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Hoofstuk 8
Die brief aan Diognetos
8.1

Agtergrond oor die geskrif

Alhoewel die brief aan Diognetos volgens sy datering deel van die apostoliese
vaders vorm, word die geskrif hier afsonderlik behandel omdat die inhoud van die
geskrif meer die vorm van ‘n apologie aanneem. Apologieë ter wille van die
Christene is deur die apologete van die tweede- en derde eeue na Christus
geskryf. Gewoonlik was dit gerig aan een of ander heidense maghebber, soos
die keiser van die dag.
Die skrywer van die Diognetos brief is nie bekend nie. Volgens Stander (1994:1)
het sommige mense al gereken dat die skrywer van die brief aan Diognetos en
die geadresseerde een en dieselfde persoon is, moontlik die leermeester van
keiser Marcus Aurelius (161-180 nC). Hierdie werk is gevind in ‘n manuskrip van
die dertiende eeu tesame met ander geskrifte wat aan Justinus (+165 nC)
toegeskryf kan word (Stander 1994:1).
Dit is ook baie moeilik om ‘n presiese datering vir hierdie geskrif aan te dui. Daar
word wel in die brief gepraat van die vervolging van die Christene. Westcott
(Stander 1994:2) argumenteer dat die geskrif uit die jaar 117 nC dateer. Hieroor
bestaan wye verskille (Stander 1994:2). Daar kan wel aangeneem word dat dié
dokument uit die tweede eeu dateer.
Die vroeë Christene het in ‘n wêreld geleef wat geheel en al vyandig was teenoor
hulle (Stander 1994:2). Benko (1984:54) wys daarop dat die eerste Christene
aangekla is van kannibalisme en immoraliteit. By name het Marcus Cornelius
Fronto (100-166 nC) en Minucius Felix ‘n haatveldtog teen die Christendom
geloods. Die eerste Christene is daarvan beskuldig dat hulle mekaar broeder en
suster noem, en dan in die huwelik met mekaar tree en kinders verwek (Benko
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1984: 56), en dat hulle by die nagmaal in die geheim bymekaar kom om te deel
in die bloed en die vleis van ‘n dooie man (Benko 1984:58). Hulle is ook gesien
as mense wat teen die Romeinse ryk gekant was omdat hulle die spoedige
verwoesting van die aarde voorspel het, en geweier het om militêre diens te
verrig (Stander 1994:2). Teen hierdie valse beskuldiginge het die apologete die
Christendom verdedig (Le Roux 1994: 111).
Die brief aan Diognetos is van belang in hierdie studie omrede die outeur bewys
dat die Christelike godsdiens veel beter is as die afgodediens van die heidene en
die wettisisme van die Jode. Die sentimente wat in die Diognetos geskrif geopper
word, dui na alle waarskynlikheid aan dat die geskrif uit Alexandrynse kringe kom
(Lightfoot 1926:488). Die brief aan Diognetos handel oor die skepping en die tuin
van Eden in ‘n geestelike lig van Christus se kerk (Lightfoot 1926:489). Hoewel
die geskrif, soos gebruiklik by meeste van die kerkvaders, allegoriese verwysings
na die Ou-Testamentiese tekste bevat, kom die belangrike van die mens se
verantwoordelikheid teenoor die skepping tog na vore.
8.2

Teks

Oor die gode van die heidene:
II 1.

i[de mh; movnon toi'" ojfqalmoi'", ajlla; kai; th'/ fronhvsei, tivno"
uJpostavsew" h[ tivno" ei[dou" tugcavnousin, ou{" ejrei'te kai;
nomivzete qeouv".

2.

oujc oJ mevn ti" livqo" ejstivn, o{moio" tw'/ patoumevnw'/, oJ d j ejsti
calkov", ouj kreivsswn tw'n eij" thvn crh'sin hJmi'n kecalkeumevnwn
skeuw'n, oJ de; xuvlon, h[dh kai; seshpov", oJ de; a[rguro", crh/;zwn
ajnqrwvpou tou' fulavxanto" i{na mh; klaph'/, oJ de; sivdhro", uJpo;
ijou; diefqarmevno", oJ de; o[strakon, ou[de;n tou' kateskeuasmevnou
pro;" th;n ajtimotavthn uJphresivan eujprepevsteron_
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Vertaling
II

1.

Kyk nie alleen met jou oë nie, maar ook met jou verstand, watter inhoud
of watter vorm hulle het, hulle wat jy as gode verklaar en sien.

2.

Is die een nie van klip soos dié waarop geloop word nie? Is die ander
nie van koper nie? Dit is niks beter as die gebruiksartikels wat vir ons
gebruik gesmee is nie. Is die ander nie van hout wat reeds besig is om
vrot te word nie? Is die ander nie van silwer, wat ‘n mens moet oppas
sodat dit nie gesteel kan word nie? Is die ander nie van yster wat deur
die roes weggeëet word nie? Is die ander nie van klei wat nie mooier is
as dit wat gemaak is vir die nederige gebruik nie?

Kommentaar
Hierdie gedeelte toon heelwat ooreenkomste met die gedagtes van Jeremia in
Jeremia 10: 3-5, 9 en15:
“…want ’n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van ’n ambagsman met
die byl. Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en
hamers, dat dit nie waggel nie. Soos ’n voëlverskrikker in ’n komkommertuin is
hulle: hulle kan nie praat nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop
nie.” (Jer. 10:3-5). “Silwer wat plat geslaan is, word uit Tarsis gebring en goud uit
Ufas, die werk van die ambagsman en van die hande van die goudsmid; pers en
purperrooi is hulle klere; ’n werk van kunstenaars is hulle almal... Nietige afgode
is hulle, werk vir spotterny; in die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet” (Jer.
10:9,15).
Vir sommige kerkvaders, soos hier in die geval van die brief aan Diognetos is die
hele siening van die mens se verantwoordelikheid teenoor die verskillende
lewensinstellings, soos die verantwoordelikheid teenoor die naaste, die regering,
die vyand en die skepping, direk afgelei van die Christen se belewenis van wie
God is, wat Hy doen, en wat Hy eis. In hoofstuk 13 word breedvoerig hieroor
gehandel. Hier kan slegs voorlopig beklemtoon word dat God die mens se hele

126
University of Pretoria etd – Smit, G D S (2003)
HOOFSTUK 8
______________________________________________________________

lewensingesteldheid bepaal het (Amerding 1973:6). Vir die skrywer van die brief
aan Diognetos is die afgode sinnebeelde van die verganklike dinge
(oJ de; xuvlon, h[dh kai; seshpov"). Lange (1871:118) wys dat die afgodediens
van die heidene die een saak is waaroor die Ou-Testament, Nuwe-Testament, en
die apologete menigmaal uitgebrei skryf. Met die nietigheid van die gode van die
heidene word die spot gedryf as verwys word na die beelde en hulle herkoms
(Lange 1871:118). As mens die herkoms van die afgode ondersoek, kom mens
agter dat die afgod een van die bome was wat tussen die ander gestaan het,
afgekap is, en nou God genoem word (Lange 1871:118). Dit is dieselfde aspek
wat in Diognetos se brief beskryf word. Diognetos word opgeroep om nie alleen
met sy oë te kyk na die mooiheid van die gode nie, maar ook met sy verstand
hulle

herkoms

te

beredeneer

(http://www.verwaltung.uni-

halle.de/dez5/fobi98/FB502/F50205v.htm). Hulle is niks anders as voorwerpe wat
deur

die

Christene

vir

allerhande

daaglikse

take

gebruik

(ouj kreivsswn tw'n eij" thvn crh'sin hJmi'n kecalkeumevnwn

word

nie

skeuw'n).

Terwyl Diognetos se gode van klip, yster, koper, silwer en goud gemaak is, is die
God van die Christene nie gemaak nie. Daarom is Hy nie verbygaande soos die
heidense

gode

nie,

maar

ewig

(http://www.verwaltung.uni-

halle.de/dez5/fobi98/FB502/F50205v.htm). As God ewig is, is Hy die een wat
aanbid en gehoorsaam moet word. Die mens wat aan God gehoorsaam is, is een
wat verantwoordelik optree teenoor die natuur (Amerding 1973:7). Dit is ‘n
verkeerde siening om af te lei, bloot omdat die Christene nie die skepping as god
aanbid nie, dat hulle die skepping wil verag (Amerding 1973:7). In die brief aan
Diognetos kom hierdie gedagte duidelik na vore, soos in besonder in die
volgende gedeelte hieronder: die Christene word verag, bloot omdat hulle die
geloof het in ‘n onsienlike God aan wie hulle verantwoording skuldig is.
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Teks
II

5. tau'ta qeou;" kalei'te, touvtoi" douleuvete, touvtoi" prosku=

nei'te: tevleon d j aujtoi'" ejxomoiou'sqe.
6. dia; tou'to misei'te Cristianouv", o{ti touvtou" oujc hJgou'ntai

qeouv".
Vertaling
II

5. Julle noem hierdie dinge gode. Julle aanbid hierdie dinge. Op die einde
word julle soos hulle.
6. Daarom haat julle die Christene omdat hulle nie hierdie dinge as gode
beskou nie.

Kommentaar
Al hierdie voorwerpe word deur die heidendom aanbid as gode wat die wêreld
geskep het, in plaas van skepsels deur die een God gemaak (Lange 1871:119).
Dit is na aanleiding van die gebruik van die heidene om die voorwerpe wat
geskep is as gode te aanbid, wat Amerding (1973:6) opmerk: “If we lower God to
the level of nature or raise nature to the level of God…we have a model … of
“inclusionists” … who long for the good old days when the groves were sacred”.
Vir die Christen kan hierdie model nie aanvaarbaar wees nie (Amerding 1973:6).
“The grove may be perceived as a wonder of order and beauty, but it must never
be given the robe of divine dignity” (Amerding 1973:6). Daar is vandag weer baie
mense (White 1967:1207) wat die Christendom oproep om die Bybelse en vroegChristelike siening van die skepping te laat, en selfs, soos in die geval van
Diognetos, die Christene verkwalik (White 1967:1205) oor hulle siening van God
en die geskape wêreld. So word die Christene opgeroep om terug te keer na ‘n
soort nieu-panteïsme, wat beteken dat daar goddelike elemente in die skepping
teenwoordig is (Amerding 1973:7). Die brief aan Diognetos beklemtoon dat die
wat so optree nie alleen die gevolg is dat God nie aanvaar word nie, maar die
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mens word self soos die nietige afgode (tevleon d j aujtoi'" ejxomoiou'sqe). Wat
hierdie sinsnede bedoel is nie so maklik verstaanbaar nie. Die webblad
verstaan

http://www.verwaltung.uni-halle.de/dez5/fobi98/FB502/F50205v.htm

hierdie sinsnede uit Diognetos se brief as ‘n verwysing na die verganklikheid van
die afgode. So sal die mense wat die afgode aanbid verbygaan. Dit kan wel ‘n
groot moontlikheid wees. Op die ou end word die aanbidders van hierdie gode
self soos die gode, wat vergaan, en geen hulp kan bied en geen troos het nie
(http://www.verwaltung.uni-halle.de/dez5/fobi98/FB502/F50205v.htm).

As

die

antwoord op die vraag oor die mens se verantwoordelikheid dan nie lê by White
(1967:1205) se voorstel om terug te keer na die genius loci siening van die
heidene nie, waar is die oplossing dan? Vir die Diognetos-skrywer is dit baie
duidelik:

die

mens

staan

verantwoordelik

teenoor

God

(http://www.verwaltung.uni-halle.de/dez5/fobi98/FB502/F50205v.htm). Die lewe
is ‘n oënskynlike dood sonder die sin van God (to;n o[ntw" qavnaton - X (4))
(Hieroor word later gehandel). Om hierdie rede (dia; tou'to) wil die heidendom
nie die Christene met vrede laat nie: want hulle aanvaar nie die gode van die
heidene nie. In die bostaande teks word dit uitgespel:

dia; tou'to misei'te Cristianouv", o{ti touvtou" oujc hJgou'ntai qeouv
(Daarom haat julle die Christene omdat hulle nie hierdie dinge as gode beskou
nie).
Die webblad http://www.verwaltung.uni-halle.de/dez5/fobi98/FB502/F50205v.htm
bring die haat teen die Christendom in verband met hulle siening van die gode.
Deur die jare is daar van Christene verwag om die gode te aanvaar ten koste van
hulle God. Die heidene het die Christene veral gekritiseer oor hulle siening van
die skepping as nie-goddelik. Soos reeds aangetoon lê die antwoord vir die
kerkvaders nie in die verloëning van God ter wille van die beskerming van die
natuur

nie,

maar

in

die

regte

verhouding

tot

die

ware

(http://www.verwaltung.uni-halle.de/dez5/fobi98/FB502/F50205v.htm).

God
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Teks
1. Cristianoi; ga;r ou[te gh'/ ou[te fwnh'/ o]ute e]sqesi diakekrimevnoi

V

tw'n loipw'n eijsi;n ajnqrwvpwn.
2. ou[te ga;r pou povlei" ijdiva" katoikou'sin ou[te dialevktw/ tini;

parhllagmevnh/ crw'ntai ou[te bivon paravshmon ajskou'sin.
3. ouj mhvn ejpinoiva/ tini; kai; frontivdi polupragmovnwn ajnqrwvpwn

mavqhma tou't j aujtoi'" ejsti;n euJrhmevnon, oujde; dovgmato" ajnqrw=
pivnou proesta'sin, w{sper e{nioi.
4. katoikou'nte" de; povlei" JEllhnivda" te kai; barbavrou", wJ"

e{kasto" ejklhrwvqh, kai; toi'" e[qesin ajkoulouqou'nte" e{n te
ejsqh'ti kai; diaivth/ kai; tw'/ loipw'/ bivw/, qaumasth;n kai;
oJmologoumevnw" paravdoxon ejndeivknuntai thvn katavstasin th'"
eJautw'n politeiva".
8. ejn sarki; tugca;nousin, ajll j ouj kata; savrka zw'sin.
9. ejpi; gh'" diatrivbousin, ajll j ejn oujranw'/ politeuvontai.
10. peivqontai toi'" wJrismevnoi" novmoi", kai; toi'" ijdivoi" bivoi"

nikw'si tou;" novmou".
Vertaling
V

1.

Want die verskil tussen die Christene en die res van die mensdom
is nóg in landstreek, nóg in taal, nóg in gewoontes geleë.

2. Want hulle bewoon nêrens hulle eie stede nie, ook gebruik hulle nie
‘n vreemde taal nie, ook beoefen hulle nie ‘n besondere lewenswyse
nie.
3. Hierdie lering van hulle is beslis nie ontdek deur die een of ander
intellek of vernuf van nuuskierige mense nie, ook staan hulle nie ‘n
menslike dogma voor, soos sommige mense nie.
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4. Maar hoewel hulle sowel Griekse as nie-Griekse stede bewoon, soos
dit vir elkeen bestem is, en hoewel hulle die plaaslike gewoontes
navolg sowel in kleredrag as voedsel en in ander lewensaangeleent=
hede, vertoon hulle die wonderlike en algemeen erkende
sonderlinge aard van hulle eie burgerskap.
5. Hulle bewoon hul eie vaderlande, maar soos vreemdelinge; elke
vreemde land is hulle vaderland, en elke vaderland is ‘n vreemde
land.
6. Hulle trou soos alle mense, hulle verwek kinders, maar hulle gooi nie
hulle kinders weg nie.
7. Hulle dek ‘n gemeenskaplike tafel, maar nie ‘n bed nie.
8. Hulle is in die vlees, maar hulle lewe nie volgens die vlees nie.
9. Hulle bring hulle tyd op die aarde deur, maar hulle burgerskap is in
die hemel.
10. Hulle gehoorsaam die vasgestelde wette, maar hulle oortref die
wette deur hulle eie lewens.
Kommentaar
Die feit dat die Christene uitgesonder word deur die heidene, is volgens die
Diognetos brief nie in hulle houding teenoor die medemens, of hulle taal of die
gedagte dat hulle nie deel het aan die res van die mensdom nie
(Cristianoi; ga;r ou[te gh'/ ou[te fwnh'/ ou]te e]sqesi diakekrimevnoi tw'n

loipw'n eijsi;n ajnqrwvpwn. ou[te ga;r pou povlei" ijdiva" katoikou'sin ou[te
dialevktw/ tini; parhllagmevnh/ crw'ntai ou[te bivon paravshmon ajskou'sin)
Hulle doen alles soos die ander mense, behalwe die sondige dinge. Dus moet
die rede vir die haat in die afsku van die goeie wees (http://www.verwaltung.unihalle.de/dez5/fobi98/FB502/F50205v.htm).
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Die Christene is in die vlees, maar hulle leef nie volgens die vlees nie
(ejn sarki; tugca;nousin, ajll j ouj kata; savrka zw'sin). Hier is ‘n verwysing
na

die

vleeslike

begeertes

wat

die

mens

teen

God

se

(http://www.verwaltung.uni-halle.de/dez5/fobi98/FB502/F50205v.htm).

wil
By

doen
die

apostel Paulus se geskrifte is die gedagte van die vleeslike teenoor die
geestelike prominent (Jonker 1976:114). Die vleeslike is die natuurlike toestand
van die mens. Die mens se stryd bestaan daarin om die vleeslike sy hele lewe
deur die geestelike te laat verower (Jonker 1976:114). Die vlees stuur af op die
dood, en onderwerp hom nie aan God nie (Jonker 1976:115). So is elkeen wat
nie God as die Skepper aanvaar nie (Huse1993:128). In dieselfde gedeelte waar
Paulus oor die werke van die liggaam teenoor die van die Gees handel (Rom. 8),
word die skepping by die genade van God ingereken (Jonker 1976:118). Die
skepping wag met verlange dat die kinders van God openbaar gemaak moet
word, sodat die skepping kan weet ter wille van wie ook die skepping self nuut
gaan wees (Jonker 1976122). Dit is nie inleg in die teks nie, maar juis in die lig
van die totale Nuwe-Testament, waaraan die Diognetos brief onlosmaaklik
verbind is, verantwoordelike uitleg om te verstaan dat die bedoeling van die brief
aan Diognetos in die vleeslike (…ejn sarkiv) ook die mens se aardse verhouding
met die natuur impliseer. As hierdie interpretasie soos hierbo aangedui, korrek is,
is dit duidelik dat die Christen tog deel het aan die vleeslike (die aardse) dinge.
Tog laat hulle hulle nie daardeur beheers nie (ouj kata; savrka zw'sin). Die
gebruik

van

kata; savrka is

betekenisvol.

Sekere

geleerdes

wil

by

kata; savrka die onderskeid tussen die sondige natuur en gewone natuur van
die mens sien (Louw & Nida 1988). Die interpretasie van Louw & Nida (1988) is
egter korrek. kata; savrka kan beteken om onder die heerskappy van iets te
wees (in hierdie geval: onder die heerskappy van die sondige begeertes). Die
mens kan dus nie kata; savrka (onder heerskappy van die vlees) leef nie; tog
word dit nie ontken dat die mens ejn sarkiv (in die vlees – dit is: liggaamlik) leef
nie. So het die mens sy verantwoordelikhede in die vlees (hier op aarde), maar
nie om volgens die vlees te leef nie.
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Teks
VI

7.

ejgkevkleistai me;n hJ yuch; tw'/ swvmati, sunevcei de; aujth; to;
sw'ma: kai; Cristianoi; katevcontai me;n wJ" ejn froura/' tw'/
kovsmw/, aujtoi; de; sunevcousi to;n kovsmon.

8.

ajqavnato" hJ yuch; ejn qnhtw'/ skhnwvmati katoikei': kai; Cris=
tianoi; paroikou'sin ejn fqartoi'", th;n ejn oujranoi'" ajfqar=
sivan prosdecovmenoi.

10.

eij" tosauvthn aujtou;" tavxin e[qeto oJ qeov", h[n ouJ qemito;n
aujtoi'" paraithvsasqai.

Vertaling
VI

7.

Die siel is in die liggaam opgesluit, maar self hou dit die
liggaam in stand. Die Christene word vasgehou in die wêreld asof
in ‘n tronk, maar self hou hulle die wêreld in stand.

8.

Die siel is onsterflik en woon in ‘n sterflike woning; ook Christene
woon as vreemdelinge tussen verganklike dinge, terwyl hulle wag
op die onverganklikheid in die hemele.

10.

God het hulle in ‘n hoë posisie gestel en dit is nie reg van hulle om
dit van die hand te wys nie.

Kommentaar
Soos die siel in die liggaam is, so is die Christen in die wêreld. Om te verstaan
wat in die brief aan Diognetos bedoel word met die verskil tussen die siel en die
liggaam, is dit belangrik om dit eers kortliks in die lig van die Griekse filosowe van
die eerste eeu te oorweeg. Volgens die meeste filosowe van die eerste eeu nC is
die liggaam gesien as die tronk waarin die siel (die ewigheid) opgesluit is
(http://www.myriobiblos.gr/texts/english/constan.html). Die skrywer van die brief
aan Diognetos sien die liggaam as die beskermer van die siel (ejgkevkleistai).
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Volgens

die

webartikel

in

die

blad

http://www.myriobiblos.gr/

texts/english/constan.html moet die siening dat die siel vasgevang is in die
liggaam, as volg verstaan word: “The soul resides in the body... invisible as it is,
nonetheless, it is guarded by the visible body: the body contains the soul. And
when death occurs, the soul is "liberated" from the body.”
Vir die skrywer aan Diognetos is die enigste nie-verganklike aspek van die
skepping

die

voorsiening

van

God

(http://www.myriobiblos.gr/

texts/english/constan.html). As ‘n reël is die siel vir die vroeg-Christelike skrywers
die begin en die einde van die lewe op aarde. Die mens is dus in werklikheid eers
wat hy behoort te wees as die siel vrygemaak is. Dit is die rede waarom so baie
van die kerkvaders na die toekomstige heerlikheid verwys as die een waarna die
gelowige behoort uit te sien. Eers dan beleef die mens die volle vryheid wat God
met die aanvanklike skep van die kosmos bedoel het.
Die kerkvaders is dus nie teen die gedagte dat die kosmos die grootheid van God
simboliseer en verkondig nie, maar sien uit na die dag wanneer hulle in vryheid
die grootheid van die onverganklike kosmos (die nuwe aarde en nuwe hemel)
kan beleef (http://www.myriobiblos.gr/ texts/english/constan.html). Die skrywer
van die Diognetos brief het moontlik hierdie filosofiese gedagte in sy geskrif
bedoel. Die Christene, hoewel in die wêreld vasgevang soos die siel in die
liggaam volgens die filosowe se opvatting, en gebind in vryheid, hou self die
wêreld in stand (kai; Cristianoi; katevcontai me;n wJ" ejn froura/' tw'/

kovsmw/, aujtoi; de; suvn ejcousi; to;n kovsmon). Dit doen hulle deur die beginsels
van liefde, verdraagsaamheid en gehoorsaamheid aan die wêreld te leer deur
hulle voorbeeld (http://members.tripod.com/stromata/id17/diognet.htm).
Die wêreld kan nie sonder die Christen leef nie, soos die Christen nie sonder die
wêreld tot eer van God kan leef nie. As die wêreld sonder die Christen moes leef
sou daar geen keer aan die mens se selfsug, en hebsug wees nie. Die Christen
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leer die wêreld om matig te leef, en matig teenoor die skepping te staan
(http://members.tripod.com/stromata/id17/diognet.htm). Dit gee die skepping en
die mens ‘n besondere verbintenis aan mekaar: die een versorg die ander
(http://members.tripod.com/stromata/id17/diognet.htm). Die aarde versorg die
mens en voorsien in al sy behoeftes, en die mens dra die sorg vir die aarde,
sonder wie sy (die aarde) nie kan lewe nie (http://members.tripod.com/
stromata/id17/diognet.htm).
Dit

gee

die

gelowiges

ook

‘n

besondere

verantwoordelikheid,

want

aujtoi; de; sunevcousi to;n kovsmon - hulle hou die wêreld in stand (dit is: hulle
keer dat die mag van die duiwel sy volle potensiaal onder die mense
bereik). Hulle leer die wêreld liefde teenoor mekaar en liefde teenoor die natuur
(http://members.tripod.com/stromata/id17/diognet.htm).
Oor die nietigheid van die lewe (sonder God)
X 4.

ajgaphvsa" de; mimhth;" e[sh/ ajutou' th'" crhstovthto". kai; mh;
qaumavsh/", eij duvnatai mimhth;" a[nqrwpo" genevsqai qeou'. duvna=
tai qevlonto" aujtou'.

5.

ouj ga;r to; katadunasteuvein tw'n plhsivon oujde; to; plevon e[cein
bouvlesqai tw'n ajsqenestevrwn oujde; to; ploutei'n kai; biavzesqai
tou;" ujpodeestevrou" eujdaimonei'n ejstin, oujde ejn touvtoi" duvna=
taiv ti" mimhvsasqai qeovn, ajlla; tau'ta ejkto;" th'" ejkeivnou mega=
leiovthto".

7.

tovte qeavsh/ tugcavnwn ejpi; gh'", o{ti qeo;" ejn oujranoi'" politeuv=
etai, tovte musthvria qeou' lalei'n a[rxh/, tovte tou;" lolazomev=
nou" ejpi; tw'/ mh; qevlein ajrnhvsasqai qeo;n kai; qaumavsei": tovte
th'" ajpavth" tou' kovsmou kai; th'" plavnh" katagnwvsh/, o{tan to;
ajlhqw'" ejn oujranw'/ zh'n ejpignw'/", o{tan tou' dokou'nto" ejnqavde
qanavtou katafronhvsh/", o{tan to;n o[ntw" qavnaton fobhqh'/", o{"
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fulavssetai, toi'" katakriqhsomevnoi" eij" to; pu'r to; aijwvnion, o{
tou;" paradoqevnta" aujtw'/ mevcri tevlou" kolavsei.
Vertaling
X 4.

Deur Hom lief te hê, sal u ‘n nabootser word van sy goedheid. En
moenie u verwonder dat dit moontlik is vir ‘n mens om ‘n nabootser van
God te word nie. (‘n Mens) kan (‘n nabootser van God word) as hy wil.

5.

Want geluk lê nie in die oorheersing van jou naaste nie, ook nie in die
begeerte om meer te hê as die swakkeres nie, ook nie om ryk te wees
nie en om dwang op die behoeftiges uit te oefen nie; hierin kan niemand
God naboots nie; nee, hierdie dinge lê buite sy majesteit.

7.

Dan sal u, alhoewel u op die aarde is, sien dat God in die hemele woon;
dan sal u begin om oor die misteries van God te praat; dan sal u diegene
wat gestraf word omdat hulle nie God wil verloën nie, sowel liefhê en
bewonder; dan sal u die bedrog en dwaling van die wêreld veroordeel,
wanneer u die ware lewe in die hemel leer ken, wanneer u die
oënskynlike dood hier (op aarde) minag, wanneer u die ware dood
vrees, wat bewaar word vir hulle wat veroordeel sal word tot die ewige
vuur, wat diegene wat daaraan oorgelewer is, tot die einde toe sal folter.

Kommentaar
Volgens die skrywer van die Diognetos brief het die lewe sy sin en betekenis
verloor as God nie in die lewe van die mens erken en geëer word nie. Geluk lê
nie

in

die

oorheersing

van

die

naaste,

of

in

rykdom

nie

(ouj ga;r to; katadunasteuvein tw'n plhsivon oujde; to; plevon e[cein bouvles=

qai tw'n ajsqenestevrwn oujde; to; ploutei'n kai; biavzesqai tou;" ujpode=
estevrou" eujdaimonei'n ejstin...), maar in die verborgenhede van God
(tovte musthvria qeou' lalei'n a[rxh/). Terwyl die mens op die aarde is, sien hy
dat God in die hemele woon. Diognetos word opgeroep om dit ook raak te sien
(tovte qeavsh/ tugcavnwn ejpi; gh'", o{ti qeo;" ejn oujranoi'" politeuvetai). Die
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ware lewe (ajlhqw'"...zh'n) word nie aan die aardse gekoppel nie, maar is

ejn oujranw'/ (Geffcken 1928:56). Vir die geestelike mens is die aardse, hoewel
ook gevul met die heerlikheid van God, die deurgang na die ewige.
(http://twardecki.mnw.art.pl/Inscriptions/Greek%20inscriptions/Texts/1%20Epitap
he%20de%20Diognetos%20et%20de%20Diodelos%20de%20Rhamnous.htm).
Dit is in lyn met die vorige gedeelte waar opgemerk is dat die mens, alhoewel hy
sy verantwoordelik binne die vleeslike liggaam besef, nie so geheg raak aan die
vleeslike dat dit sy lewe oorheers nie.
8.3

Gevolgtrekking

Gevolgtrekkings wat uit die brief aan Diognetos gemaak kan word, is die
volgende:

Hoewel

dit

nie

direk

oor

die

skepping

en

die

mens

se

verantwoordelikheid daarteenoor handel nie, is dit duidelik: die eerste
verantwoordelikheid is teenoor God en teenoor die ewigheid. Die mens het egter
ook die verantwoordelikheid om in sy aardse lewe die gawes van God te geniet
en korrek in sy lewe aan te wend.

