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«Dovenskap er  
menneskets nei til  
Guds ja i hjertet» 
 
Martin Herbst 
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Forvirringen rundt dødssynden do-
venskap skyldes at den har vært oppfattet på vidt 
forskjellige måter.

Man kan for det første snakke om fysisk do-
venskap. Det er slik moderne mennesker oppfat-
ter ordet. De dovne er sjusoverne, dovenpeisene 
eller kollegene som alltid ser på klokken. 

For det andre finnes det dovenskap i form 
av sosial apati. Her handler ikke giddaløshe-
ten om arbeidet, men om ens neste. Man gid-
der ikke bry seg om sin neste, enten det er en 
nabo eller en flyktning. Ifølge den tyske filosofen 
Hannah Arendt er denne formen for dovenskap 
menneskehetens verste fiende. Hun satte den i 
sammenheng med Hitler-regimets grusomheter 
mot jødene under Annen verdenskrig. Hvorfor 
skjedde det? Fordi vi lot det skje. Hvorfor lot vi 
det skje? Fordi vi ikke orket å gjøre motstand mot 
nazistyret og ta konsekvensene av det. 

Kjærlighetens krav. Det finnes også en tredje 
form for dovenskap. Den handler ikke om gidda-
løshet på jobb eller overfor medmennesker, men 
i ens eget liv. Mens den fysiske og sosiale doven-
skapen handler om «det» eller «dem», handler den 
eksistensielle dovenskapen om meg selv: Jeg gid-
der ikke gjøre en innsats for meg selv. Jeg gidder 
ikke være den jeg er. Jeg vet godt at jeg har mye 
jeg kan bidra med, men det vil jeg ikke se i øynene. 
Jeg gidder ikke å forholde meg til det beste i meg 
selv. Jeg gidder ikke å forholde meg til det verste 
heller. Eller gjøre noe med det! Eller som Thomas 
Aquinas understreket: Dovenskap betyr at man ikke 
gidder møte kjærlighetens krav. 1 Denne formen for 

dovenskap er menneskets nei til Guds ja i hjertet. 
Søren Kierkegaard beskriver den som den verste 
av alle sykdommer: «sykdommen til døden», som 
skaper fortvilelse, håpløshet og livstretthet 2. 

Livstretthet. Selv om dødssynden dovenskap 
kan komme til uttrykk som giddaløshet og sosial 
apati, dreier den seg dypest sett om at mennes-
ker mangler tiltak når de blir stilt overfor kjær-
lighetens krav i hjertet. Den oppstår fordi man 
har glemt at ethvert menneske er skapt i Guds 
bilde. Dette er den opprinnelige betydningen av 
den dødssynden man kaller dovenskap. Sympto-
mene på den avspeiler seg i en verden preget av 
utbrenthet, depresjon, likegyldighet, håpløshet 
og livstretthet. Det betyr at dovenskapen er en 
av menneskehetens grunnleggende utfordringer, 
kanskje den største av alle. 

La meg illustrere det ved å vise til verdens 
angivelig mest berømte maleri: Michelangelos 
Adams skapelse. Er det ikke vakkert? Er det ikke 
gripende? Der har vi Gud – så kraftfull og vakker, 
og likevel kledd i en lyserød neglisjé! Som for å 
illustrere at Gud integrerer det maskuline og det 
feminine – det faderlige og det moderlige. Men 

Av alle dødssyndene er kanskje dovenskap den som forvirrer 
oss mest. Den kjennetegnes av både apati, mismot  
og hyperaktivitet.
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også det statiske og dynamiske. For selv om Gud 
er preget av en fullkommen ro, er han omgitt av 
så mye bevegelse at småenglene må holde seg 
godt fast for ikke å miste taket. Og der ligger 
Adam. Så yndefull og vakker han er! Så naken! Og 
Gud strekker sin mektige skikkelse ned, strekker 
armen frem, og fingeren også, og gjør sitt ytterste 
for å nå frem til det nyskapte mennesket. 

Og Adam svarer. Skikkelsen hans er som et 
speilbilde av Guds. Han løfter den døsige krop-
pen sin og strekker armen, og også fingeren, opp 
mot Gud. Men akkurat i mellomrommet mellom 
de to fingrene ligger det et spørsmål som Gud 
ennå ikke kjenner svaret på: Kommer Adam til å 
gidde å lee på en finger? Kommer han til å reise 
seg opp og virkeliggjøre det som bor i ham? Kom-
mer han til å gå ut i verden og utgjøre en forskjell? 
Eller kommer han til å bli liggende, for så å falle 
tilbake til intetheten og mørket han ble kalt frem 
fra til lys, liv og lykke?

Bibelen advarer mot alle de tre formene for 
dovenskap. Fysisk giddaløshet tar den for seg 

i den velkjente oppfordringen om å ta lær-
dom av de arbeidsomme maurene: «Gå til 
mauren, du late, se hva den gjør, og bli vis! 
Den har ingen hærfører, verken oppsyns-
mann eller hersker. Likevel sørger den for 
mat om sommeren og samler inn føde om 
høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late, når 
vil du våkne og stå opp? Bare sov litt til, en 
ørliten blund, legg hendene sammen og hvil 
en stund, så kommer fattigdommen over deg 
som en farende fant og nøden som en væp-
net mann».3 Paulus er også svært kritisk til 
de fysisk dovne: «For da vi var hos dere, ga 
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vi dere dette påbudet: Den som ikke vil arbeide, 
skal heller ikke spise.» 4 I hans øyne er det asosi-
alt å la være å arbeide om man kan. 

Kritikken mot sosial apati dukker opp like et-
ter at Moses har mottatt de ti bud: «Du skal ikke 
undertrykke og ikke gjøre urett mot en innflytter, 
for dere har selv vært innflyttere i Egypt. Dere 
skal ikke plage enker og farløse.Plager du dem, 
og de så roper til meg, vil jeg høre ropet deres. 
Da skal min vrede flamme opp, og jeg skal slå 
dere i hjel med sverd så konene deres blir enker 
og barna deres blir farløse.»5  Kritikken gjentas i 
sluttpoenget da Jesus forteller lignelsen om den 
barmhjertige samaritan: «‘Hvem av disse tre sy-
nes du nå viste seg som en neste for ham som ble 
overfalt av røvere?’ Han [den lovkyndige] svarte: 
‘Den som viste barmhjertighet mot ham.’»6  Hvor-
dan kan man kalle seg noens neste hvis man ikke 
gidder å hjelpe? 

Dødsønske. Endelig finnes det tallrike eksem-
pler på eksistensiell håpløshet. Tenk på Kains 
fortvilelse etter brodermordet.7 På Jobs fortvilte 
dødsønskedikt.8  Eller Salme 22,2: «Min Gud, min 
Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Et av de bibel-
ord som tydeligst beskriver den eksistensielle 
dovenskapen finner vi i 5. Mosebok:«Blant disse 
folkeslagene skal du aldri få ro og aldri finne hvile 
for din fot. Der skal Herren gi deg et urolig hjerte, 
et sviktende syn og et motløst sinn. Livet ditt skal 
henge i en tråd. Dag og natt skal du leve i frykt og 
aldri være trygg for ditt liv. Om morgenen skal 
du si: «Bare det var kveld!» og om kvelden: «Bare 
det var morgen!» Slik frykt skal du kjenne i ditt 
hjerte, og så redselsfullt er det du får se.»

Eksemplene ovenfor viser hvordan doven-
skapens opptrer i sine forskjellige former i Bi-
belen. Men hvis man ser dovenskap i en bredere 
forstand, utgjør den en slags understrøm fra først 
til sist. Hvorfor falt Adam og Eva? Fordi de glemte 
alvoret i budet. Hvorfor må Guds utvalgte folk til 
stadighet bli minnet på det de allerede vet? 9 Fordi 
de har en tendens til å glemme det. Hvorfor falt 
disiplene i søvn i Getsemanehagen? Fysisk og 
mental sløvhet. Hvorfor begikk Judas selvmord? 
Håpløshet. Hvorfor ble Jesus korsfestet? Fordi 
verden var likegyldig til Guds kjærlighet. Hva er 

den konstante utfordringen for den kristne? Å 
konfrontere sin indre slapphet og be om Guds 
tilgivelse og styrke. «Det gode som jeg vil, gjør jeg 
ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg 
[…] Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre!»10  

Gjennom kirkens historie har hovmod van-
ligvis vært betraktet som menneskets grunnleg-
gende problem. Kanskje denne antagelsen burde 
korrigeres. Kanskje vårt største problem ikke er 
hovmod, men dovenskap. Vi gidder ikke ta til oss 
at vi og våre medmennesker er skapt i Guds bilde. 
Vi gidder ikke svare på kjærlighetens krav i hjer-
tet. Derfor lar vi oss styre av falsk ydmykhet og 
alt for lave ambisjoner. Vi lar ting skure, og gjør 
i stedet materiell levestandard til et kriterium 
på vellykkethet.

Akēdia-demonen. Ifølge ørkenfaderen Evag-
rius Ponticus (345–399) er dovenskap munkens 
største utfordring. Han betegner den med det 
greske ordet akēdia, som direkte oversatt betyr 
«ikke-omsorg» eller «likegyldighet». I verket Prak-
tikos (ca. 390) skildres den på denne måten:

«Akēdia-demonen, som også kalles middags-
demonen, er den mest undertrykkende av alle 
demonene. Den angriper munken i den fjerde ti-
men11 og beleirer sjelen hans frem til den åttende 
timen. Først får den det til å virke som om solen 
beveger seg langsomt eller bare står stille, og som 
om dagen har femti timer. Så tvinger demonen 
munken til å se ut av vinduet til stadighet, til å 
løpe ut av cellen, se på solen for å se hvor langt 
det er igjen til den niende timen13 og se etter om 
ikke en av brødrene skulle være i nærheten. I til-
legg fyller den ham med ulyst over stedet, ved 
livet selv og ved manuelt arbeid.» 

Men det handler ikke bare om stedets lede, 
ifølge Evagrius.

«Munken får en følelse av at all kjærlighet 
mellom brødrene er forsvunnet og at det ikke er 
noen der som kan trøste ham. Og skulle det være 
noen som har fornærmet munken de siste dagene, 
bruker demonen også dette for å  fylle ham med 
livslede. Den frister ham til å søke lykken andre 
steder, hvor han lett kan finne det han trenger for 
å dekke sine materielle behov, og kan gjøre et ar-
beid som er lettere og mer produktivt. Demonen 
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2 Mos 22,20-23.

Luk 10,36-37.

1 Mos 4,13-14.

Jobs bok 3,1-10

5 Mos 8,11-20.
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hevder også at for å behage Herren, trenger man 
ikke være på et bestemt sted. Skriften sier jo at 
Herren kan tilbes overalt.»

De destruktive tankene fra «middagsdemo-
nen» minner også munken på hans nære pårø-
rende og livet han levde før. «Den utmaler hele 
det lange livsløpet for ham, samtidig som den 
viser ham hvilke byrder det asketiske livet har 
å by på. Den tar, som man sier, ethvert middel 
i bruk for å få munken til å forlate sin celle og 
flykte fra stadion.14 Det kommer ingen annen 
demon umiddelbart etter denne. En tilstand av 
fred og ubeskrivelig glede fyller sjelen etter den-
ne kampen.»15 

Det ville kreve atskillig plass om vi skulle gjen-
gi hele dovenskapsanalysen til Evagrius her. Men 
et hovedpoeng er at dovenskapen viser seg i en 
manglende evne til å slappe av! Man klarer ikke å 
oppleve fred og hvile i livet man lever fordi man 
har mistet forbindelsen til Guds kjærlighet. Fordi 
man ikke kan slappe av, blir man rastløs. Rastløs-
heten fører til hyperaktivitet. Hyperaktiviteten 
topper seg i et eksistensielt sammenbrudd. Hvis 
Evagrius hadde levd i dag, ville han ha tolket vår 
opptatthet av produktivitet, effektivitet og opti-
malisering som symptomer på akēdia.  Det sam-
me ville han sagt om stress og depresjon, som 
rammer så mange moderne mennesker. For å 
sammenfatte kan vi si at dovenskapen ødelegger 
menneskenes evne til å oppleve dyp, indre fred. 
Den får den dovne til å pendle mellom uvirksom-
het og virkelighetsflukt – i et fortvilet forsøk på 
å finne lykken. Bevegelsen ender med at man 
inntar offerrollen og gir opp kampen. Doven-
skapens mål er ikke at man mangler ork til «det» 
eller «dem», men at man mangler ork til seg selv. 
Den er hjertets langsomme selvmord.

Hold ut. Hva har man å stille opp mot en sånn 
motstander? Evagrius har flere svar: For det før-
ste skal du ikke foreta deg noe som helst! Hold 
ut. Bli sittende. Men nettopp i denne passivite-
ten gjør du noe. Du gir ikke opp. Så skal du gråte. 
Gråt de tårer som skal gråtes. I denne prosessen 
skal du utføre  «åndelig hjertekirurgi» på deg selv. 
Du skal bruke tårene som en knivskarp skalpell 
og dele sjelen i to deler. La den friske delen trøste, 

oppmuntre og vise omsorg for den syke. Og tenk 
også på døden! Ikke fordi du ønsker å dø, men 
fordi dødsbevissthet hjelper deg med å ta de rette 
beslutningene i livet (det er veldig få som ønsker 
at talen i bisettelsen skal handle om hvor man-
ge penger de hadde!). Så skal du rette oppmerk-
somheten utover, mot andre. Glem deg selv. Elsk. 
Uselvisk kjærlighet er det beste middel mot akēdia. 
I alt dette skal du åpne ditt hjerte for Gud, slik at 
hans lys kan strømme inn gjennom sprekkene i 
hjertet. Hvis du gjør dette, vil du vinne kampen 
med Guds hjelp. Seieren er nådd når sjelen din 

fylles av «fred og ubeskrivelig glede».
Etter Evagrius’ død ble hans lære om doven-

skapen introdusert til Vesten av Johannes Cas-
sian. Dette skulle få en enorm betydning for et-
tertiden. Cassian beskriver akēdia (han benytter 
den latiniserte formen acedia) som det utmattede 
eller angstfylte hjerte: «Vår sjette kamp er den 
grekerne kalte akēdia, som vi kan beskrive som 
et utmattet og engstelig hjerte. Den minner om 
sorg (tristitia) og er eremittens særlige skjebne, en 
farlig og hyppig fiende for dem som oppholder 
seg i ørkenen.» 16t Så langt er Cassian lojal mot 
Evagrius’ eksistensielle forklaring. Men i mot-
setning til Evagrius argumenterer han ivrig for 
at dovenskap skal motvirkes med hardt arbeid. 
Dermed starter han en utvikling som kulminerer 
med at begrepet blir tømt for åndelig innhold og 
utelukkende betraktes som et fysisk problem. Jeg 
er ikke blant dem som betraktet menneskehetens 
historie som historien om forfall. Men når det 
gjelder betydningen av dovenskap, gjør jeg et 
unntak. Vi bør gjenerobre den opprinnelige, rike 
betydningen denne dødssynden representerer.

God dovenskap. Hva er det motsatte av do-
venskap? Det kommer an på hvordan den blir 

I rommet mellom  
fingertuppene ligger 
et spørsmål.

Ørkenfedrene 
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olympisk stadion.
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oppfattet. Hvis man reduserer dovenskap til fysisk 
giddaløshet, vil man prøve å bekjempe den med flid 
og effektivitetsstrategier. Hvis den oppfattes som li-
kegyldighet overfor ens neste, vil man se motsatsen 
i sosiale aktiviteter. Hardt arbeid og sosial aktivitet 
har absolutt sin berettigelse. Men de er ikke det mot-
satte av dødssynden dovenskap. Ofte er de snarere 
et symptom eller et skjulested for den. Dypest sett 
er dovenskap en pervertering av freden et mennes-
kes hjerte lengter etter. Dovenskap er falsk fred. Det 
motsatte av falsk fred er ikke flid, men sann fred. Det 
er derfor Thomas Aquinas påpeker at «dovenskap 
motsetter seg anmodningen om å holde sabbaten 
hellig.»17 Formålet med sabbaten er å oppleve den 
hellige hvile som springer ut av Guds  godhet og kjær-
lighet, og som kan sies å være selve kulminasjonen 
av skapelsesprosessen. 

En gave. Hvordan kan man beskrive denne freden? 
For det første er den ikke menneskers verk. Ingen 
metode, ingen terapi,  ingen åndelig eller psykolo-
gisk verktøykasse kan frembringe den. Den skapes 
ikke av mennesket. Den gis til mennesket. Tillat meg 
å omskrive Jobs ord om visdom (Jobs bok kap. 28): 
«Men freden, hvor finnes den? Hvor har den helli-
ge hvile sitt bosted? Politikerne kjenner ikke veien 
til den. Økonomene aner ikke hvor den er. Mind-
fulness-ekspertene sier: ‘Vi har bare hørt om den.’ 
Sjelens dyp utbryter: ‘Den er ikke mitt verk.’ Et hav 
av diagnoser sier: ‘I meg er den heller ikke.’ Den er 
utilgjengelig for alle verdens teknikker. Den kan ikke 

kjøpes for penger. De største anstrengelser fører ikke 
frem til den. Gud kjenner veien til visdommen. Han 
vet hvor den har sin bolig. For den er et barn av Guds 
kjærlighet og føder selv Guds kjærlighet.» Det andre 
kjennetegnet på sann fred er at man kan erfare den 
midt i uroen. Midt i politisk, sosial eller økonomisk 
turbulens kan man oppleve den hellige hvilen. Lytt til 
Jesu budskap da han talte til mennesker som i langt 
større grad enn de fleste av oss opplevde at ‘hver dag 
har nok med sin egen plage’: « Se på fuglene under 
himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke 
i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde 
likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere 
kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen 
til sin livslengde?» 18  

Jesus kaster ikke blår i øynene på dem med an-
svarsløs, verdensforsakende tale. Han minner dem 
om en fred vi kan oppleve selv når det er ufred overalt 
rundt oss. Har vi glemt at det finnes en slik fred? Har 
vi glemt at den er innen rekkevidde for alle mennes-
ker? Og denne freden er også grenseoverskridende. 
Man skal ikke vende ryggen til verden for å erfare 
den. Man kan ikke vente med å oppleve den til man 
har dratt på ferie, er blitt pensjonist eller er avgått 
ved døden! Freden kan vi erfare i arbeid og fritid, i 
hektisk hverdag og stille stunder, i sorg og glede. Det 
er den gode dovenskapen. Den trenger vi. Verden har 
aldri hatt slik behov for den gode dovenskapen som 
nå. Den gjør det mulig for oss å lytte til kjærlighetens 
krav i hjertet, og lar oss se vårt eget liv i øynene - i 
lyset fra Guds kjærlighet. ◼

Dovenskap: et speil
• Dagliglivet: Har du mistet evnen til å slap-

pe av?
• Tankene: Svinger du mellom nostalgi og 

fremtidsfabuleringer?
• Fordypning: Hvor mye tid bruker du på 

bønn, refleksjon og lesning?
• Samfunnet: Hvordan kan høyhastighets- 

og diagnosesamfunnet være symptomer 
på dovenskap?

• God dovenskap: Å nyte øyeblikket med 
takknemlig hjerte.

et ekko Fra dylan
Ain’t no reason to go in a wagon to town
Ain’t no reason to go to the fair
Ain’t no reason to go up, ain’t no rea-
son to go down Ain’t no reason to go 
anywhere

(Bob Dylan, ‘Time Passes Slowly’, New Morning, 
1970.)

  S.T. II.II.35.3.ad.1.

  Matt 6,26-30.
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