' kovsmou suvstasin dia; tw'n ejnergoumevnwn ej=

faneropoivsa": suv, Kuvrie, th;n oijkoumevnhn e[ktisa", oJ pisto;" ejn pav=
sai" tai'" geneai'", divkaio" ejn toi'" krivmasin, qaumasto;" ejn ijscuvi> kai;
megaloprepeiva/, oJ sofo;" ejn tw'/ ktivzein kai; suneto;" ejn tw'/ ta; genovme=
na eJdravsai ... a[fe" hJmi'n ta;" ajnomiva" hJmw'n kai; ta;" ajdikiva" kai; ta;
paraptwvmata kai; plhmmeleiva".
Vertaling
LX

U wat die ewigdurende wêreld onderhou, deur u kragtige werke. U, Here,

het die aarde gemaak, u wat getrou bly deur al die geslagte, regverdig in u
oordele, verbasend in krag en grootsheid, wat wys is om te skep en goed is om
tot stand te bring

wat gemaak is … vergewe ons ons wettelooshede en

onregverdighede en oortredinge en tekortkominge.
Kommentaar
Hierdie gedeelte is ‘n uittreksel van ‘n gebed wat Klemens van Rome aan die
Korintiërs gee. Die bedoeling van die woorde “ajevnaon tou' kovsmou suvstasin”
moet nie gesoek word in ‘n diskrepansie tussen die verganklikheid van die aarde
aan die een kant en onverganklikheid van die aarde aan die ander kant nie, maar
weereens verstaan word in die konteks waarin Klemens van Rome hierdie brief
bedoel en skryf. Die bedoeling is nie dat hier ‘n teenstrydigheid is in die
verganklikheid en die onverganklikheid van die aarde nie. Die klem lê op die
onderhouding van die skepping deur die Skepper. Dit is immers die een saak
waaroor die Christendom en die Filosofie mekaar nie kon vind nie (Hoofstuk 5).
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Volgens Klemens is God die een wat geskep het, en aan wie die mens
verantwoording doen vir sy dade (suv, Kuvrie, th;n oijkoumevnhn e[ktisa"). Dit is
belangrik om te let op die gebruik van die woord oijkoumevnhn in die sinsnede:
“suv, Kuvrie, th;n oijkoumevnhn e[ktisa"” - ”U, Here het die aarde gemaak” Die
woord kom drie keer in die Griekse Nuwe-Testament voor met die algemene
betekenismoontlikheid van: “die mensdom of die bewoonde aarde” (Liddel &
Scott 1990:477). In Romeine 10:18 word die woord oijkoumevnh gebruik in die
aanklag teen die ganse aarde aangaande hulle ongehoorsaamheid aan die
bevele van God. Hier het dit die betekenis van die hele bewoonde aarde.
Klemens verklaar in die gedeelte hierbo dat God heers oor die ganse menslike
geslag. Die woord is egter ook soms doelbewus gekies bo die gebruik van die
woord kovsmo". Klemens het hierdie woord moontlik ook om ‘n bepaalde rede
bo die woord kovsmo" gekies. Volgens Bauer, Arndt & Gingrich (1952:564) het
die Romeinse owerhede gewoonlik na die ganse Romeinse ryk verwys met die
woord: oijkoumevnh. Die hele wêreld was dus by die Romeine se heerskappy
getel. Vir die Korintiërs, die ontvangers van die brief van Klemens van Rome was
die woord oijkoumevnh dus ‘n woord wat vir hulle baie bekend was – ‘n woord uit
die Romeinse politiese stelsel, wat ook met die gepaardgaande vrese in die
Christenkerk

te

doen

het.

Maar,

verklaar

Klemens,

suv, Kuvrie, th;n oijkoumevnhn e[ktisa". Ook oor die Romeinse ryk regeer die
Here wat alles gemaak het.
7.3

Ignatius

Die 7 briewe van Ignatius is waarskynlik geskryf in die vroeë jare van die tweede
eeu na Christus, toe die skrywer op weg was van Antiochië na Rome, nadat hy
ter dood veroordeel is en verwag het om voor wilde diere gegooi te word in die
amfiteater van Rome (Lightfoot 1926:97). Die skrywer is waarskynlik die biskop
van Antiochië. Die geskrif voer stryd teen die Judaïsme en Doketisme.
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7.3.1
VIII

Die brief van Ignatius aan die Efesiërs

Mh; ou[n ti" uJma'" ejxapatavtw, w{sper oujde; ejxapata'sqe, o{loi

o[nte" qeou'. o{tan ga;r mhdemiva ejpiqumiva ejnhvreistai ejn uJmi'n hJ du=
namevnh uJma'" basanivsai, a[ra kata; qeo;n zh'te. perivyhma uJmw'n kai;
aJgnivzomai uJmw'n jEfesivwn ejkklhsiva" th'" diabohvtou toi'" aijw'sin.
oiJ sarkikoi; ta; sarkivka, w{sper oujde; hJ pivsti" ta; th'" ajpistiva"
oujde; hJ ajpistiva ta; th'" pivstew". a{ de; kai; kata; savrka pravssete,
tau'ta pneumatikav ejstin: ejn jIhsou' ga;r Cristw/' pavnta pravssete.
Vertaling
VIII

Daarom laat niemand julle mislei nie, soos julle nie mislei is nie, aangesien

julle ten volle aan God behoort. Want as geen slegte begeerte, wat krag het om
julle te mishandel, in julle is nie, dan lewe julle werklik vir God. Ek gee myself aan
julle oor en ek stel myself beskikbaar as ‘n offer vir die kerk van Efese wat
bekend is deur die eeue. Hulle wat in die vlees is doen die vleeslike dinge, soos
die geloof nie die dinge van die ongeloof kan doen nie, of soos die ongeloof nie
die dinge van die geloof nie. Want ook die dinge wat julle volgens die vlees doen
is geestelik. Want in Jesus Christus doen julle al die dinge.
Kommentaar
Die gebruik van die woord savrx in die Christelike godsdiens is baie bekend en
algemeen (Baljon 1908:873). In die Christelike tradisie word die woord savrx
gewoonlik in ‘n negatiewe sin verstaan. Dit verwys na die sondige begeertes,
seksuele kontak, swakheid van die liggaam, bevrediging van die vlees (Baljon
1908:874-875). Klemens praat van oiJ sarkikoi; ta; sarkivka - hulle wat in die
vlees is doen die vleeslike dinge. Die interpretasie van savrx deur Baljon
(1908:874) is egter te eng. As hierdie interpretasie van Baljon

werklik die

gedagte van Ignatius oor die skepping van die mens saamvat, is daar meriete in
White (1967:1205) se stelling dat die Christendom verantwoordelik is vir die
degradering van die skepping. Vrae ontstaan oor die eng verklaring van Baljon
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(1908:873): Sou dit enige verwysing kon wees dat die Christendom die
liggaamlike as van weinig nut sien, en slegs ingestel is op die geestelike? Sou dit
dan beteken dat die kosmos van weinig waarde is, maar slegs die ewige? Daar
behoort eerder met die interpretasie van Louw & Nida (1993) saamgestem te
word. Volgens Louw & Nida (1993) is die verwysing na die sondige binne die
woord savrx die enger implikasie van die Nuwe-Testament. Daar word egter
gewys op die vermaning van Paulus aan die Korintiërs: “En die liggaam is nie vir
die hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam” (1 Kor. 6:13) en
Romeine: “Stel julle liggame as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer
– dit is julle redelike godsdiens” (Rom. 12:1). Die Here het gekom om die liggaam
te verheerlik (Groenewald 1980:78), daarom behoort ook die liggaam aan Hom.
Die liggaam is nie onbelangrik nie (Groenewald 1980:79) en gelowiges behoort
nie soos die heidene hulself aan vleeslike begeertes en welluste oor te gee nie.
Wie

dit

doen

is

in

“die

vlees

en

doen

vleeslike

dinge

-

oiJ sarkikoi; ta; sarkivka”. Gelowiges leef ook na die vlees (kata; savrka),
maar

wat

hulle

in

die

vlees

doen,

is

geestelik

(a{ de; kai; kata; savrka pravssete, tau'ta pneumatikav ejstin). Dit is: hulle
hou die wil van God in gedagte.
7.3.2
VIII

Die brief van Ignatius aan die Magnesiërs

Mh; plana'sqe tai'" eJterodoxivai" mhde; muqeuvmasin toi'" palaioi'"

ajnwfelevsin ou\sin: eij ga;r mevcri nu'n kata; ijoudai>smo;n zw'men, oJmolo=
gou'men cavrin mh; eijlhfevnai. oiJ ga;r qeiovpatoi profh'tai kata; Cristo;n
jIhsou'n e[zhsan. dia; tou'to kai; ejdiw;cqhsan, ejmpneovmenoi uJpo; th'" cavri=
to" aujtou' eij" to; plhroforhqh'vnai tou;" ajpeiqou'nta", o{ti ei\" Qeov"
ejstin oJ fanerwvsa" eJauto;n dia; jIhsou' Cristou' tou' uiJou' aujtou', o{"
ejstin aujtou' lovgo" ajpo; sigh'" proelqwvn, o{" kata; pavnta eujhrevsthsen
tw'/ pevmyanti aujtovn.
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Vertaling
VIII

Moenie verlei word deur vreemde leerstellinge of deur ou fabels, wat

betekenisloos is nie. Want as ons tot op hierdie dag volgens die manier van die
Jode leef, bevestig ons daarmee dat ons nie genade ontvang het nie. Want die
goddelike profete het gelewe volgens Jesus Christus. Om hierdie rede is hulle
ook vervolg, terwyl hulle deur sy genade geïnspireer is tot die voleinding toe
sodat die wat ongehoorsaam is ten volle oorreed kan word dat daar een God is
wat Homself bekend gemaak het deur Jesus Christus sy seun, wat sy woord is
wat van die stilte voorgekom het, van wie al die dinge welgevallig is, vir Hom wat
hom gestuur het.
Kommentaar
Daar word gehandel met die frase Mh; plana'sqe. Louw & Nida (1988) gee die
Nuwe-Testamentiese gebruik van die woord met die betekenismoontlikheid van:
wegdwaal van die waarheid. Die oproep kom na die vroeg-Christelike gemeente
om nie weg te dwaal agter die leerstellinge van die Jode aan nie, omdat hulle nie
volgens die leerstellinge van God wandel nie. Navolging van die Joodse gebruike
is meningloos (ajnwfelevsin ou\sin). Vir die betrokke tema oor die mens se
verantwoordelikheid teenoor die skepping is hierdie ook ‘n belangrike gedeelte,
omdat die gedagte van die aarde as vernietigingswaardig, direk afgelei kan word
van die mens se siening oor God en wie / wat god is. Daar is net een God! Dis
die tema van Ignatius se brief aan die Magnesiërs. Alhoewel hierdie gedeelte nie
direkte verband het met die Christene se siening van die skepping nie, wys die
gedeelte duidelik op die feit dat hulle van die vroegste tyd af Christus as God
aanvaar het. Dit sou dan ooreenstem met wat in die vorige hoofstuk aangaande
Christus gesê is, naamlik dat die Kerkvaders in hulle kosmologie die absolute
afhanklikheid van Christus en sy woorde geëis het. Dit sou inhou die nakoming
van die Ou Testamentiese voorskrifte, met die klem nou op die versoening van
Christus, en die mens se verantwoordelikheid teenoor God, die naaste en die
natuur, omdat Christus self God is. Christus is die “Woord wat van die stilte af
gekom het” (lovgo" ajpo; sigh'" proelqwvn). In Handelinge 21:40 word die
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genitiefvorm van sighv gebruik in die betekenismoontlikheid: om te swyg.
Christus kom voort vanuit die stilte. Chrysostomus gebruik die woord met die
bedoeling: “vanuit die ewige of hemel of vanaf God” (Nicoll s.a(1):456). Christus
is

vanaf

God:

God

self.

Hy

het

Homself

so

bekend

gemaak

(oJ fanerwvsa" eJauto;n dia; jIhsou' Cristou' tou' uiJou' aujtou').
7.3.3
III

Die brief van Ignatius aan die Romeine

Oujdevpote ejbaskavnate oujdeniv: a[llou" ejdidavxate. ejgw; de; qevlw

i{na kajkai'na bevbaia h/\ aJ maqhteuvonte" ejntevllesqe. movnon moi; duvnamin
aijtei'sqe e[swqen te kai; e[xwqen, i{na mh; movnon levgw ajlla; kai; qevlw:
i{na mh; movnon levgwmai Cristianov", ajlla; kai; euJreqw'. eja;n ga;r euJreqw',
kai; levgesqai duvnamai, kai; tovte pisto;" ei\nai, o{tan kovsmw/ mh; faiv=
nwmai. oujde;n fainovmenon kalovn. oJ ga;r Qeo;" hJmw'n jIhsou'" Cristov",
ejn patri; a[n, ma'llon faivnetai. ouj peismonh'" to; e[rgon ajlla; mege;qou"
ejsti;n oJ cristianismov", o{tan mish'tai uJpo; kovsmou.
Vertaling
III

Julle het niemand vergeld nie. Julle het ander geleer. En ek wil hê dat

daardie lesse permanent sal wees wat julle as leraars self beveel. Bid alleenlik
dat daar vir my krag sal wees van binne en van buite, sodat ek dit nie alleen sê
nie, maar ook wil; dat ek nie alleen ‘n Christen genoem word nie, maar ook
bevind word. Want as ek so gevind word, kan ek ook kragtig genoem word, en
dan geloofwaardig wees, wanneer ek vir die wêreld nie meer sigbaar is nie. Niks
wat gesien kan word is goed nie. Want ons God Jesus Christus, wat by die Vader
is, is meer sigbaar. Die werk is nie van oorreding nie, maar Christenskap is van
mag, daarom word dit deur die wêreld gehaat.
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Kommentaar
Hierdie

gedeelte

is

uiters

belangrik.

Want,

verklaar

Ignatius

oujde;n fainovmenon kalovn-niks wat gesien kan word is goed nie. Wat sou die
bedoeling van hierdie woorde wees?
Kom ons handel vir ‘n oomblik hieroor: Dit is belangrik om eers by die
makrokonteks van die gedeelte stil te staan. Die gedeelte word gerig aan
Theoforus (Lightfoot 1926:149) oor Ignatius se verdrukking in Christus (Lightfoot
1926:150) en aanmoediging aan die Christelike gemeente om vas te hou aan die
leer aangaande Christus. In die vroeë jare van die tweede eeu na Christus is
Ignatius op pad na Rome vanaf Antiochië, waar hy vir die wilde diere in die
amfiteater gegooi sou word (Lightfoot 1926:97). Die brief word vanaf Smirna
gestuur, terwyl Ignatius moontlik met Polukarpus in verbinding was. In hierdie
verband is dit verstaanbaar dat Ignatius aan die Romeine skryf, en etlike kere
verwys na die sigbare dinge teenoor die onsigbare dinge. Vir hom is daar geen
sigbare werklikheid meer oor nie. Daarom vra hy voorbidding om nie alleen ‘n
Christen

genoem

te

word

nie,

maar

ook

bevind

te

word

(i{na mh; movnon levgwmai Cristianov", ajlla; kai; euJrevqw). Hierdie is moontlik
‘n verwysing na sy ter dood veroordeling. As martelaar vir die evangelie van
Christus sou hy nie alleen ‘n voorbeeld wees vir die ander gelowiges nie, maar
ook as ‘n egte Christen bevestig word. ‘n Bloedgetuie sou waarskynlik volgens
die vroeë Christendom deur sy dood vir die waarheid van die Christendom
getuienis lewer (Baljon 1908:586). So iemand sal ‘n uitverkore plek hê aan die
regterhand van Christus en saam met Christus oor die res van die aarde heers
(Baljon 1908:586). Die verwysing na die bloedgetuie word veral gevind in
Openbaring 17:6 – “kai; ei\don th;n gunai`ka mequvousan ejk tou` ai{mato"

tw`n aJgivwn kai; ejk tou` ai{mato" tw`n martuvrwn jIhsou`” (En ek het die vrou
gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van
Jesus...). Nadat Ignatius gesterf het (o{tan kovsmw/ mh; faivnwmai) is hy vir die
wêreld nie meer sigbaar nie. Johannes 14:19 het dieselfde bedoeling: “Nog ’n
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klein tydjie, en die wêreld sien My nie meer nie; maar julle sien My, omdat Ek
lewe en julle sal lewe”. “Hierdie lewe van Jesus word oorgedra op sy dissipels
omdat hulle tot geloof in Hom gekom het (vgl. 6:57). Daarom sal hulle lewe, al
sou hulle ook liggaamlik moet sterwe” (Groenewald 1980). Paulus onderskryf ook
die gedagte van die sigbare dinge teenoor die onsigbare hoop - Romeine 8:24
“Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie...”
Die woord kovsmo" is in hierdie verband ‘n verwysing na die sigbare dinge. Vir
die vroeë Christendom was die kovsmo" die dinge wat verbygaan teenoor die
dinge van God wat vir ewig stand hou (Heb. 12:27 – “En hierdie woord: nog een
maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape
dinge, sodat die onwankelbare kan bly”). kovsmo" moet in hierdie konteks baie
nou verband hou met die gebruik van die woord in Johannes 16:33 (Nicoll 1
(s.a:838) - ajlla; qarsei`te, ejgw; nenivkhka to;n kovsmon (...maar hou goeie
moed, Ek het die wêreld oorwin). Die kovsmo" is die sigbare verbygaande lyding
(Groenewald 1980). Die verbygaande dinge is volgens Ignatius oujde;n...kalovn
(nie goed nie). Louw & Nida (1988) gee verskillende betekenismoontlikhede vir

kalov": good (moral); good (value); advantageous; fitting; beautiful… (Louw &
Nida 1988:129). kalov" kan in hierdie verband eerder beteken “gepas” as “goed”
(Louw & Nida 1988:627). Hierdie gedeelte staan teenoor Prediker 3:11 “Alles het
Hy mooi gemaak op sy tyd” Vir die wêreld is Ignatius nie meer sigbaar nie, want
Christus is meer sigbaar (ma'llon faivnetai). Terwyl Ignatius die onomkeerbare
dood tegemoetgaan, is die wêreld vir hom nou nutteloos (daar is vir hom geen
wins daarin nie).
Daar kan dus uit die bogenoemde stellings afgelei word dat Ignatius nie die
bedoeling het dat die aardse dinge onbelangrik en van weinig nut is nie, maar dat
dit vir hom wat die dood tegemoetgaan op so ‘n punt gekom het dat hy nie meer
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sin en betekenis sien in die aardse dinge nie. Die wat in die lewe agterbly het
egter steeds die aardse verantwoordelikhede om te dra.
VI

Oujdevn me wjfelhvsei ta; pevrata tou' kovsmou, oujde; aiJ basilei'ai

tou' aijw'no" touvtou: kalovn moi ajpoqanei'n dia; jIhsou'n Cristovn, h[ basi=
leuvein tw'n peravtwn th'" gh'". ejkei'non zhtw', to;n uJpe;r hJmw'n ajpoqanovn=
ta: ejkei'non qevlw, to;n di j hJma'" ajnastavnta. oJ toketov" moi ejpivkeitai.
suvggnwtev moi, ajdelfoiv: mh; ejmpodivshtev moi zh'sai, mh; qelh;shtev me aj=
poqanei'n. to;n tou' Qeou' qevlonta ei\nai kovsmw/ mh; carivshsqe, mhde; u{lh/
kolakeuvshte. a[fetev me kaqaro;n qw'" labei'n: ejkei' paragenovmeno" a[n=
qrwpo" e[somai.
Vertaling
VI

Die verste grense van die aarde sal my niks baat nie, ook nie die

koninkryke van hierdie eeu nie. Dit is beter vir my om dood te gaan ter wille van
Jesus Christus, as om te regeer oor die grense van die aarde. Ek soek Hom, wat
ter wille van ons gesterf het. Ek wil Hom hê, wat ter wille van ons opgestaan het.
Die pyne van geboorte is op my. Verdra my tog, broeders. Moet my nie verhinder
om te leef nie, moenie my dood soek nie. Moenie een wat God s’n wil wees aan
die wêreld oorgee nie, en moet hom ook nie met materiële dinge verlok nie. Laat
my gaan om die rein lig te ontvang. Wanneer ek daar gekom het, sal ek ‘n man
wees.
Kommentaar

Oujdevn me wjfelhvsei ta; pevrata tou' kovsmou - (Die verste grense van die
aarde sal my niks baat nie). Hierdie gedeelte ondersteun wat in die vorige
paragraaf gesê is oor die gebruik van die woord kovsmo" by Ignatius as die
verbygaande, die toonbeeld van lyding. Terwyl Ignatius die dood in die gesig
staar, baat niks hom meer as om oor die hemel te dink nie. Dit sou nie bedoel dat
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die aarde minderwaardig is nie, maar omdat dit tydelik is, het die ewige vir
Ignatius groot waarde (Jos Ant 1, 213). Die aarde is simbolies vir die marteling
van martelaar wees (I Ro 6:1) – die pyne van geboorte is op my (Bauer et al
1952:829). Bauer

et

al

(1952:447)

verwys

na

die

gebruik

van

die

woord kovsmo" by Ignatius in I Ro. 6:1. Dit verwys na die wêreld in kontras met
die hemel. Ignatius bedoel nie die minderwaardigheid van die aardse nie, maar
die tydelike bo die ewige (Bauer et al 1952:447). Volgens die Stoïsynse definisie
van die kovsmo" is die wêreld alles wat bo die diere verhef is. Die mens is ‘n
groter wese as die diere omdat hulle redelike wesens is (Bauer et al 1952:446).
Dit is nie die bedoeling van Ignatius in hierdie konteks nie (Bauer et al 1952:447).
Alhoewel Ignatius aansluit by die Joods – Christelike opvatting dat die skepping
gemaak is ter wille van die mens (Van Bavel 1990:25), bedoel Ignatius dat die
mens alleen tot bewuste verhouding met God kan tree, en daarom nie aan die
aarde as God of as iets blywends vashou nie (Van Bavel 1990:26). Daarom wil
hy nie oorgegee word aan die wêreld nie (kovsmw/ mh; carivshsqe toketov"), en
ook nie met die materiële verlei word (mhde; u{lh/ kolakeuvshte) om nie die
roeping om as martelaar te sterf te versaak nie.
VII 1. ...mh; lalei'te jIhsou'n Cristo;n kovsmon de; ejpiqumei'te...
2. zw'n (ga;r) gravfw uJmi'n, ejrw'n tou' ajpoqanei'n: oJ ejmo;" ejstauvrw=

tai, kai; oujk e[stin ejn ejmoi; pu'r filovu>lon, u{dwr de; zw'n kai; lalou'n ejn
ejmoi, e[swqevn moi levgon: Deu'ro pro;" to;n patevra. oujc h{domai trofh'/
fqora'" oujde; hJdonai'" tou' bivou touvtou:
Vertaling
VII

1.

Moenie praat van Jesus Christus, maar dan die wêreld begeer

nie…
2.

Want ek skryf aan julle terwyl ek lewe, maar ek begeer om te sterf. Ek is

gekruisig, en daar is geen vuur van materialisme in my nie, maar net water wat in
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my leef en praat, wat van binne vir my sê: “Kom na die Vader”. Ek het geen
genot in die vrug van verganklikheid of in die genot van hierdie lewe nie.
Kommentaar
Die Romeine word deur Ignatius opgeroep om nie te sê dat hulle Christus dien
en dan die wêreld begeer nie (kovsmon de; ejpiqumei'te). Wat Ignatius hier
bedoel is al redelik breedvoerig in die vorige paragrawe bespreek. Dit is tog
nodig om weer na die gebruik van die woord kovsmo" in hierdie verband te kyk
saam met die woord ejpiqumei'te. Die woord ejpiqumevw word by die kerkvaders,
soos in die Nuwe-Testament (vergelyk Gal. 5:17) gewoonlik in ‘n negatiewe
konnotasie gebruik. Gewoonlik word na ejpiqumiva verwys as die slegte
begeertes wat in hierdie wêreld is (Bauer et al 1952:293). Dit is in hierdie
verband ook nie anders nie. Die slegte begeertes (die sondige natuur) van die
wêreld staan teenoor die begeerte om Christus te dien (Lategan 1986:105). Albei
kan nie by Ignatius (of by die Romeine) teenwoordig wees nie. Die adversatiewe
gebruik van dev sinspeel op die gedagte: óf die een óf die ander. Die gewete
word hier bedoel en nie die aarde as sleg nie (Bruce 1982:244). Dit wat die mens
wil, in ooreenstemming met die slegte begeertes van hierdie wêreld, trek die
mens gewoonlik weg van die diens van Christus. Daarom kom die oproep om die
wêreld te vergeet (met sy slegte begeertes) en Christus te dien (Bruce
1986:245). Die platonistiese onderskeid tussen stof en gees word hier deur
Ignatius aangewend om te waarsku teen die slegte diens van die aarde (Bruce
1986:245).

Daar

is

dus

geen

vrug

in

verganklikheid

(oujc h{domai trofh'/ fqora'") of in die genot van die lewe nie (oujde; hJdonai'"

tou' bivou touvtou).
7.4

Polukarpus

In die eerste driehonderd jaar na Christus is die eerste Christene swaar vervolg
(Stander 1994:1). Die grootste beswaar teen die Christene was dat hulle nie die
keiser as god wou vereer nie, iets waarmee die heidense Romeinse samelewing
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geen probleem gehad het nie (Stander 1994:1). Christene is met die swaard om
die lewe gebring, hulle is vir wilde diere gegooi, hulle is op brandstapels geplaas
en met vuur verbrand, in tronke gegooi en na eilande verban.
Polukarpus (ongeveer 155 n.C.) se naam kan vertaal word met “veel vrug”. Hy
was die biskop van Smirna en skryf aan die gemeente in Filippi. Op 23 Februarie
156 het hy ‘n marteldood gesterf vanweë sy geloof in Jesus Christus (Stander
1994:2).
Die gemeente in Filomelium in Klein-Asië het die gemeente in Smirna om meer
inligting rakende die dood van Polukarpus gevra. Die dokument oor die
martelaarskap van Polukarpus is die antwoord van die gemeente van Smirna aan
die gemeente in Filomelium (Stander 1994:2). Die Christene het dit as ‘n
“aangename” voorreg gesien om ter wille van die evangelie te ly.
Baie min is omtrent die lewe en werk van Polukarpus bekend. Die brief van
Polukarpus aan die Filippense is geskryf na aanleiding van ‘n versoek deur die
gemeente om aan hulle woorde van versterking te stuur (Lightfoot 1926:165). Die
vroomheid van die gemeente word bedreig deur ‘n onwaardige egpaar. Valens
en sy vrou is skuldig bevind aan een of ander vorm van diefstal of oneerlikheid.
Valens was een van die ouderlinge van die gemeente in Filippi en dit was ‘n
geweldige teleurstelling vir Polukarpus (Lightfoot 1926:166). Daarom word die
sonde van begeerte oor en oor in die brief aan die Filippense aangespreek
(Lightfoot 1926:166). Die brief word gestuur deur ‘n ene Crescens.
7.4.1
IV

Die brief van Polukarpus aan die Filippense

jArch; de; pavntwn calepw'n filarguri;a. eijdovte" ou[n o}ti oujde;n

eijshnegkamen eij" to;n kovsmon, ajll j oujde; ejxenegkei'n ti; e]comen,
oJpliswvmeqa toi'" o{ploi" th'" dikaiosuvnh" kai; didavxwmen eJautou"
prw'ton poreuvesqai ejn th'/ ejntolh'/ tou' Kuriou': e[peita kai; ta;" gu=

University of Pretoria etd – Smit, G D S (2003)

121

DIE APOSTOLIESE VADERS
_____________________________________________________________________________

nai'ka" uJmw'n ejn th'/ doqeivsh/ aujtai'" pivstei kai; ajgavph/ kai; aJgneiva/,
stergouvsa" tou;" eJautw'n a[ndra" ejn pavsh/ ajlhqeiva/ kai; ajgapwvsa"
pa;nta" ejx i[sou ejn pavsh/ ejgkrateiva/, kai; ta; tevkna paideuvein th;n
paideivan tou' fovbou tou' qeou':... ginwskouvsa" o{ti eijsi; qusiasthvrion
qeou', kai; o{ti pavnta mwmoskopei'tai, kai; levlhqen aujto;n oujde;n ou[te
logismw'n ou[te ejnnoimw'n, ou[te ti tw'n kruptw'n th'" kardiva".
Vertaling
IV

Maar die liefde vir geld is die begin van alle probleme. Terwyl ons dan

weet dat ons niks in die wêreld ingebring het nie, ook kan ons niks saam uit
neem nie laat ons onsself dan bewapen met die wapenrusting van die
geregtigheid, en laat ons onsself eerstens leer om te wandel in die wet van die
Here. En dan ook ons vroue om te wandel in die geloof wat aan hulle gegee is,
en in liefde en in reinheid, terwyl hulle hul eie mans koester in alle waarheid, en
alle mense liefhet in heiligheid, en om hulle kinders op te voed om kinders te
wees in die vrees van God. … Terwyl hulle weet dat hulle God se altaar is, en dat
alles sorgvuldig ondersoek word, en niks ontvlug Hom nie; nie hulle gedagtes of
hulle bedoelinge ook nie dit wat weggesteek is in die hart nie.
Kommentaar
In die Stoïsisme is God alles: Hy is gees, Hy is materie, Hy is die kosmos, die
kosmos is God (Van Bavel 1990:29). Dit was daarom vir die Christelike skrywers
wat teen die dwaalleringe van hulle tyd apologetiseer, belangrik om te wys op die
ondergeskikte plek wat die materiële, die verganklike, die aardse in hulle
godsbeskouing inneem (Amerding 1973:6). Deur die Nuwe-Testament heen word
die mens opgeroep om in die regte verhouding tot die elemente te staan : die
verhouding tot die self, die verhouding tot die naaste, die verhouding tot God, die
verhouding tot die natuur en die verhouding tot die genietinge van die natuur
(Heyns 1970:100). Omdat geld die modaliteit van sonde dra (met ander woorde
met geld kan sonde “gekoop” word) is die opmerking van Polukarpus
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jArch; de; pavntwn calepw'n filarguri;a (Die liefde vir geld is die begin van
alle probleme) eintlik gepas. Gesien in die lig van die omstandighede van die
brief, soos in die vorige paragrawe geskets, is dit juis Bybels om te verwag dat
Polukarpus in sy oproep tot liefde teenoor die verskillende strukture ook na die
gevaar van die materiële oordrywing wys (Van Bavel 1990:30)
Die afleiding wat gemaak kan word uit die vorige gedeelte is dat die Christene
alhoewel hulle in die wêreld was, nie deel was van die wêreld nie (Amerding
1973:8). Hulle het nie die geskape wêreld as boos beskou nie, maar die
sondigheid in die wêreld se manier van dink en doen (Van Bavel 1990:30). Hier
moet die afleiding nie gemaak word dat die wêreld (die geskape orde) sondig is
nie, maar dit wat van die wêreld is (as teëstander van dit wat uit God is). Die
boosheid van die wêreld is ‘n bekende term in Bybelse manuskripte wat dui op
die sonde, en nie die boosheid van die skepping wat God gegee het nie (Bruce
1986:245). Die verhoudinge wat God daargestel het (Heyns 1970:104) moet
gekoester word. Polukarpus roep juis op tot verantwoordelike burger-wees van
die destydse heidense wêreld. Dit sluit die regte verhouding teenoor skepping in
(Amerding 1973:7).
‘n Aantal gevolgtrekkings kan nou gemaak word uit die gedagtes van Polukarpus:
Die Christene word opgeroep om te besef dat hulle in die wêreld is, maar dat
hulle nie deel het aan die heidense manier om die wêreld te vergoddelik of om
hulle aan drange oor te gee nie. Die gehoorsaamheid aan God kom eerste. Die
gelowiges word opgeroep om die verhoudinge wat God daargestel het (dit
impliseer ook die verhouding teenoor die skepping) te koester. God, en gevolglik
God se kinders, staan nie negatief teenoor die geskape wêreld nie, maar sien dit
in die perspektief van God se bedoeling met die skepping. God het bedoel dat
die mens Hom eer terwyl hulle op aarde leef.

