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Innleiing

I ei lærebok i kyrkjehistorie1 vert perioden frå år 70-325 definert som ‘frikyrkjeleg.’

Dette omgrepet er svært lada, men eg skal likevel nytte meg av dette. I våre dagar

vert dette omgrepet oe brukt om lågkyrkjelege (og oe lutherske) forsamlingar

utan formell tilknyting til staten. Dette passer både godt og dårleg på (delar av)

oldkyrkja.

Kyrkja hadde ingen formell tilknyting til staten inntil år 325. (Og fekk det heller

ikkje før i 380 under keisar eodosius.) Men den var ikkje ‘lågkyrkjeleg.’ Den var

heller ‘høgkyrkjeleg.’ (Med ‘lågkyrkjeleg’ og ‘høgkyrkjeleg’ meiner eg kva syn ein

har på autoritet i kyrkja.)

Tema eg skal ta for meg, er forholdet mellom Kyrkja og staten frå den vart kon-

stituert inntil år 325. Den konkrete oppgåveteksten er; “Gjer greie for forholdet

mellom kyrkje og stat i Romarriket inntil år 325.” Då det er litt for breitt, vil eg fo-

kusere på det siste hundreåret, frå 248 til 325. Grunnen til denne avgrensinga er at

forfylgingane i dei fyrste hundreåra var relativt udramatiske, i alle fall i omfang og

lengde. Men i 248-250 tok den ‘verkelege’ forfylgjinga til. Men før eg ser på det, vil

eg gi eit kort historisk omriss av dei fyrste hundreåra.

Min primære litteratur her er den læreboka eg allereie har nemnt samt ei mas-

teroppgåve i historie som er skrive av Oddbjørn Berge i 2007. Desse, og fleire, står

oppført i kjeldelista i slutten av oppgåva.

1 Historisk omriss av perioden frå ca. år 33 til 248

I dei fyrste tretti åra vart Kyrkja hovudsakleg sett på som eit jødisk parti av staten.2

Ein har tradisjonelt plassert dei kristne på den eine sida, og jødane på den andre. Eg

1Haraldsø: 1997
2Med ‘staten’ meiner eg dei romerske styresmaktene.
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vil heller understreke at dei kristne var ei jødisk gruppe, og at det (fram til år 70) var

fire jødiske hovudgrupper: Dei kristne, farisearane, saddukearane og essenarane.

Etter år 70, då tempelet vart øydelagd, forsvann dei to sistnemnde. (I alle fall etter

det vi veit.)3

Staten var i all hovudsak ‘tolerante’ i religiøse spørsmål. Ein stilte det kravet at

ein skulle ofre til dei romerske gudane og til keisarens genius. Men likevel fekk no-

kre folk/religionar fritak for dette, deriblant jødedommen, då denne var ein gam-

mal, ærverdig religion med høg moralsk standard. (Jødane var i tillegg kjent for å

slå tilbake på alle forsøk på å få dei til å gje opp si monoteistiske tru.4)

Sidan staten såg på dei kristne som eit jødisk parti, med alle religionsprivilegi-

um, såg ein også på striden mellom kristne og (andre) jødiske parti som ein ‘indre

religiøs strid.’5 Staten var altså hovudsakleg likegyldig til dei kristne. (Men andre

jødiske gupper forfølgde, både religiøst og politisk.6)

Men kristne vart etterkvart avgrensa frå jødedommen, og vart difor oppfatta

som ein ny, sjølvstendig religion. Sidan dei kristne nekta å ofra til keisarens geni-

us, nekta dei dermed å delta i samfunnets ‘religiøse plikt.’ Av den grunn, då Roma

brann i seks dagar i år 64, og store delar av byen vart øydelagd, kunne Keisar Nero

(54-68) — som var mistenkt — enkelt leggja skulda på dei kristne, som var upopu-

lære, mellom anna på grunn av rykte om innhaldet i gudstenestene. Denne forfyl-

ginga var ikkje den verste, sjølv om den kanskje vert framstilla slik på film. Keisar

Domitian (81-96) var verre. Han starta ei meir eller mindre systematisk forfylging

av kristne i Rom og Vesle-Asia.

Vi veit ikkje om kristendommen var direkte ulovleg (ved romersk lov), men vi
3Saddukearane stod då utan ‘arbeid.’ Og essenarane hadde ikkje lenger noko tempelsystem å

motarbeide.
4Til dømes makkabearopprøret i 167-164 f. Kr.
5Sjå m.a. Apg 18:12-17.
6Sjå m.a. Apg 4:1-22, 12:1-3.
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veit at keisar Trajan (98-117) gav nokre retningslinjer for korleis ein skulle forholda

seg til kristne. Dei skulle straffast dersomdei hald fast på trua,men dei skulle sleppa

straff om dei ofra til Roms gudar og keisarens bilete.7

Ein hovudgrunn til desse forfylgingane var at kristne vart sett på som eit sosialt

problem. Kristne fekk oe skulda om noko galt skjedde — jordskjelv, ulukker, osv.

— fordi ein meinte at dei “hadde ved sine holdninger utfordret gudene ... og ulyk-

kene var straff for det.”8 (Men det var framleis ikkje noko systematisk forfylging,

då ein såg på dette som eit ro- og ordensproblem på lokalt plan.)

2 Forholdet mellom stat og kyrkje frå 248 til 325

Eit viktig spørsmål å stilla seg når vi ser på forholdet mellom staten og kyrkja i

denne perioden er korleis det kan ha seg at Kyrkja gjekk frå å vera einmarginalisert

og forfylgd minoritet, til å verta statsreligion. Oddbjørn Berge stiller tre viktige

spørsmål i såmåte: “Kvifor prøvde romarstaten å knekke den kristne kyrkja? Kvifor

blei desse forsøka gjevne opp? Og kvifor byrja keisar Konstantin å samarbeidemed

dei kristne?”9

Svaret på det fyrste spørsmålet trur eg er samansatt,men eg trur vi trygt kan seie

at hovudmotivasjonen bak forsøket var politisk. Dei kristne vart karakterisert som

upatriotiske, noko som forverra seg i 248, då ein feira Rom sitt tusenårsjubileum.

Ein stod då midt i ei politisk, økonomisk og militær krise. Gotarane gjekk til åtak

ved grensa mot nord — og staten prøvde å få større einskap og samhald i riket.

Keisar Decius (249-251) gav difor — for å skape dette nødvendige samhaldet —

ut eit edikt i år 250 om at alle skulle ofra til dei romerske gudane og til keisarens

7Haraldsø: 1997: 19
8Ibid.
9Berge: 2007: 76
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genius. Det var ikkje nok at ein ofra privat, ein måtte bevise det ved eit sertifikat.

Mange kristne vart diformartyrar, ogmange gav opp trua si. (I alle fall ‘offentleg.’)10

Kyprian, som vart biskop i 249, var svært viktig i denne perioden. Han hadde

bakgrunn frå ein rik heidensk familie, sannsynlegvis frå Kartago. (Hans martyri-

um, i 258, skjedde faktisk i villaen hans.)11 Kyprian rømde frå Kartago då ediktet

vart publisert, og enkelte tolka dette som feigskap og utruskap. Kyprian svara at

han hadde fått ein visjon og eit guddomleg pålegg om dette, fordi han — gjennom

ein trufast diakon — skulle passa på flokken sin.12

Ein ting som ‘surna’ forholdet mellom staten og Kyrkja, var Kyprian sitt sterke

kyrkjesyn. Han sa, at “ein kan ikkje ha Gud til Far, om ein ikkje har kyrkja til mor.”

Eit slikt syn på Kyrkja kan gjere ho, i statens syn, for sterk. Dei systematiske forfyl-

gingane stoppa opp då Decius døydde i 251, men blussa opp att i 257-258, under

keisar Valerian (253-260). Edikta var no spesifikt retta mot kristne, med forbod

mot gudstenester, samstundes som ein konfiskerte kyrkjelege eigedomar. Under

denne forfylginga, i 258, vart Kyprian drepen for si tru i sin eigen villa. Før det-

te vart han spurd ut av den romerske statthaldaren. Statthaldaren beordra Kyprian

om å tilbe gudane, men han nekta. “Du burde heller tenka på din tryggleik og ikkje

forakta gudane” sa statthaldaren. Men Kyprian svara: “Min tryggleik og styrke er

Kristus Herren, som eg ynskjer å tene til evig tid.”13

Frå ca. år 260 kom det så ein ‘fredsperiode’ under keisar Gallienus (som styrte

åleine frå 260-268). I denne ‘fredstida’ var det sterk kyrkjevokster, og nye kristne

forsamlingar kom over heile Romarriket. I denne tida voks det også fram eit større

fokus på dogmatiske spørsmål — t.d. treeininga, Kristi natur, osv. — då ein no

10Gilhus & Mikaelsson (red.): 2007: 213
11“Cyprian” på Wikipedia (2008)
12Ibid.
13Milner: 1835/2006: 160
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hadde høve til å fokusere på dette, og ikkje måtte tenke på tortur og forfylging.

Dette skapte også større teologiske skilje mellom biskopane, som utvikla seg meir

og meir i denne fredstida.14

På 300-talet kom dei ei ny bølgje av forfylging, under keisar Diokletian (284-

305). Han møtte eit ubalansert og uroleg rike, og omorganiserte difor styret i Ro-

marriket — for å skape den nødvendige balansen. Han innførte eit tetrarki, med

fire ‘keisarar.’ Det var to (med-)keisarar og to underregentar. Diokletian deklarerte

denne ordninga for guddomleg, og skapte eit endå større skilje mellom Kyrkja og

staten.15 Ein understreka at Romarrikets grunnlag låg i den gamle romerske religio-

nen, og vart endå meir aggressiv overfor avvikarar, som hovudsakleg var kristne.

Diokletian gjorde ikkje noko med dette dei fyrste 20 åra ved makta, men då den

nødvendige balansen var skapt, tok han oppgjer med dei kristne på ‘tradisjonelt

vis.’

I år 303-04 kom det ut fleire edikt med forbod om å feire gudsteneste og påbod

om å rive kyrkjer, utlevering av heilage skrier, erning av kristne frå den romerske

administrasjon, tap av borgarrettar for kristne somhadde dette,16 og sist, men ikkje

minst, påbod om utføre dei tradisjonelle ofringane. Gjorde ein ikkje dette, vart ein

fengsla, torturert og avretta.

Diokletian trakk seg frå vervet sitt i 305, men forfylginga fortsette i nesten ti år

til. Denne perioden var oldkyrkja sin verste forfylgingsperiode. Tusenvis av kristne

mista livet, men dei viste også styresmaktene at dei kunne stå imot, at dei ikkje let

seg rokka. I 311 gav difor keisarGalerius (305-311) ut eit toleranseedikt somopphe-

va forfylginga og tillet religionen. I 313, under (med-)keisar Konstantin og (med-

)keisar Licinius vart det bestemt at kristendommen skulle vere likestilla med andre

14Haraldsø: 1997: 21-22 og Berge: 2007: 39.62
15Haraldsø: 1997: 21-22
16Før var dei fleste kristne slavar, så dette var ikkje moko problem. Men på 200-talet ‘vart’ også

mange velståande kristne.
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religionar. (Det var likevel visse forfylgingar, fram til Konstantin vart einekeisar.)

No var det berre desse to som hadde makta, og utan fiendar var det ikkje noko

som batt dei saman. Desse byrja difor å kriga, og i 324 vann Konstantin og vart

einekeisar i riket fram til sin død i 337.17

Konstantin favoriserte kristendommen allereie i 313, og den gjekk no gradvis

ut av sin ‘frikyrkjelege,’ og over i sin ‘statskyrkjelege’ periode.18 Det var no (hovud-

sakleg) slutt på forfylgingane, men denne samanblandinga av staten og Kyrkja var

ikkje udelt positiv. Då keisar Konstantin eingong hadde eit gjestebod for biskopar,

sa han at han også var biskop, “av Gud innsett biskop for dei ytre saker.”19 Men

grensa mellom det ‘ytre’ og det ‘indre’ var ikkje alltid like enkelt å oppdage. Kon-

stantin skulle i 313 definere kven av biskopane i Afrika som var ortodoks og kven

som ikkje var det. Spørsmålet er sjølvsagt om dette var ei ‘ytre’ eller ei ‘indre’ sak,

om valet av biskopar er eit teologisk eller eit kyrkjepolitisk spørsmål.

Det er ikkje usannsynleg at grunnen til at Konstantin var så positiv til kristen-

dommen er at han vaks opp i ein heim med kristen påverknad. Mora hans, Helena,

var kristen. Syster hans heitte Anastatia, som tyder ‘den gjenoppstadne.’ Berge skriv

at dette “kan vere seinare utviklingar, frå tida etter 312. Det er likevel sannsynleg

at keisaren kjende både kristne og kristendommen godt før han byrja samarbeidet

med kyrkja.”20

‘Statskyrkja’ sin start set mange til konsilet i Nikea, i år 325. Kyrkja hadde no

gått frå å vere ei lita jødisk gruppe til å vere romersk statsreligion.

17Haraldsø: 1997: 22 og Berge: 2007: 28
18Haraldsø kallar oldkyrkja i denne perioden, 325 til 500, for ei ‘folkekyrkje.’
19Molland: 1954: 7-8
20Berge: 2007: 50
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Konklusjon

Forholdet mellomKyrkja og staten inntil år 325 var svært skiande. Styresmaktene

gjekk frå å vere likesæle til kristendommen til å totalt omfamne den — via forfyl-

ging, tortur og drap. Tre spørsmål er viktige her, i fylgje Oddbjørn Berge: “Kvifor

prøvde romarstaten å knekke den kristne kyrkja? Kvifor blei desse forsøka gjevne

opp? Og kvifor byrja keisar Konstantin å samarbeide med dei kristne?”21

Staten prøvde å knekke Kyrkja fordi rikets samhald og einskap var trua. For å

halda oppe kontrollen, kravde ein at organisasjonsleiarane skulle vise lojalitet ved

tradisjonelle ofringar. Men ein gav opp å forfylge kristne då ein, etter fleire forsøk,

innsåg at det var ei umogeleg oppgåve, mykje på grunn av kristen påverknad i høge

samfunnslag, inkludert Konstantins eigen familie. Mora hans, Helena, var kristen,

og systra hadde eit kristen namn. Far hans, Konstantius (som var medkeisar), var

ikkje kristen, men skilde seg frå dei andre tatrarkane ved si milde framferd overfor

kristne.22

Men den kristendomsformen som kom etter Konstantin si omvanding var av

rromersk karakter. Den kristne Gud hadde tatt Jupiter sin plass og Konstantin såg

på seg sjølv som pontifeks maximus, i gammal romersk tradisjon.23

Forholdet mellom staten og Kyrkja var no blitt betre, men sjølv om forfylgin-

gane no (hovudsakleg) hadde stoppa opp, så endra denne nyorienteringa kristen-

dommens andlet for alltid.

21Ibid.: 76
22Ibid.: 51.51
23Ibid.: 75
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