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james a. kelhoffer 

En svensk översättning av Eusebios ad Marinum 
I.1–II.1: Textkritik och harmonisering av  

bibeltexter i den tidiga kyrkan 

Introduktion
När jag alldeles nyligen hade flyttat till Uppsala besökte jag Anders 
Ekenbergs patristikseminarium vid Newmaninstitutet. Efter seminariet 
denna bitande vinterkväll 2011 kom förslaget att vi skulle gå tillsammans 
till Olof Andréns 95-årsfest på Sankt Ansgar. Då hade jag ingen aning 
om vart vi skulle gå eller vem som skulle firas, men för mig räckte det att 
förstå att det var en mycket produktiv forskare och varmt uppskattad stu-
dentpräst, och jag följde gärna med. För mig blev kvällen en imponerande 
introduktion till jubilaren och hans gärning samt till det vetenskapliga 
och även det kyrkliga livet i Uppsala. Sedan dess har jag gett kurser i bl.a. 
patristik på Teologiska institutionen och då kunnat förklara för studen-
terna hur mycket mer av kyrkofädernas skrifter som numera finns i svensk 
översättning tack vare Olof Andréns många insatser. 

På 90-talet var jag doktorand vid University of Chicago och arbetade 
med en avhandling om Markusevangeliets längre avslutning.1 Under 
denna tid blev jag nyfiken på ad Marinum (»Till Marinus«; CPG 3470) 

1 Någon okänd författare lade Mark 16:9–20 till Markusevangeliet c:a 120–150 v.t. I detta 
stycke använde denne sig framför allt av en mängd stoff från de fyra evangelierna som så 
småningom inkluderades i kyrkans kanoniska skriftsamling. Se J. A. Kelhoffer, Miracle 
and Mission: The Authentication of Missionaries and Their Message in the Longer Ending of Mark, 
WUNT 2.112 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2000), fr.a. 169–77. 
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tillskriven Eusebios av Caesarea (c:a 260–340 v.t.). Det fanns då ingen 
bra engelsk översättning av denna text och inte heller mycket forsk-
ning om den omfattande genren Quaestiones et responsiones (»Frågor och 
svar«) om Bibeln. Därför syftade min första vetenskapliga artikel till 
att fylla en del av denna lucka.2 

Den översättning till engelska som jag då utarbetade omfattade ad 
Marinum I.1–II.1, vilket utgör ungefär den första fjärdedelen av denna 
fortfarande mindre kända men mycket intressanta text.3 Den översätt-
ning till svenska av samma material som följer nedan syftar till att visa 
min uppskattning för Olof Andréns åtskilliga insatser inom patristik, 
till att vara en liten komplettering till hans utgåva av Eusebios Historia 
ecclesiastica,4 och möjligtvis till att inspirera andra forskare att fortsätta 
översätta kyrkofäderna till svenska för användning i akademiska och 
kyrkliga sammanhang. 

Överblick: ad Marinum I.1–II.1
Ad Marinum bevisar att det redan på 300-talet pågick en debatt om 
hur Markusevangeliet ursprungligen avslutades – med 16:9–205 eller 
med den förbryllande abrupta avslutningen vid 16:8c (»de var rädda 
eftersom…« [min övers.]). Verket är därför av stort intresse för att 
 rekonstruera Markusevangeliets ursprungliga text och för att spåra 
Markusevangeliets mottagande i den tidiga kyrkan. 

2 Kelhoffer, »The Witness of Eusebius’s ad Marinum and Other Christian Writings to the 
Original Conclusion of Mark«, ZNW 92 (2001): 78–112; uppdaterad och omskriven 
version: Kelhoffer, Conceptions of »Gospel« and Legitimacy in Early Christianity, WUNT 324 
(Tübingen: Mohr Siebeck, 2014), 121–64. Angelo Mai (1782–1854) var den första att 
publicera den grekiska texten i Codex Vat. Palat. 220, s. x, f. 61–96 i idem, Scriptorum 
Veterum Nova Collectio e Vaticani Codicibus (Rom: Typis Vaticanis, 1825), 1:61–82; senare 
kom Mai ut med en reviderad text: idem, Novae patrum bibliothecae (Rom: Typis sacri Con-
cilii propagando christiano nomini, 1847), 4:255–68, vilken togs över av Patrologia Graeca 
22:937–53. Efter min artikel (2001) gav Claudio Zamagni ett stort bidrag till Sources 
Chrétiennes-serien: Eusèbe de Césarée: Questions évangéliques, SC 523 (Paris: Cerf, 2008). 
Därefter kom Roger Pearse et alii ut med en fullständig engelsk översättning i Eusebius of 
Caesarea: Gospel Problems and Solutions. Quaestiones ad Stephanum et Marinum (CPG 3470), 
Ancient Texts in Translation 1 (Ipswich: Chieftain Publishing, 2010). 

3 Av två anledningar har jag valt att översätta just dessa delar av ad Marinum. För det första 
vore det för mycket material att översätta hela texten i en artikel. För det andra är det 
bara i del I som författaren diskuterar Mark 16:9–20. Del II.1 inkluderas på grund av dess 
relevans för en analys av del I. Se vidare Kelhoffer, »Gospel« and Legitimacy, 136–46. 

4 Andrén, Eusebios av Caesarea, Kyrkohistoria (Skellefteå: Artos, 1995). 
5 Numera anser alla forskare Mark 16:9–20 vara ett senare tillägg till Markusevangeliet. 

Se fotnot 1 (ovan) och Kelhoffer, Miracle and Mission, 5–156. 
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Som svar på Marinus första fråga, »Hur kommer det sig att Frälsaren 
i Matteus [28:1]6 verkar ha uppstått ’sent på sabbaten’ men i Markus 
[16:2, 9] ’tidigt på morgonen efter sabbaten’«, ger författaren två oför-
enliga förklaringar.7 Den första förklaringen går ut på att det faktiskt 
inte är relevant om det verkar finnas en diskrepans mellan Matteus och 
»Markus« eftersom denna del av »Markus« inte hörde till evangelis-
tens ursprungliga text; avsnittet 16:9–20, hävdar man, finns inte »i de 
riktiga handskrifterna« av Markusevangeliet (ad Marinum I.1). Man 
kan då undra vilka »riktiga« handskrifter författaren av ad Marinum 
I.1 kan ha haft tillgång till för att understödja detta påstående. I vilket 
fall är påståendet av stort intresse eftersom det stämmer överens med 
de viktiga nytestamentliga handskrifterna Codex Vaticanus (B) och 
Codex Sinaiticus (א), och med några tidiga översättningar (t.ex. sys, itk) 
som inte har med Mark 16:9–20 efter 16:8. Författaren till ad Marinum 
I.1 gör således anspråk på att kunna erbjuda läsaren en inblick i en nu-
mera försvunnen tid då »nästan alla kopior« av Markusevangeliet ska 
ha slutat vid 16:8. 

Den andra förklaringen till samma fråga gör dock gällande att med-
an Matt 28:1 nämner att uppståndelsen skedde »sent« på lördag kväll, 
så berättar Mark 16:9 om en något senare tidpunkt då Jesus visade 
sig »tidigt« på söndagsmorgonen. Denna förklaring bygger på att så 
länge kronologin i Matt 28:1–20 resp. Mark 16:1–20 kan visas vara 
konsekvent behöver man inte bry sig om (möjliga) olika versioner av 
Markusevangeliets avslutning i handskrifterna. En följd av detta reso-
nemang är att även senare tillkomna traditioner i bibelhandskrifter bör 
bevaras om de kan tolkas i enlighet med andra delar av Bibeln. Svaret 
verkar således återspegla ett harmoniserande förhållningssätt till Bi-
beln som kan bidra till att förklara hur ett senare tillägg till Markus 
(16:9–20), tidigare återgiven i bara ett fåtal handskrifter, till slut kom 
att inkluderas i ungefär 99 % av alla bevarade handskrifter av Markus-
evangeliet.8 

6 Inom klammerparenteser [] lägger jag till några bibelreferenser för att hjälpa läsaren följa 
Eusebios ibland kortfattade alluderingar till bl.a. Matt 28:1; Mark 16:9; Joh 20:1. 

7 Detta är den första av fyra frågor som tas upp i ad Marinum. Del II av ad Marinum dis-
kuterar kronologierna i Matt 28 och Joh 20. Del III fortsätter på samma spår och tar upp 
när »Maria från Magdala och den andra Maria grep om hans [Jesu] fötter« (Matt 28:1, 9) 
i jämförelse med när Jesus sade åt Maria att inte »röra vid« honom (Joh 20:17). Del IV 
diskuterar hur evangelierna tidsmässigt placerar Jesu begravning. 

8 Se K. Aland och B. Aland, The Text of the New Testament (2:a uppl.; Grand Rapids: Ee-
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Med sina två vitt skilda svar på den första frågan ger således ad Mari-
num I.1–2 inblick i några inställningar i den tidiga kyrkan till textkritik 
och harmonisering av oförenliga detaljer i Bibeln. Översättningen som 
följer inkluderar även ad Marinum II.1. I detta stycke ges förvånansvärt 
nog en annorlunda förklaring till kronologin i Matt 28:1 än den förkla-
ring som förekommer i I.2. 

Översättning av ad Marinum I.1–II.19

Förord. Eftersom jag redan har utarbetat två verk som behandlar förvir-
rande frågor och [deras] lösningar angående början av de gudomligt 
inspirerade evangelierna, kommer jag nu att hoppa över det som står 
i mitten [av evangelierna] och fortsätta till de frågor om dessa samma 
texters slut, som alltid tas upp av alla. [Jag gör så] utan mycket för-
dröjning eftersom Guds vilja sporrar oss till att göra detta genom dina 
befallningar, Marinus, min mest hedrade och flitige son. För det första 
frågade du: 

I. Hur kommer det sig att Frälsaren i Matteus [28:1] verkar ha upp-
stått »sent på sabbaten« men i Markus [16:2, 9] »tidigt på morgonen 
efter sabbaten«? 

1. Lösningen till detta skulle kunna vara tvåfaldig. Å ena sidan skulle 
den som förkastar själva stycket [16:9–20], [nämligen] perikopen som 
säger detta, kunna säga att det inte finns i alla handskrifter av evan-
geliet enligt Markus. I varje fall begränsar de riktiga handskrifterna10 
slutet av redogörelsen enligt Markus till de ord som den unga mannen, 
som visade sig för kvinnorna, sade till dem: »Var inte rädda. Ni söker 
efter Jesus från Nasaret« [16:6a] och [de ord] som följer [16:6b–7]. 
Till dessa [ord] lägger han till: »Efter att de hörde detta sprang de 
[därifrån]. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda« [16:8].  
I nästan alla handskrifterna av evangeliet enligt Markus begränsas slu-

rdmans, 1987), 287: »It is true that the longer ending of Mark 16:9–20 is found in 99 
percent of the Greek manuscripts as well as the rest of the tradition, enjoying over a 
period of centuries practically an official ecclesiastical sanction as a genuine part of the 
gospel of Mark«. Se vidare K. Aland, »Der Schluß des Markusevangeliums«, i M. Sabbe 
(red.), L’Évangile selon Marc, BETL 34 (2:a uppl.; Gembloux: Peeters, 1988), 435–470 på 
446. 

9 För den grekiska texten se Kelhoffer, »Gospel« and Legitimacy, 127–36 alt. Mai, Novae 
patrum bibliothecae; Zamagni, Eusèbe de Césarée; Pearse, Gospel Problems and Solutions. 

10 Grek.: τὰ ἀκριβῆ τῶν ἀντιγράφων (»de äkta [exemplaren] av handskrifterna«). 
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tet på detta sätt. Men de [ord] som följer efter [i 16:9ff.] kan, eftersom 
de nedtecknats sällan [och] i några men inte alla [handskrifter], vara 
överflödiga – framför allt om de skulle tala emot de övriga evangelis-
ternas vittnesbörd. Så skulle man kunna säga för att undvika och full-
komligt avlägsna en överflödig fråga. 

Å andra sidan säger någon annan, som inte vågar bortse från något 
alls av det som nedtecknats – oavsett hur – i evangeliernas text, att for-
muleringen är tvåfaldig. Detta [är fallet] i många andra [stycken] – att 
varje [formulering] ska vara godkänd bland de trogna och fromma – 
inte den här [formuleringen] i stället för den där eller den där [formu-
leringen] i stället för den här. 

2. Dessutom: om detta stämmer, bör vi gå in på vad formuleringen 
[d. v. s. 16:9] betyder. Om vi skulle fastställa uttryckets betydelse skulle 
vi inte finna det oförenligt med det som har sagts av Matteus [28:1], 
[att] Frälsaren uppstått »sent på sabbaten«. För [uttalandet] »Efter 
att Jesus hade uppstått tidigt på morgonen efter sabbaten« enligt Mar-
kus [16:9a–b] ska vi läsa med en paus. Efter [frasen] »efter att Jesus 
hade uppstått« [16:9a] ska vi lägga in ett kommatecken och så skilja 
detta och det som det betyder från [orden] som läses efteråt [16:9b]. 
Så skulle [vi] först [läsa] »efter att Jesus hade uppstått« [16:9a] i enlig-
het med »sent på sabbaten« i Matteus [28:1] eftersom det var då han 
uppstod. Därefter skulle vi koppla samman [detta] med det som följer 
(vilket ger upphov till andra betydelser) i de [ord] som läses efteråt, för 
»på morgonen efter sabbaten visade han sig för Maria från Magdala« 
[16:9b–c]. 

Johannes har faktiskt själv förklarat detta [angående betydelsen av] 
»tidigt« [i Mark 16:9b] när han bar vittnesbörd: »Tidigt på morgonen 
efter sabbaten« [Joh 20:1] visade han [Jesus] sig för denna Magdalena. 
Därmed visade han sig på detta sätt »tidigt« för henne också i Mar-
kus [16:9b]. Det var inte »tidigt« [16:9a] som han uppstod utan ännu 
tidigare, enligt Matteus [28:1] »sent på sabbaten.«11 För [det var] då, 
»efter att Jesus hade uppstått« [Mark 16:9a], [som] han visade sig för 
Maria – inte vid denna tidpunkt [jfr Matt 28:1] utan »tidigt« [Mark 
16:9b]. Som en följd av detta är det två tidpunkter som nämns i dessa 
[berättelser]. Den ena [tidpunkten] är för uppståndelsen, som skedde 

11 Problemet som diskuteras beror på ordföljden i den grekiska texten, med avseende på tids-
adverbialets placering. 
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»sent på sabbaten« [Matt 28:1]. Den andra [tidpunkten] är för Fräl-
sarens uppenbarelse, som skedde »tidigt«.12 Markus skrev om detta 
när han sade det som ska läsas med en paus: »Efter att han hade upp-
stått…« [16:9a]. Sedan, efter att vi har lagt in ett kommatecken, ska 
det som följer uttalas: »…tidigt på morgonen efter sabbaten visade 
han sig för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju de-
moner« [16:9b–d]. 

II. Hur kommer det sig att, enligt Matteus [28:1, 9–10], denna Mag-
dalena såg uppståndelsen »sent på sabbaten« [men] att, enligt Johan-
nes [20:1, 11], densamma [kvinnan] stod och grät utanför graven på 
dagen efter sabbaten? 

1. Inget hade diskuterats om dessa stycken om vi inte hade förmodat 
att »sent på sabbaten« [Matt 28:1] betyder kvällstiden som följer efter 
[själva] sabbatsdagen, såsom några13 har förmodat, utan [att det bety-
der] det som är [ännu] senare och efter natten som är efter sabbaten. 
För på samma sätt är vi vana vid att säga »i sista minuten«14 och »sent 
under årstiden« och »[alltför] sent i [stunden av] nöd«. Vi syftar inte 
på [att det var] under kvällen eller i skymningen utan betecknar sna-
rare något som är ännu senare. Därför har Matteus, liksom om han tol-
kade sig själv, lagt till »under daggryningen« efter »sent på sabbaten« 
[28:1]. Han säger tydligt [att det hände] under timmen då [solen] redan 
skimrade in på Herrens dag, vilket var »sent« [Matt 28:1] och långt 
framskridet på sabbaten. »Sent på sabbaten« [28:1] har sagts av den 
som tolkade skriften. För evangelisten Matteus förde vidare evangeliet 
på det hebreiska språket men den som översatte detta till det grekiska 
målet15 sade, förutom timmen »under daggryningen in på« Herrens 
dag, [också] »sent på sabbaten« [28:1]. 

Som en följd av detta är nästan samma tidpunkt eller den [tidpunkt] 

12 Se Mark 16:9a || Joh 20:1. Se dock nedan angående ad Marinum II.1, där Eusebios ger 
en annorlunda kronologisk förklaring, nämligen att Matt 28:1 och Joh 20:1 refererar till 
samma tidpunkt när Jesus visade sig för Maria från Magdala. 

13 I »några« (τινες) verkar den person ingå som står bakom svaret som precis har getts i ad 
Marinum I.2. Argumentet som följer i II.1 är att ὀψὲ σαββάτων (Matt 28:1) inte betyder 
lördag kväll (som hävdas i I.2!) utan morgonen därpå. Liksom II.1 motsäger tolkningen 
av ὀψὲ σαββάτων (Matt 28:1) i I.2 så ställer I.2 sig emot lösningen som föreslås i I.1. Se 
vidare Kelhoffer, »Gospel« and Legitimacy, 138–41. 

14 Gk ὀψὲ τῆς ὥρας, bokstavligt »sent i timmen«. 
15 Jfr. Eusebios, Hist. eccl. 3.39.16 (som förmodligen sammanfattar Papias av Hierapolis), att 

evangelisten Matteus »samlade« (συντάσσω) Herrens utsagor på hebreiska, vilka andra 
»tolkade« (ἑρμηνεύω) efter förmåga. 
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som är mycket noga noterad och bevarad av evangelisterna16 med oli-
ka benämningar. Vad Matteus [28:1] har sagt, »Efter sabbaten, i gry-
ningen in på dagen efter sabbaten, kom Maria från Magdala och den 
andra Maria för att se på graven«, skiljer sig inte från Johannes [som] 
sade: »Tidigt på dagen efter sabbaten kom Maria från Magdala ut till 
graven medan det fortfarande var mörkt« [20:1], eftersom de i stora 
drag skildrar en och samma tidpunkt med olika uttryckssätt. Matteus 
skrev »sent« i stället för senare, och [Johannes], som tolkar [Matteus], 
kallade sent på natten »tidigt« och lade till uttrycket »medan det var 
mörkt« [Joh 20:1], för att ingen skulle förmoda att han pratade [om] 
daggryningen. Även Matteus gjorde likadant: till »efter sabbaten« fo-
gade han »i gryningen in på dagen efter sabbaten«, för att ingen skulle 
förmoda att kvällstid åsyftades. Då han även talade noggrant om sab-
batens kväll, skulle ingen kunna förmoda att skymningen efter solens 
nedgång avsågs. I stället säger han »sent på sabbaten« [Matt 28:1]. 

Frågor utifrån Eusebios svar
Ad Marinum I.1–2 försöker överbrygga diskrepansen mellan tidpunkten 
för Jesu uppståndelse enligt Matt 28:1 (ὀψέ, »sent« på lördag kväll) 
och Mark 16:2, 9 (πρωΐ, »tidigt« på söndag). Rent filologiskt betyder 
adverbet ὀψέ »efter en lång tid« eller »sent« och ska således hållas isär 
från meningen av πρωΐ (»tidigt«) i Mark 16:2, 9 (samt Joh 20:1). Bland 
forskare i Nya testamentets exegetik förekommer ändå inte sällan en 
tvivelaktig förklaring att ὀψέ i Matt 28:1 fungerar som en oegentlig pre-
position (improper preposition) med betydelsen »efter«.17 Denna förkla-
ring skulle kunna återspegla en bakomliggande önskan att harmonisera 
kronologin i Matt 28:1 med Mark 16:2, 9. Även i Bibel 2000 översätts 
felaktigt frasen i Matt 28:1 som »efter sabbaten« i stället för »sent 
på sabbaten«. I motsats till denna förklaring läser man i LSJ, efter tre 
definitioner av ὀψέ som »sent«,18 att (bara!) i Matt 28:1 »möjligtvis« 
(»perh[aps]«) skulle ὀψέ kunna betyda »efter« (»after«) – till skillnad 
från den fastställda, normala betydelsen av ὀψέ (»sent«).19 

16 D. v. s. Matteus och Johannes. 
17 Detta hävdar BDAG, 743, s.v. ὀψέ, definition 3. 
18 LSJ, 1282, s.v. ὀψέ, definitioner 1–3. 
19 LSJ, 1282, s.v. ὀψέ, definition 4. Se vidare, om begrepp för tidpunkter i Nya testamentet 

(med en insiktsfull kritik av bibelöversättningen New Revised Standard Version), Troy 
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Eftersom några i den tidiga kyrkan upptäckte skillnaden mellan ὀψέ 
(enligt Matt 28:1) och πρωΐ (enligt Mark 16:2, 9) uppstod det ett be-
hov för Eusebios att klarlägga avvikelsen. Den första förklaringen som 
ges i ad Marinum I.1 hävdar att eftersom »de riktiga handskrifterna« 
(τὰ ἀκριβῆ τῶν ἀντιγράφων) av Markus slutar vid 16:8, skulle proble-
met kunna lösas genom att åsidosätta 16:9–20, eftersom stycket bara 
»sällan« (σπανίως) förekommer i några handskrifter. Den textkritiska 
observation som bevaras i ad Marinum I.1 fick ett spännande Nachleben 
såväl hos senare kyrkofäder (t.ex. Hieronymus, Hesychios av Jerusalem, 
Severios av Antiokia, Viktor av Antiokia, Euthymios Zigabenos) som 
i anteckningar i en mängd NT-handskrifter i slutet av Markusevan-
geliet.20 

Det kommer en helt annan lösning i ad Marinum I.2, nämligen att 
det faktiskt inte finns någon diskrepans mellan Matt 28:1 och Mark 
16:2, 9. Matteus ska bara ha placerat uppståndelsen tidsmässigt, medan 
»Markus«21 bara ska ha berättat om när i tiden Jesus senare visade sig 
för Maria från Magdala. 

I ad Marinum II.1 behandlas kronologin för när Jesus visade sig för 
Maria från Magdala enligt Matt 28:1 (ὀψὲ σαββάτων) resp. Joh 20:1 (τῇ 
μιᾷ τῶν σαββάτων). Förklaringen är att Matteus och Johannes berättar 
om samma händelse – inte två separata tillfällen då Maria mötte Jesus. 
Enligt denna förklaring stämmer »sent på sabbaten« i Matteusevan-
geliet överens med »på första dagen efter sabbaten« i Johannesevan-
geliet (II.1, i motsats till I.2!). Återigen i II.1, liksom i slutet av I.1 och 
I.2, dras slutsatsen att det inte finns någon motsägelse mellan dessa 
evangelier.22 

Det är lätt att förstå varför man ville ha förklaringar till dessa och 
andra diskrepanser23 mellan Bibelns enskilda berättelser. För den som 
tolkar ad Marinum är det dock väldigt svårt att förklara hur dessa mot-

W. Martin, »Time and Money in Translation: A Comparison of the Revised Standard 
Version and the New Revised Standard Version«, Biblical Research 38 (1993), 55–73, här 
67–69. 

20 Som diskuteras i Kelhoffer, »Gospel« and Legitimacy, 146–59. 
21 D. v. s. Mark 16:1–20 (v 1–8 tillsammans med v 9–20). 
22 I ad Marinum II.2–3 fortsätter författaren att exemplifiera hur kronologierna i Matt 28 och Joh 

20 är konsekventa. Ett liknande argument följer gällande identiteten hos kvinnorna (enligt 
Matteus) eller kvinnan (enligt Johannes) som besökte Jesu tomma grav (II.4–7). 

23 Till exempel: var det en man (Mark 16:5), en ängel (Matt 28:2, 5), två män (Luk 24:4) 
eller två änglar (Joh 20:12) som mötte kvinnan eller kvinnorna, i den tomma graven efter 
Jesu uppståndelse? 
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sägelsefulla förklaringar kunde förekomma nära inpå varandra i en och 
samma text. En kyrkofader som Eusebios skulle kunna ställa sig bakom 
förklaringen i I.1 eller i I.2 men det vore inte konsekvent att försöka 
bejaka båda förklaringarna. På samma sätt kunde man antingen påstå 
att Matt 28:1 och Mark 16:2, 9 (samt Joh 20:1) refererar till olika tid-
punkter (I.2) eller hävda att Matt 28:1 och Joh 20:1 refererar till samma 
tidpunkt (II.1). Därför förorsakar inkonsekvenserna mellan svaren i I.1 
och I.2 och mellan svaren i I.2 och II.1 ytterligare frågor som inte kan 
behandlas i denna artikel.24 De som inspireras av och bygger vidare på 
arvet från kyrkofäderna, i de svenska översättningar som Olof Andrén 
gett oss, får gärna ta diskussionen vidare.

24 Se Kelhoffer, »Gospel« and Legitimacy, 136–46. 


