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Forord

Artiklerne i dette nummer af Dansk Teologisk Tidsskrift har op-
mærksomheden rettet tilbage i historien for at forstå og belyse nuti-
den. Fokus er forskelligt. Forfatterne kommer både inde fra og ude 
fra de teologiske fag. De behandler klassiske problemstillinger og ta-
ger nye spørgsmål op.

I den første artikel behandler Jørn Henrik Petersen forholdet mel-
lem den lutherske to-regimentelære og velfærdsstaten. I dele af forsk-
ningen er velfærdsstaten blevet opfattet som resultat af mangeårig 
luthersk forkyndelse. Den opfattelse sætter forfatteren et lille spørgs-
målstegn ved gennem en fremstilling af den anglikanske biskop W. 
Temples og den norske biskop E. Berggravs skepsis over for velfærds-
staten. 

Carl Lomholt tager i den anden artikel et klassisk teologisk tema 
op. Han gennemgår forståelsen af tilgivelse i Det Gamle Testamente. 
Med enkelte undtagelser er den gammeltestamentlige tilgivelse helt 
ensidig. Gud tilgiver mennesker. En tilgivelse mellem mennesker 
bliver derimod først tematiseret i Det Nye Testamente. Således er 
artiklen et bidrag til den bibelske teologi, idet denne forskel ifølge 
forfatteren er begrundet i Guds menneskevordelse i inkarnationen, 
hvorved tanken om tilgivelse også blev menneskeliggjort. 

De gammeltestamentlige skrifter er også emnet for Else K. Holts 
artikel. Hun genoptager i lighed med den aktuelle forskning spørgs-
målet om profeternes personligheder. Nu sker det imidlertid ikke i en 
personalhistorisk interesse for deres individuelle biografi, men som en 
undersøgelse af den litterære person, der optræder i profetbøgerne. I 
artiklen fremstilles og diskuteres begrebet persona, som det nu anven-
des i forskningen. Det eksemplificeres ved Ezekiel, der netop i kraft 
af sin status som litterær persona i profetbogen giver den autoritet og 
autenticitet.

I nummerets sidste artikel fremstiller Johannes Aakjær Steenbuch 
den engelske kvæker Robert Barclays tanker om åbenbaring, sam-
vittighed og ekklesiologi. I Barclays fremstilling er den individuelle 
åbenbaring at betegne som indvortes lys, idet det netop ikke blot er et 
lys, der kommer indefra (indre lys). Det er et lys udefra, der er rettet 
til det enkelte menneske. Imidlertid er åbenbaringen ikke umiddel-
bar forståelig. Forståelsen må være disponeret for den. Når den er det, 
kan mennesket kende sin besøgelsestid. 

Fra velfærdsstat over gammeltestamentlige skrifter til indvortes 
åbenbaring således viser også dette nummer teologiens bredde.

God læselyst!
Jesper Tang Nielsen
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Velfærdsstat og to-regimentelære1

professor, dr.phil. & lic.oecon. 
Jørn Henrik Petersen

Abstract: Primarily based on works by the British archbishop William 
Temple and the Norwegian bishop Eyvind Berggrav, the article reflects 
on the relation between the Lutheran doctrine of the two kingdoms and 
the development of the modern state in general and the welfare state in 
particular. At the end, the reception among Danish church people of 
the welfare state and Berggrav’s views is presented.

Keywords: doctrine of the two kingdoms – welfare state – William Tem-
ple – Eyvind Berggrav – Alec Vidler.

Artiklens tema

Emnet er den anglikanske kirkes – primært biskop William Temples 
– og den norske biskop Eyvind Berggravs holdninger til det moderne 
samfund i almindelighed og velfærdsstaten i særdeleshed med særligt 
henblik på den lutherske to-regimentelære. Temples og Berggravs ar-
bejder belyser forholdet mellem stat og kirke i den periode, hvor vel-
færdsstaten blev etableret, og der kastes derfor lys på den forskning, 
der ser en luthersk forkyndelse som “forklaring” på velfærdsstatens 
opståen.2

1.  En lettere bearbejdet version af et oplæg ved kursus for Herning nordre provsti 
på Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster, den 18. november 2013.
2.  Se Uffe Østergaard, “Lutheranismen, danskheden og velfærdsstaten”, 13 histo-
rier om den danske velfærdsstat, red. Klaus Petersen (Odense: Syddansk Universitets-
forlag 2003), 27-36; Uffe Østergaard, “Lutheranismen og den danske velfærdsstat”, 
Velfærdsstat og kirke, red. J.H. Schjørring og J.T. Bak (København: Anis 2005), 147-
184; Tim Knudsen, “Tilblivelsen af den universalistiske velfærdsstat”, Den nordiske 
protestantisme og velfærdsstaten, red. Tim Knudsen (Århus: Århus Universitetsforlag 
2000), 20-64; Tim Knudsen, “De nordiske statskirker og velfærdsstaten”, 13 hi-
storier om den danske velfærdsstat, red. Klaus Petersen (Odense: Syddansk Univer-
sitetsforlag 2003), 37-47; Nils Gunder Hansen, Jørn Henrik Petersen & Klaus Pe-
tersen (red.), I himlen således også på jorden? Danske kirkefolk om velfærdsstaten og det 
moderne samfund (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2010). Mens Østergaard 
lægger vægt på den lutherske forkyndelse som baggrund for velfærdsstaten, betoner 
Knudsen kirkens funktion som led i et offentligt, administrativt apparat.
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 Velfærdsstat og to-regimentelære 3

To-regimentelæren på kort form

Luthers skrift fra 1523 om den verdslige øvrighed3 og den augsburg-
ske bekendelses artikel 284 har været de væsentligste kilder til kirkens 
forståelse af forholdet til statsmagten.

Artikel 28 foreskriver, at den kirkelige og borgerlige magt ikke må 
sammenblandes. Den kirkelige lærer evangeliet og forvalter sakra-
menterne, og 

Den må ikke bryde ind på et fremmed myndighedsområde, ikke fordele 
verdslige riger, ikke afskaffe øvrigheders love, ikke ophæve lydigheden 
mod loven, ikke hindre retslige undersøgelser vedrørende nogen som 
helst borgerlige ordninger eller overenskomster, ikke foreskrive øvrig-
hederne love om, hvordan statsformen skal indrettes (Nørgaard-Højen 
2004, 165).

Luther så det politiske herredømme – den “verdslige øvrighed” – som 
en af Gud indsat institution, hvis lov og sværd udtrykte “Guds vilje 
og ordning i verden” (WA 11,247,22; Christensen 1980, 161). 

Mens det åndelige styre “ved Helligånden skaber kristne og gode 
mennesker” (WA 11,251,16; Christensen 1980, 165), bremsede det 
verdslige styre “de ikke-kristne og onde mennesker, så de udadtil er 
nødt til at holde fred og forholde sig i ro meget imod deres egen vilje” 
(WA 11,251,17f; Christensen 1980, 165). “Det er Guds vilje at hånd-
hæve det verdslige sværd og de verdslige love til straf for de onde og til 
værn for de gode” (WA 11,248,30f; Christensen 1980, 162). Magten 
skulle sikre mod “de ondes” overgreb, men ikke nødvendigvis have 
den enkeltes “velfærd” for øje. Der var således tale om en negativ 
frihed. Afskaffede man den verdslige lov og magt, ville man “løse de 
farlige rovdyrs lænker og kæder, så at de sønderflængede og sønderrev 
alle og enhver” (WA 11,251,26f; Christensen 1980, 165). 

Derfor kunne ingen af de to styreformer undværes: “Den ene frem-
bringer fromhed og retfærdighed, den anden skaber ydre fred og hin-
drer onde gerninger. Ingen af dem kan undværes her i verden” (WA 
11,252,13f; Christensen, 166). 

3.  Martin Luther, Von weltlicher Uberkeytt, wie weyt man ihr gehorsam schuldig sey, 
D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimar: Hermann Böhlaus 
Nachfolger 1900) = WA, 11,245-281. Oversættelserne efter Torben Christensen, 
Niels Nøjgaard m.fl., Luthers Skrifter i Udvalg, bind IV, Evangelium og Samfundsliv 
(Forlaget Aros 1980), 158-210.
4.  Peder Nørgaard-Højen, Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Tekst og over-
sættelse (København: Anis 2004), 160-189.
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4 Jørn Henrik Petersen

Heraf fulgte, at den kristne “med den største beredvillighed [un-
derkaster sig] sværdets styre … og gør alt, hvad han kan, for at gavne 
[stats]magten, så at den kan fungere og adlydes og respekteres, selv 
om han ikke personligt behøver eller trænger til noget af det” (WA 
11,253,28-31; Christensen 1980, 168). 

Det politiske herredømme skulle således opretholde orden og be-
kæmpe det destruktive. 

Kobler man det med Luthers tanke om menneskets dobbelte natur5 
– det åndelige indre og det legemlige ydre, er det kirkelige ansvar 
knyttet til menneskets åndelige, indre liv, mens staten bærer ansvar 
for det samfundsmæssige.

To-regimentelæren er ofte blevet tolket som en lære om statens su-
veræne magt, hvilket under nationalsocialismen af nogle blev set som 
legitimering af statsmagten. Lydighedspligten blev derfor kerne i de 
tyske teologiske stridigheder under det tredje rige.6 Ikke uden grund 
skriver Pierard (1986, 203) om den fejltagelse, som kristne i dette 
ulykkelige land gjorde sig skyldige i ved at bruge dette udsagn som 
legitimering af passivitet eller støtte af status quo.

Den anglikanske kirke under og efter verdenskrigen

Årene umiddelbart efter den 2. verdenskrig var i England præget af 
drømmen om “det nye Jerusalem”.7 Den liberale intelligentsia, kir-
kefolk med socialt perspektiv og moraliserende internationalister 
mente, at menneskelige svagheder kunne overvindes ved skabelsen af 
et “ideelt samfund”. Denne elites Oxbridge-intellektuelle baggrund 
var farvet af en idealforestilling om menneskelighed rodfæstet i kri-
stendom og klassicisme.

5.  Martin Luther, Von der Freyheit eines Christen menschen, WA 7,20-38 (21). Se 
Inger Margrethe Kofod-Svendsen, Om et kristenmenneskes frihed, Martin Luther 
Skrifter i udvalg (København: Credo Forlag), 63-97, 69.
6.  To-regimentelæren gav anledning til intens teologisk debat i Tyskland om den 
kristnes holdning til det nazistiske styre. Richard V. Pierard, “The lutheran two-
kingdoms doctrine and subservience to the state in modern Germany”, Journal of 
the Evangelical Theological Society 29, 1986, 193-203, præsenterer hovedsynspunkter 
i denne diskussion. 
7.  Corell Barnett, The Audit of the War. The Illusion & Reality of Britain as a great 
Nation (London: MacMillan 1986), titel på kapitel 1, 9-37.
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 Velfærdsstat og to-regimentelære 5

William Temple
Blandt kirkefolket gav ikke mindst den af bl.a. ærkebiskop William 
Temple arrangerede Malvern-konference i 19418 og hans offentlig-
gørelse af “Christianity and the Social Order”9 inspiration til en ny 
bevægelse indenfor Church of England. Den pegede i nogen grad 
frem mod en velfærdsstat. Temple anpriste således William Beve-
ridges rapport om fremtidens sociale sikringssystem10 og skrev, at det 
var “første gang nogen havde inkorporeret den hele kristne etiks ånd 
i et lovforslag”.11

Temple var til sin død i 1944 en af de mest indflydelsesrige skikkel-
ser i den anglikanske kirke. “Christianity and the Social Order” blev, 
da den i 1942 udkom i en Penguin-udgave, solgt i mere end 140.000 
eksemplarer.12 Han udviklede heri en række “sociale principper”, der 
hvilede på hans populærversion af læren om arvesynden: “Enhver af 
os indtager sin plads i centrum for sin egen verden; men Jeg er ikke 
verdens centrum eller standardreferencen for en skelnen mellem godt 
og ondt; Det er Jeg ikke, men Gud er. Jeg sætter med andre ord fra 
begyndelsen mig selv på Guds plads. Det er min arvesynd” (Temple 
1942, 36-38). Denne understregning af arvesynden betød to ting.

For det første at også den, der hørte Gudsriget til, var fristet til 
ikke at tage behørigt hensyn til sin næste. Det kunne kalde på en 
velfærdsstatslig intervention. For det andet at kirken til det yderste 
måtte være realistisk og ikke forfalde til utopisme (Temple 1942, 42). 
Derfor talte Temple ikke om idealer, men om principper. Især de to 
første er af betydning, når talen er om velfærdsstaten.

Det første princip lød, at “Hvis ethvert menneske er et Guds barn, 
som Gud elsker og for hvem Kristus døde, da har enhver en værdi, 
som er absolut og uafhængig af vedkommendes nytte for samfundet. 
Personen er primær, ikke samfundet: Staten eksisterer for borgeren, 
ikke borgeren for staten” (Temple 1942, 44f.).

8.  MALVERN, The Life of the Church and the Order of Society, Being the Pro-
ceedings of the Archbishop of York’s Conference, (London, Longmans, Green and 
Co., 1941).
9.  William Temple, Christianity and Social Order, (London, a Penguin Special, 
1942).
10.  William Beveridge, Social Insurance and Allied Services. Report by Sir William 
Beveridge. Presented to Parliament by Command of his Majesty, (London HMSO 
CMND 6404, 1942).
11.  Faktisk var Beveridges rapport på dette tidspunkt ikke udmøntet i et lovfor-
slag, så Temples kommentar må vedrøre rapporten i sig selv. Alle oversættelser fra 
engelsk og senere fra norsk er mine.
12.  E.R. Norman, Church and Society in England 1770-1970: A Historical Study, 
(Oxford, Oxford University Press, 1976), 367.
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6 Jørn Henrik Petersen

Heri lå, at statens aktiviteter ikke var begrænset til alene at beskytte 
mod overgreb. Den havde også positive funktioner, herunder at imø-
degå den enkeltes fristelse til at vige af fra dydens smalle sti.

I det andet princip blev det fastslået, at “Mennesker er naturligt og 
ufravigeligt sociale (væsener), og i deres indbyrdes påvirkning ‘dan-
ner’ de hinanden. Det sker først og fremmest i familien og dernæst i 
alle de fællesskaber, der ligger mellem familien og staten. Enhver ‘tæl-
ler for noget’, og vi lever i indbyrdes afhængighed. Staten skal derfor 
fremme alle sådanne fællesskaber” (Temple 1942, 46-48).

Denne afhængighedstanke og betoningen af fællesskaber indgik 
også i Berggravs ræsonnementer.

Med langtidsarbejdsløshed som illustration viste Temple,13 hvor-
dan kirken kunne anvende disse principper som grundlag for kritik 
af samfundet og foreslå ændringer, der kunne sikre en bedre overens-
stemmelse mellem virkelighed og principper. Det spejlede naturligvis, 
at man levede under en anden samfundsordning end på Luthers tid. 
Et demokratisk styre måtte betyde, at den enkelte var aktiv i begge 
regimenter. Tanken om lydighedspligt var overhovedet en tvivlsom 
affære i et demokratisk samfund.

På det mere detaljerede plan var det op til den enkelte kristne selv 
at danne sig sin opfattelse af, hvordan borgernes velfærd kunne frem-
mes, og hvad der var det fælles gode.14

Temple behandlede også i 1941 forholdet mellem stat og kirke.15 
Statens opgave var at være kilde til og opretholder af lov, legalitet og 
legitimitet – en retsstat. Loven var ikke blot et middel til at begrænse 
friheden til at skade andre, men også til at sikre den enkeltes frihed til 
at leve som et godt menneske på trods af tilbøjeligheden til at handle 
på en anden måde. Han distancerede sig således fra Luthers vægtlæg-
ning på den negative frihed, og så det også som en opgave for “øv-
righeden”, der nu måtte være identisk med ‘det politiske system’ eller 
staten, at tilvejebringe forudsætninger for, at den enkelte – også selv 
om Luther lod vedkommende tilhøre Gudsriget – kunne handle som 
“et godt menneske” på trods af sin fristelse til at handle anderledes.

Staten måtte ikke være ‘magten’ og sit eget formål, men skulle tjene 
som ‘organ for fællesskabet’. Det var en tanke, han havde taget over 

13.  “Jeg kan ikke sige, hvad midlet er, men jeg kan sige, at et samfund, hvor ar-
bejdsløshed er et vedvarende fænomen, er et sygt samfund, og hvis man ikke gør, 
hvad man kan for at finde midlet, er man skyldig over for Gud. I en række tilfælde, 
kan kirken gå videre og pege på træk i den sociale struktur, der fremmer social dår-
ligdom, fordi de modsiger evangeliets principper” (Temple 1942, 45).
14.  I et appendiks anførte Temple et “program”, der korresponderede med kristne 
principper, men skrev samtidig, at der ikke kunne udarbejdes et program, som alle 
kristne med nødvendighed måtte endossere.
15.  W. Temple, Citizen and Churchman, (London: MacMillan 1941).
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 Velfærdsstat og to-regimentelære 7

fra politologen Robert Morrison MacIver,16 og som han havde ud-
møntet allerede i 1928:17 “Staten er et organ for fællesskabet (commu-
nity). Den har en afledt eksistens og en betinget autoritet. Den har 
derfor ikke i endelig forstand krav på loyalitet. Genstanden for den 
politiske loyalitet er det nationale fællesskab. Normalt er staten en 
nødvendighed i fællesskabet, og derfor er der normalt også tale om 
loyalitet over for staten; men staten kan være så dårligt ledet eller præ-
get af en så stor afvigelse fra de sociale behov, at fællesskabet, hvis der 
ikke er midler til at reformere staten, må destruere den eksisterende 
stat, så den kan erstattes af en anden” (Temple 1928, 124).

Den enkeltes loyalitet (lydighedspligt) rettede sig således ikke mod 
staten (øvrigheden), men mod fællesskabet. Øvrigheden/staten havde 
ikke i Temples tænkning ubetinget autoritet, hvad den heller ikke, jf. 
nedenfor, havde hos Berggrav.

Det var således Temples opfattelse, at den kristne “var medlem af to 
samfund … hvis funktioner blev styret af forskellige principper – el-
ler snarere af forskellige relationer til det altafgørende slutmål: Guds 
herlighed i hans folks velfærd” (Temple 1941, 69). Det tegner en teo-
logi, der har fællestræk med to-regimentelæren, men som alligevel 
adskiller sig i sin udviskning af forskellen mellem de to regimenter. 

Kristendommen skabte “gode borgere” med sans for retfærd og 
lighed. De kunne derfor håndtere denne verdens problemer på en 
måde, som ikke-kristne ikke kunne (Temple 1941, 77-79). Derfor 
kunne kirken med autoritet udpege de mål, samfundet skulle søge 
virkeliggjort, hvis det skulle handle i overensstemmelse med Guds 
vilje – uden dog at være i stand til at foreslå specifikke veje til målenes 
realisering.

Hvis staten accepterede at bygge på kristne forudsætninger, bevæ-
gede den sig fra magtstat til velfærdsstat (Temple 1941, 82-83).18

16.  Robert Morrison MacIver, Community, (London, MacMillan, 1917); Robert 
Morrison MacIver, The Modern State, (Oxford, Clarendon Press, 1926).
17.  William Temple, Christianity and the State, (London: MacMillan 1928).
18.  Temple anvendte ikke termen velfærdstat som udtryk for en stat med et 
omfattende socialt forsørgelsessystem men som en modsætning til “magtstaten”. 
“Magtstaten har over tid givet efter for omstændighedernes pres; men det er imod 
magtstatens psykologi at lade sig ændre: Den vil kæmpe, før den lader velfærdssta-
ten indtage sin plads” (Temple 1928, 169-170). Tilsvarende talte Alec Vidler, “The 
Welfare State from a Christian Point of View, Theology 55 (1952), 441-448, om, at 
ændringen var en følge af økonomisk og politisk pres snarere end af social idealisme 
(Vidler 1952, 442).
 Da Temple (1942) i et appendiks præsenterede konturerne af et egentligt so-
cialt program anvendte han ikke termen velfærdsstat. I Parlamentets drøftelser af 
Beveridge-rapporten talte han om “de sociale ydelsers store institution” i stedet for 
brug af ordet “velfærdsstat”, som andre anvendte, se HL Deb 25 February 1943, vol. 
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8 Jørn Henrik Petersen

Lambeth-konferencen
I 1948 samledes biskopper og fremtrædende kirkefolk i den Angli-
kanske kirke til den første Lambeth-konference efter krigen.19 I den 
generelle erklæring fra konferencen balancerede man mellem for-
skellige synspunkter på “den moderne stat”20 og understregede som 
Temple, at det var statens formål at tjene borgernes behov – ikke 
at gøre dem til sine undersåtter (Lambeth 1948, 19). Erklæringen 
skelnede ikke skarpt mellem “den moderne stat” og “velfærdsstaten”. 

Den kristne måtte, hed det i den femte resolution, vurdere et so-
cialt system på dets virkning på den menneskelige personlighed. Der 
var derfor grund til at være på vagt over for tendenser til, at staten 
ville dominere (ud)dannelse og socialt arbejde – de personlighedspræ-
gende aktiviteter. De havde hidtil været et ansvarsområde for kirken 
(Lambeth 1948, 20-21). Det “personlighedsprægende” hørte – uden 
at denne terminologi blev anvendt – til det åndelige regimente.

Om relationen mellem kirken og velfærdsstaten blev det i den 19de 
resolution fastslået (Lambeth 1948, part I, 32), at staten stod under 
Guds moralske lov og af Gud blev set som et middel til fremme af 
menneskelig velfærd. I en vis forstand var der kun et regime: Guds, 
som begge de to jordiske regimer måtte underkaste sig.21 De to regi-
mer kunne således ikke være moralsk uafhængige af hinanden. I den 
grad staten handlede under respekt for Guds moralske lov, måtte kir-
ken byde dens omsorg for borgerne velkommen og appellere til sine 
medlemmer om at acceptere deres individuelle politiske ansvar og at 
samarbejde med staten og dens repræsentanter.

I et særligt afsnit (Lambeth 1948, part II) om forholdet mellem 
kirken og den moderne stat blev der advaret mod “magtstaten”, den 
omnipotente stat eller velfærdsstaten, “som den undertiden kaldes”, 
fordi den tenderede at ændre kirkens og statens respektive ansvars-
områder. Det måtte derfor være en kirkelig opgave at vogte den per-
sonlige frihed, at være modvægt til “statens naturlige tendens mod 
totalitarisme” og at beskytte “ånden bag de frivillige sociale ydelser” 

126 cc 307-355, især 315-320. Hans statskritik var derfor først og fremmest vendt 
mod “magtstaten”.
19.  Lambeth Conference 1948, Encyclical Letter from the Bishops together with the 
Resolutions and Reports, (London: SPCK, 1948). Lambeth-konferencerne afholdes 
hvert tiende år for den anglikanske kirke arrangeret af ærkebiskoppen af Canter-
bury. De på disse konferencer vedtagne resolutioner har ingen bindende virkning, 
men har gennem årene øvet betydelig indflydelse på tænkningen i de kirker, der er 
forenet i den anglikanske kirke.
20.  Flere resolutioner bar den generelle overskrift: “Kirken og den moderne stat”.
21.  Historisk har der oftest været tale om en klar skelnen mellem de to regimen-
ter, men det var nu nok snarere Luthers tanke, at Gud udøvede sin magt i begge 
regimenter.
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(diakonien) (Lambeth 1948, part II, 17-18). Det frivillige og frie ar-
bejde skulle på den ene side være “drivkraft” og pioner, mens det på 
den anden side skulle kunne samarbejde med offentlige institutioner.

Andre anglikanske røster
Allerede forud for Lambeth-konferencen havde Londons biskop, 
J.W.C. Wand, vurderet, at velfærdsstaten var en videre udvikling af 
kirkens humanitære arbejde,22 og i 1952 mente den indflydelsesrige 
anglikaner Roger Lloyd at kunne “retfærdiggøre” velfærdsstaten i 
eksplicitte kristne termer, fordi det både af Bibelen og den kristne 
teologi fulgte, at det var Guds ønske for det enkelte menneske, at det 
kunne leve med en rimelig grad af materiel sikkerhed.23 Han så m.a.o. 
ikke øvrighedens opgave alene som den at beskytte den enkelte mod 
overgreb. Øvrigheden skulle også varetage hensynet til den enkeltes 
materielle vilkår.

Ærkebiskoppen af York, C. Garbett, mente, at velfærdsstaten spej-
lede det kristne syn, der lader os “bære hinandens byrder”, men han 
advarede samtidig imod, at staten alene fokuserede på menneskets 
materielle behov. Det ville svække den personlige ansvarlighed – en 
reservation der deltes af mange britiske kirkefolk.24 Omvendt betød 
det, hvis staten gik videre, at den tillagde sig en ansvarlighed, der 
rakte ind i “det åndelige”.

Mens den konservative opinion var skeptisk over for øget statslig 
aktivitet, blev velfærdsstaten således modtaget forholdsvis positivt i 
kirkelige kredse i England.

Alec Vidler
Ikke mindst teologen og religionshistorikeren Alec Vidler overvejede 
forholdet mellem velfærdsstaten og kristendommen.25 Ingen kunne, 
understregede han, hævde velfærdsstaten som en gyldig norm eller 
standard for statens indretning efter Guds lov (Vidler 1952, 443). 
Gud havde ikke defineret en bestemt statstype som den rette; men det 
kunne meget vel være tilfældet, at velfærdsstaten under de givne hi-
storiske vilkår var det bedste middel til at imødekomme alle borgeres 
menneskelige behov. Den kunne være vejen ad hvilken, mennesket 
som del af et nationalt samfund kunne hjælpes til “at elske sin næste”, 
og hvorved man bedst kunne tilnærme sig centrale dele af et fælles 

22.  J.W.C. Wand, God and Goodness, (London: Eyre & Spottiswoode, 1947), 56.
23.  Roger Lloyd, The Church and the Artisan today, (London: Longmans Green, 
1952), 32.
24.  C. Garbett, In an Age of Revolution, (London: Pelican Books 1952), 151.
25.  Alec R. Vidler, “The Welfare State: A Christian View”, Theology 55 (1952), 
441-448.
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liv i Kristus, idet velfærdsstatens grundpåstand om “retfærdighed” 
kunne ses som “kærlighed på afstand” (Vidler 1952, 445). 

Vel var, understregede Vidler, en stat nødvendig for at sikre den 
indre orden og forsvaret mod ydre fjender, men loven og profeter-
ne bevidnede, at et nationalt samfund måtte indrette det fælles liv, 
så de magtfulde blev begrænset i deres udfoldelser, og så alle sam-
fundsmedlemmers behov – også de fremmedes, der befandt sig inden 
for territoriets porte – blev varetaget (Vidler 1952, 443-444).

Faktisk så han velfærdsstaten som vejen, fordi mennesker i moderne 
industrialiserede samfund var i en stadig større indbyrdes fysisk af-
hængighed, hvilket rejste behov for at udvikle en tilsvarende moralsk 
interdependens, så den enkeltes magt over andre blev brugt til disse 
andres fordel. Vaner og traditioner måtte suppleres med institutioner, 
der ville gøre det muligt – om nødvendigt med tvang – for mennesker 
at drage omsorg for hinanden (Vidler 1952, 445). Det knyttede klart 
staten og dens lovgivning til kærlighedsbuddet. 

Vidlers positive holdning til trods var han dog bekymret for vel-
færdsstatens virkninger på det frivillige arbejde, på familiens funkti-
on og på den personlige frihed og ansvarlighed (Vidler 1952, 447). 

Mens der således i velfærdsstatens unge år blev peget på nødven-
digheden af en balance mellem flere forskellige dimensioner i det 
menneskelige liv, var den efterfølgende periode mere præget af en 
voksende bekymring for, at en sekulær humanisme skulle blive domi-
nerende. Det var en frygt anglikanerne delte med Eyvind Berggrav. 

Magten og modernitetens dæmoni

Den norske biskop Eivind Berggrav så i den nyere kultur- og ånds-
historie to udviklingslinjer, der i det 20. århundrede flød sammen.26 

Den ene kaldte han suverænitetslinjen. Den spejlede statens for-
søg på at være sig selv (nok), idet den henviste alle “uvedkommende” 
til at forblive indenfor deres “egne områder”. Staten nægtede, at det 
hellige havde gyldighed på dens eget område, selv om det gjorde sig 
gældende på andre (Berggrav 1945, 45). 

Den anden var sekulariseringslinjen. Den udtrykte, at det hellige 
blev stadigt nedtonet både som statsforpligtende og som kulturbæ-
rende (Berggrav 1945, 45). 

26.  Eyvind Berggrav, Staten og mennesket. Oppgjør och Framblikk, (Oslo: Land og 
Kirke, 1945).
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Suverænitetslinjen løb ud i adskillelsen af staten fra det helliges 
sfære, mens sekulariseringslinjen endte i en fornægtelse af alt andet 
end det materielt virkelige. 

Når de to linjer flød sammen, rev strømmen dem med sig, der ellers 
skulle lede den. Statens ideologi slog over i magtautomatiske funk-
tioner, der skulle tilpasse menneskene. Staten ville ikke menneske-
liggøres, men menneskene skulle statsliggøres (Berggrav, 1945, 36) 
– netop det Temple advarede imod. Det var, hvad Berggrav kaldte, 
det dæmoniske (1945, 54).

Den dæmoniske stat var en suveræn magt, som var uafhængig af 
mennesker, af Gud, af moral og af samvittighed. Derfor var retten 
blevet til “magt-matematik”, og “retsfølelsen” var reduceret til en 
romantisk drøm. Hvor Temple frygtede magtstaten, var Berggravs 
frygt den dæmoniske stat.

Eivind Berggrav

Eivind Berggrav spillede en stor rolle i den norske og den europæiske 
velfærdsstatsdiskussion og var særdeles kendt i danske kirkekredse. 
Således gengav Præsteforeningens Blad Berggravs meget omtalte fore-
drag ved Det lutherske Verdensforbunds møde i Hannover i 1952, 
hvor han eksplicit forholdt sig til velfærdsstaten.27

Berggrav var i første del af sit indlæg optaget af kirkens lydigheds-
pligt i forhold til staten – overhovedet kirkens forhold til den moder-
ne stat,28 mens han i den anden del rettede fokus mod velfærdsstaten 
i dens nordiske udformning. 

Berggrav om to-regimentelæren
Den lutherske lære forudsatte, mente Berggrav, at staten var en 
retsstat,29 og at sværdet derfor var rettens redskab (Berggrav 1952, 

27.  Eyvind Berggrav, “Stat og kirke i dag etter luthersk syn”. Foredrag på det 
lutherske verdensforbunds møte i Hannover, Kirke og Kultur 57 (1952), 449-467. 
Også trykt i Præsteforeningens Blad 42 (1952), nr. 34, 35 og 37.
28.  Det var en problematik Berggrav i forbindelse med den norske kirkekamp 
havde været stærkt optaget af. Netop den norske kirkes forhold til nazismen spil-
lede en stor rolle i hans ræsonnementer. Kirken havde, sagde han, alt for ofte været 
støtte for den til enhver tid herskende magt; men det historisk overleverede i luther-
dommen kunne ikke være bindende for en nutid, men alene virke korrigerende og 
inspirerende (Berggrav 1952, 450).
29.  “Uden ret ingen ret øvrighed” (Berggrav 1952, 451). I den fjerde af tolv teser 
om forholdet mellem stat og kirke efter luthersk syn, (Berggrav 1952, 463-467), un-
derstregede han, at kristne – uanset om statens repræsentanter var gudløse – skulle 
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451).30 En øvrighed, der byggede på tyranni og lovløshed, kunne 
ikke anerkendes. Der var altså ikke et krav om lydighed under en-
hver omstændighed og over for enhver øvrighed.31 Det var retten 
og ikke magten, der begrundede lydighedspligten. Retten stod over 
staten (Berggrav, 1952, 452). Derfor var det en kristen og kirkelig 
opgave vedvarende at udsætte øvrigheden for en lakmusprøve, som 
holdt dens gerninger op mod Guds ord (Berggrav, 1952, 451). Det var 
en tanke, som ikke mindst var udmøntet i William Temples skrifter 
over perioden fra 1928 til 1944.32 Det er en retsstatsopfattelse, der 

adlyde øvrigheden i den udstrækning, “den var de jure og ordens og retfærds tje-
ner”, hvilket, sagde den femte tese, ud fra ændrede tidsforhold og nye statstendenser 
betød, at når den totalitære stat til forskel fra lovstaten blev politistat med vilkårligt 
tyranni, var den en Gudsfjende, der måtte mødes af kristen modstand. Der kunne 
kun, lød det i tese 7, samarbejdes med staten, hvis den var en retsstat. 
30.  Dette synspunkt er beslægtet med Temples tidlige anvendelse af begrebet 
velfærdsstat, se William Temple, Christianity and the State, (London: MacMillan 
1928), hvor begrebet velfærdsstat fremtræder som en modsætning til magtstaten. 
Om Temples argumenter og hans plads i historien om velfærdsstatens udvikling, se 
Klaus Petersen & Jørn Henrik Petersen, “Confusion and divergence: Origins and 
meanings of the term ‘welfare state’ in Germany and Britain”, Journal of European 
Social Policy 23 (2013), 37-51.
31.  Når kusken er gal (Berggrav 1945, 219-232) var et foredrag, Berggrav i foråret 
1941 holdt på forskellige møder for norske præster. Det var et opgør med den tra-
ditionelle udlægning af to-regimentelæren. Foredraget blev spredt illegalt blandt 
norske præster. Hans opfattelse skal ses i tæt sammenhæng med hans bidrag til 
dokumentet “Kirkens grunn”, der blev oplæst fra prædikestolene i landets kirker 1. 
påskedag 1942 (http://www.fagsider.org/kirkehistorie/dokument/1942_kirkens_
grunn.htm; besøgt 09.12.14). Dokumentet havde til formål at præcisere den norske 
kirkes forhold til NS-regeringen. For en diskussion af  “Kirkens Grunn” henvises til 
Torleiv Austad, Kirkens Grunn (Oslo: Luther Forlag 1974).
 Nok tog det afsæt i to-regimentelæren, men afsnit V om forholdet til øvrigheden 
blev afsluttet med en markant erklæring: “På grundlag af skrift og bekendelse må 
kirken derfor tage stilling til de tilfælde, hvor der bliver rejst totalitære krav om 
også at herske over samvittighederne, og når man vil nægte retten til at prøve alt 
på Guds ords grund efter den kristne overbevisning. Derfor er det for kirken i strid 
med Guds befaling, når det hævdes, at den verdslige magt skal have “den højeste 
øvrighed og den største ret over hver enkelt borger” på en sådan måde, at samvit-
tighederne ikke har adgang til at bedømme lydighedspligten mod den verdslige 
øvrighed på Guds ord”. Ifølge “Kirkens grunn” var der forskel på “øvrighed” og “ret 
øvrighed”. Var øvrigheden til rædsel for sjælene, når de fulgte Guds vej, var den ikke 
øvrighed efter Guds vilje, og da måtte kirken lade øvrigheden høre sandhedens ord. 
Øvede staten vold mod retten, var det kirkens ansvar at tale den imod. I sin 1952-
tale i Hannover satte Berggrav i virkeligheden velfærdsstaten på samme plads som 
NS-staten – et demokratisk vedtaget statsstyre på samme plads som en totalitær 
stat!
32.  Begrebet retsstat spejler en ideologi, der vil afgrænse statens magtsfære, sikre 
forudsigelighed i de statslige handlinger og skabe plads også for private initiativer 
og handlinger; men det er vigtigt at understrege, at retten i Berggravs forståelse var 
hellig og funderet i Gud. Derfor var retten hævet over menneske og samfund – en 
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åbnede kirken muligheder for at handle i protest mod staten, og som i 
virkeligheden pålagde kirken et sådant ansvar, hvis staten øvede vold 
mod retten.

En sekulariseret stat kunne ikke påkalde sig to-regimentelæren, for-
di den fordrede anerkendelse af Gud, som dén alle, også regeringerne, 
stod til regnskab over for. To-regimentelæren betød ikke, betonede 
Berggrav, at det jordiske liv havde to regimenter, men at Gud styrede 
verden på to forskellige måder.33 

Derfor havde staten ansvar for at fremme ret og retfærdighed. Hvis 
staten krænkede retten og stillede totalitære krav om at bestemme 
kirkelige forhold, og hvis staten krænkede individernes frihed til at 
følge deres samvittighed i religiøse og etiske spørgsmål, havde den 
påtaget sig en illegitim rolle.

Det betød også, at kirken måtte kritisere den stat, som ville herske 
over sine borgere i spørgsmål om tro og livssyn – livssynsstaten, jf. 
nedenfor.

Den kristne havde hjemme i begge regimenter og bar både et stats-
ligt og et kirkeligt ansvar. Det indebar såvel et ansvar for at fremme 
fællesskabet i et samfund båret af ret og retfærdighed som et ansvar 
for at værne om kirkens ret til at være kirke – uden ydre ideologisk og 
politisk indblanding. 

Berggrav og velfærdsstaten
Berggrav (1952) benyttede “velfærdsstaten” som alment politisk be-
greb, der sammenfattede en række for efterkrigstiden karakteristiske 
udviklingstræk.34 

Velfærdsstaten var en sekulær stat, der ville indtage forsynets plads, 
og som ville erstatte nazisternes “livsanskuelse” med opdragelse til 
“demokratisk sindelag” (Berggrav 1952, 457). Det betød i Berggravs 
optik, at det totalitære genfandtes i det demokratiske – en sekula-
riseret livssynsstat, som totaliserede demokratiet. Det problematiske 
ved velfærdsstaten var, at den tillagde sig selv en overordnet rolle og 
trængte ind på alle livets områder – med risiko for at kirken fortræng-

version af en kristen naturretstænkning – ikke en positivistisk retsforståelse. Det er 
den “guddommelige” og ikke den positive ret, der var i centrum. Staten var bundet 
af det hellige, uden selv at være hellig. Den kunne derfor ikke være selvstændig mo-
ralsk aktør. Berggrav refererede ikke hverken i 1945 eller i 1952 til Temple. Begge 
arbejdede i det store og hele uden referencer; men der er et klart slægtskab mellem 
Berggravs og Temples synspunkter.
33.  Berggrav (1952), tese 2, 464: “Der er kun en øvrighed – det er Gud, og der er 
bare en lydighed, det er lydigheden mod Gud – hvem det så end i øjeblikket måtte 
være, der repræsenterer hans vilje.”
34.  Om Berggravs velfærdsstatskritik se også Aud V. Tønnesen, “Velferdsstaten og 
den lutherske toregimentlæren”, NTT 112 (2011), 196-212.
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tes fra samfundslivet. Velfærdsstaten afviste “enhver anerkendelse af 
Gud som livets Herre” og så sig “berettiget til at gribe ind på alle 
menneskelige områder” (Berggrav 1952, 457).

Sekulariseringen brød med to-regimentelærens forudsætning om, 
at Gud var ansvarlig for begge regimenter. Om end statsmagten hvi-
lede på et folkeligt mandat, var der ikke sat en grænse for dens vir-
keområde.

Berggravs konkrete kritik
I sin argumentation i 195635 var Berggrav tæt på den fremherskende 
kritik fra borgerlige, liberale positioner,36 idet han dog lagde afstand 
til deres individualistiske perspektiv gennem sin betoning af fælles-
skabet og livsgrupperne (Berggrav 1956, 194). Velfærdsstaten fratog, 
sagde han, den enkelte ikke blot det tyngende, men også det forplig-
tende ansvar. Den dovne og den flittige, ordensmanden og sjusken fik 
samme tryghed (Berggrav 1956, 195) – en kritik der pegede bagud til 
det 19. århundredes skel mellem værdigt og ikke-værdigt trængende. 

Risiko og spænding blev fjernet fra tilværelsen, og det ville på det 
længere sigt skabe et slapt samfund (Berggrav 1956, 195) – demo-
ralisering. Når man var betrygget, mistede man initiativ og lyst til 
indsats og koncentrerede sig i stedet om at bjerge sig en ekstra fordel. 
Konsekvensen var et samfund, der byggede på mistænksomhed og 
udviklede en stadigt skærpet kontrol. Det gjorde samfundet uperson-
ligt uden kontakt og varme. Så var det ikke længere et samfund af 
mennesker, men en løsagtig masse uden personlig glæde ved hjælp, 
fordi den blev ydet som en ret, hvor den enkelte bare krævede sit 
(Berggrav 1956, 195-96) – disintegration. 

Det, som evangeliet ville give den fattige eller syge som gave eller 
nåde, ville velfærdsstaten tildele som en ret (Berggrav 1952, 458). Det 
var for Berggrav et problem, fordi den frivillige given og modtagelse 
af gaver knyttede bånd mellem klasserne og derved bidrog til at fast-
holde et fællesskab.37 Det placerede ansvaret hos den enkelte; men 
hvis gaven blev erstattet med retten, var det en trussel mod diako-
nien, fordi man ville bygge på autorisation på grundlag af betingelser, 
som staten formulerede. Risikoen var da, at staten ville tillægge sig 

35.  Eyvind Berggrav, “Redaksjonelle noter”, Kirke og Kultur 61 (1956), 193-96 
(195). Delvis optrykt som “Ansvaret i velfærdsstaten”, Vestkysten 1956 den 10. 
august; se også “Magasin Staten”, Jydske Tidende den 20. juni 1956.
36.  Man skal da også se Berggravs mere konkrete velfærdsstatskritik som udslag 
af hans placering i en liberal politisk tradition. Han spillede efter sin afgang som 
biskop en rolle i det fallerede politiske projekt, der ville samle Venstre, Senterpartiet 
og Kristeligt Folkeparti i Det norske Folkeparti.
37.  Berggrav (1945, 144) så forpligtetheden i den foragtede “private godgørenhed” 
som kernen i den solidaritet, der var nerven i folkets socialfølelse.
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rollen som al-fader eller omnipotent stat. En altomfattende velfærd 
førte til en alt-kontrollerende og alt tvingende magt. Velfærdsstaten 
blev da en “indgrebsstat” – en krydsning mellem totalitær og demo-
kratisk stat (Berggrav 1956, 193-94).

Herved blev staten fristet til at indtage Guds plads, så Gud og troen 
på ham blev overflødig. Det var således Berggravs frygt, at den seku-
lariserede velfærdsstat ville fortrænge kristendommen og sætte staten 
i Guds sted. Berggravs velfærdsstatsskepsis spejlede hans opfattelse af 
velfærdsstaten som et sekulært og materialistisk statsprojekt. 

Tanken om næstekærlighed var politisk forpligtende “til at gå ind 
for alt, der politisk kan bidrage til at gøre livet bedre og rigere for 
mine medmennesker”, som han skrev til en dansk journalist; men 
den kunne ikke realiseres i projekter, der ville tage alt ansvar fra indi-
viderne.38 Næstekærligheden trivedes bedst i livsgrupperne.

Berggravs livsgrupper
Bag Berggravs kritik lå den grundopfattelse, at staten og kirken hav-
de forskellige opgaver (Berggrav 1945, 139-147). Derfor måtte staten 
ikke blive alt dirigerende og kontrollerende. Han advarede (Berggrav 
1956) mod “indgrebsstaten”, der ville dirigere det personlige liv. 

Staten skulle alene gennem sin lovgivning lægge forholdene til ret-
te, så “livsgrupperne” kunne udfolde sig. Livsgrupperne var bærere 
af samfundets sociale og kulturelle behov, sociale fællesskaber med 
familien som kerneenhed. De var kendetegnet ved personlig kontakt, 
nærhed og omsorg og var i den forstand modstykket til interessegrup-
perne. Det var i livsgrupperne den moralske ansvarlighed og omsorg 
var forankret. Staten kunne ikke være personlig og nær og derfor ej 
heller tegne moral og fællesskab. Statens magt måtte være begrænset 
af livsgruppernes virksomhed. Dens opgave var alene at sikre retten, 
mens den åndelige og moralske forkyndelse samt omsorgen var et 
kirkeligt ansvar. Kirken blev således tildelt en samfundsopdragende 
rolle. Næstekærligheden blev perverteret, når den blev institutionali-
seret i velfærdsstaten. 

I velfærdsstaten og overhovedet i den intervenerende stat så Berg-
grav en stat med en overordnet moralsk opdragende opgave, der brød 
med retsstatens grundlæggende principper og førte staten ind i livs-
gruppernes sfære, hvor den ikke havde noget at gøre. Det var livs-
grupperne, der var kerne i fællesskabet – ikke velfærdsstaten.

38.  Citeret fra Aud V. Tønnesen, “… et trygt og godt hjem for alle”? Kirkelederes 
kritikk av velferdsstaten etter 1945 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2000), 295, 
jf. også slutordene i den tolvte tese (Berggrav 1952, tese 12, 467): “Kristi ord om 
omsorgen for næsten lægger et dybt ansvar og en daglig forpligtelse på hver kristen 
og på hver kirke, både overfor staten og overfor folkenes og hjemmenes liv”.
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Tanken var beslægtet med mellemkrigstidens anglikanske social-
teologi, der også hvilede på en skelnen mellem stat og fællesskab. For 
Temple var velfærdsstaten, som vi så, en stat, der virkede som “an 
organ of community”. Helt tilsvarende talte Berggrav (1945, 13) om 
staten som “organet for alles samvirke”. For både Temple og Berg-
grav lå det kit, der kunne sikre fællesskab og sammenhængskraft i de 
mindre livsgrupper.39 

Velfærdsstaten var for Berggrav en sekulær livssynsstat, der ville 
fortrænge kristendommen og sætte sig i Guds sted: “Denne stat øn-
sker … at være en slags alfader. Den moderne velfærdsstat vil være 
omnipotent. Om direkte religiøs tilbedelse bliver der ikke tale. Men 
det vil være sådan, at staten skal være nok. Udover staten behøver 
mennesker ikke noget forsyn. Den moderne stat, som i dag er i fuld 
udvikling, fristes for så vidt til at indtage Guds plads, så Gud og troen 
på ham bliver overflødig” (Berggrav 1952, 460).

Den kristne skulle være samfundets ‘surdej’ og ‘salt’ og virke for, 
hvad staten skulle være: retsstat – ikke omsorgsstat, ikke opdragelses-
stat (Berggrav 1952, 462).

Mens anglikanerne havde et forholdsvis positivt forhold til vel-
færdsstaten, var Berggrav skeptiker. Anglikanerne gik kun indirekte 
ind i diskussionen om to-regimentelæren, mens Berggrav betonede, at 
den næppe kunne opretholdes, fordi “den nye stat” greb så dybt ind 
i det åndelige, at der ikke længere ville være nogen plads for kirken, 
Berggrav (1952, 457).

Danske kirkefolks modtagelse af velfærdsstaten

Stiftsprovsten i Odense K.L. Aastrup40 lå tæt på Berggravs synspunk-
ter. Mens forsorgsarbejdet tidligere hvilede på barmhjertighed betød 
velfærdsstaten, at giverens gavmildhed blev erstattet af modtagerens 
krav på samfundet. “Rente erstattede understøttelse”. Gaven og nå-
den var erstattet af retten – ganske som hos Berggrav. “Vi kan ikke 
nå frem til et Samfund, hvor vi kan nøjes med at modtage og yde 

39.  I december 1940 var Berggrav i London i forbindelse med “den nordiske freds-
plan”. Han mødte her Temple, som han i forvejen kendte fra det økumeniske ar-
bejde i 30’erne, se Gunnar Heiene, Eivind Berggrav. En biografi (Oslo, Universitets-
forlaget 1992), 284f. Temple var på det tidspunkt ved at afslutte et par af sine sidste 
arbejder. Der er træk i Berggravs arbejder, der antyder, at han har haft kendskab til 
Temples tænkning.
40.  K.L. Aastrup, “Demokrati og forsorgsvæsen”, Jyllands-Posten den 15. septem-
ber 1951.
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Retfærdighed og ikke har Brug for Barmhjertighed, og skal heller 
ikke ønske det. Det vilde blive et umenneskeligt Samfund”. 

I en artikel i menighedsbladet for Helligåndskirken i København 
stillede lutherspecialisten, sognepræst dr.theol. Svend Lerfeldt41 
spørgsmålet, om ikke velfærdsstaten “med sin tro på sig selv sætter 
sig på Guds trone”. 

Teologen, seminarieforstander Paul Holt42 så “den absolutte vel-
færdsstat” (Holt 1955, 3) som en parallel til de totalitære samfund. I 
den absolutte velfærdsstat var der intet over og intet ved siden af sta-
ten, der blev “Gud”, politikken, der blev Religion, og statens ideologi, 
der blev “Frelseslære” (Holt 1955, 5). Selv en mindre udviklet vel-
færdsstat var et problem, fordi medansvarligheden i samfundet blev 
“afpersonificeret” (Holt 1955, 5). En stat, der satte sig selv i Guds 
sted, måtte afvises. 

Johs. Horstmann udmøntede Tidehvervs synspunkt på velfærdssta-
ten i tre artikler. Det kunne ikke være kirkens opgave at identificere 
buddet om at elske næsten med arbejdet for medmenneskets timelige 
lykke.43 Når øvrigheden ville ordne samfundets liv, da satte den sig i 
Guds sted. Den blev dæmonisk, fordi den guddommeliggjorde men-
neskelige værdier (Horstmann 1961a, 4). Det var kirkens sociale op-
gave at sikre, at der ikke blev drevet afguderi med ansvaret for næsten 
(Horstmann 1961b, 23). 

Velfærdsstaten var et religiøst fænomen, fordi troen på velfærds-
staten blev set som menneskets absolutte mål.44 Når staten overtog 
ansvaret for næsten, ville den heri se en religiøs og kristelig retfærdig-
gørelse af sit mål; men just det måtte kirken sige fra overfor (Horst-
mann 1961c, 65-66). 

Flere ytrede bekymring for kirkens diakonale arbejde, der ville bli-
ve hæmmet af statens virksomhed, hvilket ville fremme en i forvejen 
fremadskridende sekularisering, og det ville betyde, at velfærdsstaten 
også ville herske over menneskers samvittighed.45 Derfor kunne dia-
koni ikke erstattes af social – human forsorg. Den manglede det ord, 

41.  Her refereret efter en ledende artikel i Sønderjyden, Haderslev, den 2. februar 
1956.
42.  Paul Holt. “Velfærdsstaten – en historisk analyse og en kristen kritik”, Frihed 
og Fællesskab 17 (1955), 3-6. Se også “Hvorfor er mennesker ikke lykkelige i vel-
færdsstaten”, Kristeligt Dagblad den 15. december 1955.
43.  Johs. Horstmann, “Kirkens politiske og sociale opgave I”, Tidehverv 35, 1-2 
(1961a), 1-8, 2; se også Johs. Horstmann, “Kirkens politiske og sociale opgave II”, 
Tidehverv 35, 3 (1961b), 22-27.
44.  Johs. Horstmann, “Velfærdsstatskristendom”, Tidehverv 35, 8-9 (1961c), 61-
75, 61.
45.  Se fx Jens J. Jensen, “Kirkens plads i velfærdsstaten”, Fyns Venstreblad den 17. 
september 1952. Kronikken er en kort parafrase over Berggrav 1952.
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“der vederkvæger sjælen”. Den “vidner ikke om Guds godhed, men 
om sin egen”.46 

Der var dog også mange med praktisk virke i det diakonale arbejde, 
som så muligheden for at samspil mellem det kirkeligt funderede dia-
konale arbejde og det offentliges indsats. Velfærdsstaten ville ikke bli-
ve en sovepude for kirken, fordi den ved sin uundgåelige ophobning, 
sin kasernering af forsorgen i anstalter og institutioner og ‘hjem’ o.l., 
havde skabt et næsten umætteligt behov for pleje og omsorg, for-
ståelse og personlig hjælp.47 “Diakonien skulle være den pigkæp, der 
bestandig driver på staten, så den yder sit bedste og ikke falder i søvn i 
egen selvglæde, fordi ingen har det myndige ord, der kan udfordre”.48 
Netop på grund af velfærdsstatens sikring af det materielle var det 
muligt at “mobilisere vore egne varmekilder som modtræk, lune op, 
live op, hygge og trygge om hinanden” (Krabbe 1959, 124) – og om 
dem, “som trods gode materielle forsyninger ikke kunne finde ind i 
fællesskab og venskab med andre, de ensomme, de tilpasningsvanske-
lige” (Krabbe 1959, 123).49

Den senere biskop over Københavns Stift, W. Westergaard-Mad-
sen, ytrede meget kontant, at “Den moderne velfærdsstat … må vi 
anse for en Guds ordning for vort folk”.50 Han var dog også kritisk 
og frygtede “upersonlighedens risiko”, der måtte modvirkes ved for-
kyndelsens fastholdelse af den enkelte på det personlige ansvar for 
næsten. Det kunne ikke bare placeres i velfærdsstaten.51 Det frivillige 
arbejde “er en forkyndelse i handling af det evangeliske budskab, at 
staten er Guds ordning ikke for magtens skyld, men til tjeneste for 
næsten (Madsen 1956a, 27-28). Frivilligheden måtte ses som sam-

46.  J.D. Christensen, “Humanisme – et overgangsstadium, Indre Missions Tidende 
105, 31 (1958), 391.
47.  Tange Jensen, “Diakonien på dagsordenen”, Dansk Kirkeliv 35 (1958), 108-15, 
111.
48.  Jens Nørgaard, “Diakoni i en velfærdsstat”, Dansk Kirkeliv 39 (1962), 54-60, 
58.
49.  Otto Krabbe, “Forgår vi af velfærd?”, Præsteforeningens Blad 49 (1959), 120-26. 
Krabbe så velfærdsstaten alene som en “pengefordelingsaffære” (121). Som sådan 
var det en neutral institution, men den åbnede for udvikling af andre sider af det 
menneskelige liv.
50.  W. Westergaard Madsen, “Frivillighedens betydning i den moderne stat”, Det 
københavnske Kirkefonds Årbog 1955-56, (1956a), 25-31, 25.
51.  W. Westergaard Madsen, “Velfærdsstaten som kristeligt problem”, De sam-
virkende Menighedsplejers Årsberetning 1955-56, (1956b), 8-20, 17, 20. Se også W. 
Westergaard Madsen, “Velfærdsstaten har brug for den kristne tjenende kirke”, Kri-
steligt Dagblad den 18. oktober 1956. Han erklærede, at udviklingen var løbet fra 
to-regimentelæren, fordi staten havde gjort sig fri af sin oprindelse i en grad, der lå 
uden for Luthers forestillingsverden (1956a, 27). Han lagde sig i sin vurdering af 
diakonien tæt på Lambeth-resolutionerne.
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fundets samvittighed52 og spejle, “at vi mennesker kommer hinanden 
ved, at de andres nød angår mig” (Madsen 1956a, 29). Frivilligheden 
medvirkede til, “at vort menneskelige fællesskab bliver et ægte fæl-
lesskab, hvor vi mennesker kommer hinanden ved” (Madsen 1956a, 
30). Samtidig advarede han mod risikoen for bureaukratisering og 
svækkelse af den kirkelige diakoni. Han erkendte, at man måtte være 
på vagt overfor totalitære tendenser, men fandt Berggravs indhold for 
kategorisk (Madsen 1956b: 15). 

Der var dog også dem i kirkefolket, der tog positivt imod velfærds-
staten og ikke så den som en trussel mod den personlige frihed53 eller 
en svækkelse af den enkeltes etiske holdning. Velfærdsstaten måtte 
ikke undsiges – og da slet ikke i kristendommens navn.54 

Sammenfatning

For Berggrav gav to-regimentelæren kun mening, hvis staten var en 
retsstat og et organ for alles samvirke. Velfærdsstaten var for ham en 
sekulariseret, materialistisk livssynsstat på vej mod at blive en om-
nipotent, al-faderlig og dæmoniseret stat, som satte sig selv på Guds 
plads. Derfor brød den med to-regimentelærens grundlæggende for-
udsætning, at Gud var ansvarlig for begge regimenter. I Berggravs 
optik kunne næstekærlighed kun trives i de livsgrupper, hvor ansvar-
ligheden og omsorgen var forankret. Institutionaliseret i en velfærds-
stat blev næstekærligheden perverteret.

Også Temple ville en retsstat som et organ for fællesskabet og så 
lydighedspligten mere rettet mod fællesskabet end mod staten. Også 
han frygtede den omnipotente magtstat, men var omvendt mere til-
bøjelig til at se velfærdsstaten som retsstat, ligesom han betonede, at 
to-regimentelæren måtte tolkes anderledes, når den enkelte borger i 
et demokrati var aktiv i begge regimenter. Temple og andre angli-
kanere var mere tilbøjelige til at fortolke øvrighedens opgave videre 
end Luther. Det handlede ikke kun om at beskytte den enkelte, men 
også om at sikre sådanne vilkår, at fristelsen til ikke at tage behørigt 

52.  “Både i mund og skrift og ved sin blotte eksistens må det frivillige arbejde øve 
en kritisk bedømmelse af det offentlige arbejde, påpege mangler og eftervise noto-
riske fejl, og det må være et demokratisk samfunds styrke at kunne høre på og lære 
af sådan kritik” (Madsen 1956a, 30).
53.  Torben Jørgensen, “Tryghed i velfærdsstaten”, Sønderjyden den 16. marts 1956.
54.  Carl Trock, “Kristendom og velfærdsstat”, Kristeligt Dagblad den 4. februar 
1959.
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hensyn til sin næste blev imødegået ved velfærdsstatslige initiativer – 
“kærlighed på afstand”, som Vidler formulerede det.

Det fælles var frygten for, at velfærdsstaten ville underminere det 
frivillige arbejde, diakonien, familierne, den personlige frihed og 
ansvarlighed, de personlighedsprægende aktiviteter etc., som hidtil 
havde været det åndelige regimentes prærogativ, ligesom man var fæl-
les om det syn, at staten under alle omstændigheder skulle handle 
i respekt for Guds moralske lov. Det var også en fælles opfattelse, 
at kirken skulle optræde som modvægt til statens naturlige tendens 
mod totalitarisme og vedvarende holde de statslige gerninger op imod 
Guds ord.

Staten var til for borgernes skyld, ikke borgerne for statens, skrev 
Temple, mens det hos Berggrav lød, at staten ikke ville menneskelig-
gøres, mens menneskene skulle statsliggøres.

Berggrav øvede stor indflydelse på de danske kirkefolk, der var 
skeptiske overfor velfærdsstaten; men som i Norge og England lød 
der også andre røster. Kirkefolkets modtagelse af velfærdsstaten var 
lige så tvetydig som den øvrige befolknings. Det sætter et lille spørgs-
målstegn ved tanken om, at velfærdsstaten skulle være en frugt af en 
mangeårig luthersk forkyndelse. 
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Abstract: This paper studies the Old Testament’s conception of for-
giveness, which is characterized by its one-sidedness. According to the 
almost unambiguous testimony of the OT literature, only God can 
forgive. However, it is important to see God’s unreserved forgiveness 
against the background of his resentment at the apostasy and sin of 
man. At the same time the OT also weights God’s punishment and 
grace in favour of his grace. The paper also discusses the few OT exam-
ples of human forgiveness, noting them as remarkable exceptions which 
confirm the main thesis of the one-dimensional aspect of forgiveness. 
This aspect is due to the fact that the OT does not know the incarna-
tion of God. It is not until the New Testament that there is a necessary 
connection between God’s forgiveness and the willingness of man to 
forgive his neighbour.

Key-words: Genesis – Exodus – forgiveness – blessing – apostasy – sin 
– resentment – grace

Indledning

Denne undersøgelse handler om tilgivelsen, som den udtrykkes i Den 
hebraiske Bibel, Biblia Hebraica (BH).1 Fokus retter sig mod, hvad 
tilgivelsen siger om Gud, som baggrund for en udfoldelse af tilgi-
velsens teologi i Gammel Testamente. Undervejs vil BH oftest blive 
betegnet som Gammel Testamente (GT), selv om disse to skriftsam-
linger ikke er ganske identiske.2

1. Den her anvendte udgave er Biblia Hebraica Stuttgartensia, red. A. Schenker 
(Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1997).
2. Forskellen mellem BH og GT består, foruden mange sproglige nuancer, især i 
den meget forskellige rækkefølge og dermed prioritering, hvorefter de enkelte skrif-
ter er anbragt i de to samlinger. Indholdet har de dog fælles. Når skriftstedshen-
visninger i afhandlingen forekommer i rækkefølge, er de ordnet efter de respektive 
skrifters rækkefølge i BH.
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Modsat den almindeligt udbredte forestilling om, at den Gud,3 
som vi møder i GT, frem for alt må karakteriseres som vred og døm-
mende, vil den foreliggende tekst argumentere for GTs væsentligste 
budskab som dette, at “Jhwh er en barmhjertig og nådig Gud, sen til 
vrede og rig på kærlighed og troskab” (2 Mos 34,6b).4

Under det synspunkt, at samtlige skrifter i GT og Ny Testamente 
(NT) er overleveret som kirkens kanon, er afhandlingen et bidrag 
til bibelsk teologi på kanonisk grundlag. Den metodiske tilgang til 
emnet har en dobbelt perspektivering: 

1) Undersøgelsen tager udgangspunkt i det bekendelseslignende 
udsagn, 2 Mos 34,6b-7, som et genuint udtryk for gammeltestament-
lig gudsopfattelse. 

2) I nøje sammenhæng hermed gøres der rede for tilgivelsens ud-
præget endimensionale karakter i GT, hvor det med få undtagelser 
gælder, at kun Gud kan tilgive, til forskel fra NT, hvor tilgivelsen 
er todimensional, idet Guds tilgivelse til mennesket og menneskets 
tilgivelse til dets næste hænger uløseligt sammen. 

Det gammeltestamentlige materiale behandles på dets egne præ-
misser. Kun på den baggrund kan det ses i et dialektisk forhold til 
NT, jf. B. S. Childs’ kanonforståelse: “The Christian canon main-
tains the integrity of the Old Testament in its own right as scripture 
of the church. However, it sets it within a new canonical context in a 
dialectical relation with the New Testament.”5 

Udover de øvrige forskere, som citeres, henvises der særligt til Her-
mann Spieckermann og Erik Aurelius.

H. Spieckermann, professor i GT, og R. Feldmeier, professor i NT, 
har i fællesskab udgivet en bibelsk teologi, hvormed de, som det hed-
der i forordet, vil præsentere “das Gotteswissen der christlichen Bibel 
als einen kohärenten Entwurf”.6 I et bibelsk tværsnit behandler de 
emner som eksempelvis retfærdighed og tilgivelse, således at hen-
holdsvis den gammeltestamentlige og nytestamentlige behandling af 
stoffet inden for hvert større afsnit fremstår selvstændigt i hver sit 
underafsnit. I det fælles projekt, om hvilket man passende kan bruge 
Childs’ standardudtryk, “canonical approach”, lægger de to forfattere 

3. Bortset fra citater, hvor navnet Jhwh forekommer, bruges gennemgående beteg-
nelsen Gud.
4. De bibelske citater i artiklen er oversat af dens forfatter i den hensigt at komme 
den hebraiske tekst nærmest muligt.
5. Brevard S. Childs, Old Testament Theology in a Canonical Context (London: 
SCM Press Ltd 1985), 9. Bogen er et af de seneste forarbejder til Childs’ samlede bi-
belske teologi, Biblical Theology of the Old and New Testament. Theological Reflexion 
on the Christian Bible , London 1992.
6. Reinhard Feldmeier, Hermann Spieckermann, Der Gott der Lebendigen. Eine 
biblische Gotteslehre (Tübingen: Mohr Siebeck 2011), VII. 
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ikke fortløbende navn til underafsnittene; men da disse holdes klart 
adskilt, er det ikke svært for læseren at se, hvem der har skrevet hvad. 
Med dette forbehold citeres Spieckermann i det følgende for værkets 
gammeltestamentlige udredninger. 

Aurelius har som et centralt anliggende i sin disputats om Moses-
billedet i GT gennemgået kapitlerne, 2 Mos 32-34, som er særlig vig-
tige for nærværende undersøgelse. I modsætning til et statisk begreb 
om den gammeltestamentlige Gud som den evigt uforanderlige argu-
menterer Aurelius overbevisende for tesen om Guds foranderlighed. 
Den straffende Gud bliver ved nådens mellemkomst den tilgivende 
Gud.7 

Offer og soning. Og tilgivelse ubetinget af kult

I store dele af GT, navnlig tekster præget af eftereksilsk, præstelig teo-
logi (P), er soningen / tilgivelsen især knyttet til offerkulten. I den 
omfattende kultiske lovgivning, særlig i 3. Mosebog, er den sonende 
virkning af offeret selve omdrejningspunktet i tempelkulten. Nøgle-
ordet er pi’el- formen rpk “sone”. I den sammenhæng spiller tajx 
“syndoffer” og ~va “skyldoffer” en vigtig rolle. I føreksilsk tid præges 
billedet snarere af offeret som gave eller tak i form af førstegrødeoffer, 
brændoffer og slagtoffer. Ofringerne samt de dertil hørende måltider 
fandt typisk sted ved offerhøje og andre lokalhelligdomme, jf. fest-
kalenderne 2 Mos 23,14-19; 34,18-26, endv. 1 Sam 9,12ff; 1 Kong 
3,4; 2 Kong 12,4; Hos 10,8; Am 7,9; Mika 1,5. Men allerede i de to 
festkalendere, hvoraf i hvert fald den første (fra Pagtsbogen) er førek-
silsk, mærkes bestræbelserne på at samle kulten i Jerusalem, jf. 2 Mos 
23,17 og især 34,23.24c. Den endelige centralisering forudsætter den 
udvikling, der markeres med kong Josijas reform 622 f.Kr. De mange 
offertyper præsenteres i 3 Mos 1-7. Men der er gode grunde til den 
formodning, at offerkulten som sådan har markeret sig over tid både 
ved stabilitet og kontinuitet. 

Styrken i soningsteologien er, at den tager skylden alvorligt som 
skyld til døden. I offerritualet tager Guds ja til livet skikkelse i og 
med soningen. Mennesker udfører offerhandlingen, men i soningen 
er Gud subjekt. Offeret er i GT forstået som den af Gud selv for-
ordnede kult, der kan øve indflydelse på hans handlinger, dog, som 

7. Erik Aurelius, Der Fürbitter Israels. Eine Studie zum Mosebild im Alten Testa-
ment, CB 27 (Stockholm: Almqvist & Wicksell International 1988), 57-126. 
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Spieckermann understreger, “unter Wahrung der Souveränität und 
Unverfügbarkeit des göttlichen Willens” (Feldmeier 2011, 313).

Trods offerkultens position i Israel, forekommer langt de fleste ud-
sagn om tilgivelsen dog uden forbindelse med offer og helligsted / 
tempel. Vi må med Spieckermann antage, at denne ikke-kultiske op-
fattelse af tilgivelsen frem for alt har vundet frem i diasporajødedom-
men, (Feldmeier 2011, 316). Og da det meste af den deuteronomisk-
deuteronomistiske litteratur er blevet til omkring og navnlig efter ek-
silet, er det den ikke-ritualiserede tilgivelse, der har størst udbredelse 
i GT. Det er især denne opfattelse af tilgivelsen, som er genstand for 
undersøgelsen.

Fortællingen om den nådige Gud

Hvad vi kalder “urhistorien” (1 Mos 1-11) er verdens begyndelse set i 
jødiske skriftlærdes perspektiv i 6.-5. årh. f.Kr. I det samme perspek-
tiv er patriarkhistorien, fortællingerne om Moses, ørkenvandringen, 
indvandringen og Landnahme blevet til. Vi skal helt frem til konge-
tiden, altså efter år 1000 f.Kr., før vi i moderne betydning er på blot 
nogenlunde fast historisk grund. Med disse bemærkninger in mente 
kan vi tage udgangspunkt i “begyndelsen”.

Guds historie med verden begynder med skabelsen, blevet til på 
hans ord (1 Mos 1,3-30; Sl 33,9; 148,5 m.fl.) eller udført som hans 
gerning (1 Mos 2,7-22; Sl 74,13-17; 89,9-14; 104; Job 26,7-14; 38-39 
m.fl.). Alt, hvad Gud havde skabt, var godt. Og da menneskene havde 
vendt sig bort fra Gud og fordærvet livet for sig selv og hinanden samt 
alle andre skabninger, og den store vandflod havde skyllet altødelæg-
gende hen over jorden og kun skånet en rest, nemlig Noa og hans 
nærmeste, samt de dyr, som var nødvendige for arternes fortsatte ek-
sistens, så begyndte Gud forfra med tilgivelsen ved den nye skabelse 
(1 Mos 6-8). Tilgivelsen var ikke begrundet i Noas fromhed eller 
hans offer, men alene i Guds godhed på trods af menneskenes uud-
ryddelige ondskab (8,20f). Derfor velsignede Gud Noa og hans søn-
ner og dermed hele menneskeslægten. Velsignelse og forjættelse til en 
syndig slægt er tilgivelse. Denne universelle tilgivelse beseglede Gud 
ved at oprette pagten med Noa og hans slægt med tilsagnet: “Aldrig 
mere skal alt levende udryddes af vandfloden.” Og som pagtstegn 
satte Gud regnbuen i skyerne (9,1.9-17). 

Og Guds historie med hans folk begynder med forjættelsen til 
Abraham; men også den er universel, som det siges til Abraham og 
patriarkerne efter ham: “I dig skal alle jordens slægter velsignes.” (1 
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Mos 12,3b; 18,18; 22,18; 26,4; 28,14). I en helt anden genre af den 
gammeltestamentlige fortælling kommer Sinajperikopen med lovgiv-
ningen (2 Mos 19f), som forudsætter Guds befrielse af sit folk fra 
trældom (20,2), og som ikke sætter forjættelserne ud af kraft, men 
tværtimod stadfæster dem (19,5; 20,6).

Kort sagt, GT handler i første række om nåden. GT drejer sig ikke 
om lov og evangelium, men om evangelium og lov. Derfor kan Spieck-
ermann sige om GT.s Gud: “Die Vergebung ist ihm opus proprium, 
das Gericht opus alienum” (Feldmeier 2011, 317). Guds barmhjertig-
hed er udgangspunktet i hans forhold til den forkvaklede menneske-
slægt, og barmhjertigheden sættes i relief af enhver tale om vrede og 
straf, hvilket tydeligt fremgår af credoet, 2 Mos 34,6b -7: 

Jhwh, Jhwh er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på 
kærlighed8 og sandhed. Han bevarer (sin) kærlighed i tusind slægtled, 
tilgiver skyld og overtrædelse og synd. Men han lader ikke den skyl-
dige ustraffet, han hjemsøger fædres skyld på børn og børnebørn indtil 
tredje og fjerde slægtled.

Begrundelsen for at tage afsæt i dette citat er dets centrale placering i 
toraen. Det står som højdepunktet i afsnittet 2 Mos 32-34, der bedst 
forstås som opfølgningen af kap. 19-24, blot afbrudt af et langt afsnit 
af P, kap. 25-31. Ved selve åbenbaringsstedet Sinaj forråder israelit-
terne Gud med dansen om guldkalven (32,4-6), hvorved de pådrager 
sig hans tilintetgørende vrede (32,10.12b.34b; 33,3b.5). Trods Moses’ 
indtrængende forbønner fastholder Gud sin vrede, indtil han ende-
lig åbenbarer sig for Moses som den barmhjertige og tilgivende Gud 
efter først at have givet ham befaling om de nye lovtavler i stedet 
for de forrige, som Moses havde knust i vrede over folkets forræderi 
(34,1-7). Med de nye tavler følger den fornyede pagt (34,10.27) som 
Guds besegling af sit udsagn, 34,6b-7. Det er vigtigt at have folkets 
oprørende frafald og mellemspillet med Guds vrede in mente, når 
vi hører 34,6b-7. Ellers mangler vi forudsætningen for denne “nå-
deformel”. Den Gud, der taler her, har så rigelig grund til vreden, 
men han er “sen” til den og gemmer ikke for evigt på den. Sagt med 

8. Spieckermann påpeger i sin semantiske undersøgelse af begrebet dsx, at det van-
skeligt lader sig gengive med et enkelt ord, men at de, som kommer nærmest, er 
kærlighed, nåde, godhed. Han konkluderer: “Die in der Revised Standard Version be-
vorzugte Wiedergabe von ḥesed durch ‘steadfast love’ scheint der Sache am nächsten 
zu kommen” Feldmeier (2011), 132. I tilslutning hertil er dsx i nærværende artikel 
gennemgående oversat ved kærlighed, hvilket også iflg. Gesenius er den primære be-
tydning. Wilhelm Gesenius: Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das 
Alte Testament (Berlin / Göttingen / Heidelberg: Springer-Verlag 1962), 247.
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Spieckermann er det ikke den vrede, forbitrede Gud, der præger GT, 
men den Gud, der, selv om han bliver bedraget i sin kærlighed, dog 
forbliver den elskende uden svig. Dette er den teologiske substans i 
nådeformlen (jf. Feldmeier 2011, 134). Bonhoeffer har i et af sine 
breve fra fængslet udtrykt de samme tanker om vreden og nåden: 
“…nur wenn der Zorn und die Rache Gottes über seine Feinde als 
gültige Wirklichkeiten stehen bleiben, kann von Vergebung und von 
Feindesliebe etwas unser Herz berühren.”9 

Straffen på den korte ban, og nåden på den lange

2 Mos 34,6b-7 har karakter af et israelitisk credo, “the creedal 
statement”.10 Dette bekræftes både af udsagnets centrale placering og 
dets virkningshistorie i de mange sammenhænge, hvori det citeres 
og afspejles, således 2 Mos 20,5b-6; 4 Mos 14,18; 5 Mos 5,9b-10; 
7,9b-10; Es 55,7f; Joel 2,13b; Am 7,1-6; Jon 4,2; Mika 7,18-19; Sl 
30,6; 78,38; 86,5.15; 103,8; 145,8; Neh 9,17b.11 Spieckermann ta-
ler på samme grundlag om udsagnets autoritative betydning: “Wie 
die inneralttestamentliche Wirkungsgeschichte zeigt, geniesst die 
überlegte Annäherung an Gottes liebevolles Wesen in Ex 34,6f. ge-
radezu autoritative Geltung” (Feldmeier 2011, 133).12 Udformet i et 
stærkt, poetisk sprog stilles barmhjertigheden og straffen side om side, 
vel at mærke sådan at tilsagnet om barmhjertigheden kun forstærkes 
af ordene om straffen. Mellem nåden og vreden er der, som Konkel 
udtrykker det, “eine ‘Asymmetrie’ zurgunsten der Gnade”.13 Over-
ordnet og i modsætning til den tidsbegrænsede straf indtil tredje og 

9. Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus 
der Haft, udg. E. Bethge (München: Kaiser 1955), 113.
10. Jf. John S. Kselman, “Forgiveness. Old Testament”, The Anchor Bible Dictio-
nary, ABD, (New York: Doubleday 1992), 831.
11. Dertil kommer lang række steder, hvor der formodentlig hentydes til dette 
credo: 2 Mos 33,19; 5 Mos 4,31; Es 48,9; 54,7f; 63,7; Jer 3,12; 15,15; 32,18; Sl 
99,8; 111,4; 112,4; 116,5; Dan 9,4; Neh 1,5; 9,31b; 2 Krøn 30,9; Sir 2,11; 5,4-7. Jf. 
Feldmeier (2011), 136.
12. Som eksempel nævnes den formentlig sent eftereksilske Sl 86, hvor der med v. 
5 er ansats til en nytolkning af nådeformlen (2 Mos 34,6b-7), udformet som bøn, 
hvorefter formlen i salmens v. 15 citeres som traditum med autoritativ gyldighed, 
jf. Feldmeier (2011), 138. 
13. Jf. Michael Konkel, Sünde und Vergebung. Eine Rekonstruktion der Redaktions-
geschichte der hinteren Sinaiperikope (Exodus 32-34) vor dem Hintergrund aktueller 
Pentateuchmodelle (Tübingen: Mohr Siebeck 2008), 94.
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fjerde slægtled, står den uendelige barmhjertighed,14 hvormed Gud 
tilgiver skyld, overtrædelse og synd i tusind slægtled, dvs. for evigt. 
Et slægtled eller en generation er ca. 30 år. Tusind slægtled er deri-
mod et spand af år, som mennesker slet ikke kan forholde sig til, det 
eliminerer begrebet tid og er i GT et udtryk for evigheden. Og når 
Guds kærlighed varer evigt, må den også omfatte de tidsbegrænsede 
fire slægtled. Det er betegnende, at de få steder, hvor det nævnte credo 
findes i den fulde ordlyd, kun forekommer i Pentateuken (2 Mos 
20,5b-6; 34,6b-7; 4 Mos 14,18; 5 Mos 5,9b-10; 7,9b-10). Det andet 
af disse fem skriftsteder (2 Mos 34,6b-7) er primært i forhold til de 
fire andre, som er afhængige af det. 4 Mos 14,18 anføres udtrykke-
ligt (jf. v. 17) som citat, rimeligvis af 2 Mos 34,6b-7, der således må 
anses som nådeformlens primærtekst. Dog har Dohmen sikkert ret 
i, at den teologiske og litterære oprindelse til tanken om uligevægten 
mellem den guddommelige barmhjertighed og straf (til barmhjertig-
hedens fordel) må søges hos profeten Hoseas, jf. Hos 11,8-9.15

I den lange række af skriftsteder, der ovenfor er anført som doku-
mentation for nådeformlens virkningshistorie, er formlens sidste del 
(om straffen) bemærkelsesværdigt undertrykt eller fraværende de tolv 
steder uden for Pentateuken. Dermed gælder det altså både i credo-
ets fulde ordlyd i Pentateuken og i de mange citater af det uden for 
denne, at den tidsbegrænsede straf så at sige bliver skjult af Guds 
evige kærlighed. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom 
på Deuteronomiums og den deuteronomistiske litteraturs opgør med 
tanken om, at fædres skyld straffes på de følgende slægtled. Denne 
forestilling modsiges direkte af 5 Mos 7,10; 24,16; jf. 2 Kong 14,6 
med tydelig reference til sidstnævnte sted “i Moses lovbog”.16 Samme 
deuteronomiske norm gøres gældende i Jer 31,29f og Ez 18,1-4.

Isoleret vil den afsluttende sætning i 2 Mos 34,6b-7 par., at Gud 
hjemsøger fædres skyld på de følgende slægtled til og med oldebørne-
ne, stå som en oprørende anfægtelse. Den lader sig ikke fjerne under 
henvisning til en større sammenhæng, hvor straffen bliver skjult af 
nåden. Den anfægtede vil i bedste fald opfatte dette som en hjælpeløs 
apologi for den nådige Gud. Anfægtelsen bliver stående, men bliver 
først til fortvivlelse, når man isolerer eftersætningen om straffen i ste-

14. Dette forhold ændres ikke ved, at barmhjertigheden og straffen nævnes i om-
vendt orden både i 2 Mos 20,5-6 og 5 Mos 5,9-10. Begge steder er udsagnet for 
øvrigt på det nærmeste forbundet med det 1. bud, hvorved karakteren af et credo 
fremhæves desto stærkere. 
15. Christoph Dohmen, Exodus 19-40. Übersetzt und ausgelegt, HThKAT, red. 
Erich Zenger (Freiburg/Basel/Wien: Herder 2004), 107.
16. Derfor rammer Guds gengældelse i 5 Mos 7,10 alene den genstridige selv og 
ikke hans efterkommere.
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det for at lade hovedudsagnet gælde som det egentlige i dette credo: 
bekendelsen til den nådige Gud, som for evigt bevarer sin kærlighed. 
Ordene om straffen vil dybest set kun stille denne bekendelse i relief, 
ligesom den mørke skygge i claireobscur maleriet fremhæver lyset 
desto stærkere. Især er det vigtigt med Spieckermann at se hele ud-
sagnet under eksilgenerationernes synsvinkel. “Fædrene” er de aktu-
elle jøders egne forfædre, som de stiller sig solidariske med. Fædrenes 
skyld er deres skyld. I dette perspektiv er det ikke den begrænsede 
straf, der er det mærkelige, men derimod den grænseløse kærlighed, 
hvormed Gud forbliver sig selv og Israel tro (Feldmeier 2011, 134). 

Denne vægtning fremhæves med stor poetisk styrke i fire af de 
ovennævnte citater, som omskriver det nævnte credo, nemlig Sl 30,6; 
103,8-9; Es 54,7-8; Jer 3,12. 

Guds nærhed i tilgivelsen

Sideløbende med forestillingen om den ensidigt straffende Gud fore-
kommer tanken om, at Israels Gud i ophøjet majestæt er fjern og 
fremmed for menneskers verden. Men tværtimod er han netop som 
den tilgivende Gud helt nær. 

Medens gudsopfattelsen i andre antikke kulturer er forbundet med 
forestillingen om storrigets magtfuldkommenhed, er den i det nok så 
overskuelige israelitisk-jødiske samfund desto tættere på familien og 
nærsamfundet; jf. de stærke billeder af Gud som en omsorgsfuld far 
(fx Sl 103,13) – eller som den inderligt elskende mor (Hos 11,4; Es 
49,15; 66,12b-13; Sl 131,2). Gerstenberger bruger udtryk som “Fami-
liengott” og “Familientheologie” og viser, at fortrøstningen til denne 
nære Gud styrkes under fremmedgørelsen i eksilet.17 

Dog netop i krisetider, både nationale og personlige, oplevede man 
ikke alene Guds styrke, men også hans svaghed (således i mange kla-
gesalmer). Guds almagt bliver anfægtet, så han kendes som den af-
mægtige Gud, hvilket måske er den afgørende teologiske erkendelse i 
den eksilsk-eftereksilske menighed (Gerstenberger 2001, 182f ). Men 
den afmægtige Guds solidaritet med nedbrudte og syndige mennesker 
er netop det dybeste udtryk for hans barmhjertighed og tilgivelse. 

Således er GT.s Gud allernærmest i sin hxyls “tilgivelse”, som også 
kan kaldes twdp “forløsning”. De to udtryk bruges synonymt v. 4 og 
7 i Sl 130, “de profundis”, der entydigt handler om Guds tilgivelse. 

17. Jf. Erhard S. Gerstenberger, Theologien im Alten Testament. Pluralität und Syn-
kretismus alttestamentlichen Gottesglaubens (Stuttgart: Kohlhammer 2001), 26-77. 
176-181. 
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I sin gennemgang af Sl 130 drager Kirsten Nielsen en tankevæk-
kende sammenligning mellem den og Sl 24. “For hvor Sl 24 forud-
sætter, at den, der vil ind på helligstedet, har skyldfri hænder og et 
rent hjerte, dér lægger Sl 130 hele vægten på Guds tilgivelse af den 
skyldige.” I Sl 24 menes mennesket i stand til at opfylde visse betin-
gelser for at kunne nærme sig Gud. I Sl 130 er udgangspunktet deri-
mod, at Gud er aldeles fraværende for den bedende, som råber til ham 
fra det dybe som fra kaoshavets bund. Her findes ingen menneskelig 
mulighed for at komme til Gud, for hvis Gud “vogtede på skyld” 
(v. 3), så kunne intet menneske bestå over for ham. Vendepunktet 
kommer med v. 4: “Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal 
frygte dig.” Guds nærhed er i hans tilgivelse, og gudsfrygten er “ikke 
en forudsætning for at komme Gud nær, men en konsekvens af den 
tilgivende Guds nærhed”.18

Tilgivelse, et begreb med mange udtryk 

Som Guds enehandling er tilgivelsen endimensional; men den formu-
leres i mangfoldige udtryk, der hver for sig vil sige, hvad tilgivelsen 
indeholder og betyder. Substantivet hxyls “tilgivelse” forekommer 
kun Sl 130,4, Dan 9,9 og Neh 9,17b. Med citat af det nævnte credo 
betegner sidstnævnte sted Gud med navnet twxyls hwla Tilgivelsers 
Gud. 

Til gengæld findes det tilsvarende verbum xls “tilgive” i alt 50 gan-
ge og altid med Gud som subjekt. Bortset fra det føreksilske Am 7,2 
forekommer verbet udelukkende i eksilske og senere tekster, jf. (Aure-
lius 1988, 122). 

Ligeså er det alt overvejende Gud, der er subjekt i de mange syno-
nymer for xls, jf. (Kselman 1992, 832-833). Enkelte af de i denne 
sammenhæng særlig ekspressive skal anføres: 

Det hyppigst forekommende er verbet afn, hvor tilgivelsen får be-
tydningen: “bære (synden) bort”, dvs. fjerne synden og dens virknin-
ger tillige med straffen. Typisk i sidste linje af Ebed Jhwh-sangen, hvor 
det om Jhwhs lidende tjener hedder: “han bar de manges synd” (Es 
53,12), dvs. han tog den på sig og bar den bort.19 Brugt om Gud, der 
bærer, dvs. tilgiver synden, forekommer afn mange steder, fx 2 Mos 

18. Kirsten Nielsen, “Salme 130”, Dansk Kommentar til Davids Salmer. Bind III, 
red. Else K. Holt & Kirsten Nielsen (København: Anis 2002), 223-225.
19. Det bemærkes, at det i dette særlige tilfælde er en anden end Jhwh selv, nemlig 
hans tjener, der tager synden på sig og bærer den bort. Stedet hører for så vidt til de 
få undtagelser, der bekræfter reglen: at kun Gud selv kan tilgive. 
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34,7; Es 33,24; Hos 14,3; Mika 7,18; Sl 32,5; 85,3; 99,8, sidstnævnte 
sted participialt som gudsnavn: afn la Tilgivende Gud. 

Et andet udtryk for tilgivelsen er vendingen om Gud, der rkz al 
“ikke husker” vore synder. Således i Es 43,25, her sammen med hxm 
om Gud, der “udsletter” synden, og gør det helt på sine egne præmis-
ser: “Jeg, jeg er den, som udsletter dine overtrædelser for min egen 
skyld, og dine synder vil jeg ikke huske.” Jer 31,34b står rkz al paral-
lelt med xls: “Jeg tilgiver deres skyld, og deres synd vil jeg ikke læn-
gere huske.” Denne guddommelige glemsel og udslettelse af synden 
kan også omskrives med metaforer, fx i kong Hizkijas takkebøn, Es 
38,17: “Du kastede alle mine synder bag din ryg”. Kierkegaard bruger 
dette skriftsted til at udtrykke tanken om, at den nok så synlige synd, 
der er tilgivet, ikke ses: “Det er udslettet, det er tilgivet og glemt, eller 
som Skriften siger om hvad Gud tilgiver, det er skjult bag hans Ryg.” 
Her tydes gudsbilledet helt antropomorft: Når Gud har kastet al men-
neskets synd bag sin ryg, så kan selv han ikke se synden; for “netop 
saaledes tilgiver den Kjerlige: ... kjerligt vender han sig til Den, han 
tilgiver; men naar han vender sig mod ham, kan han jo ikke see, hvad 
der ligger bag ved hans Ryg.”20 Endvidere det udtryksfulde verbum 
~xr, der ordret betyder at “være livmoder”, men med rette oversæt-
tes at “være barmhjertig”, “forbarme sig”.21 Es 55,7 står det parallelt 
med xls: barmhjertighed og tilgivelse hører sammen ligesom i vort 
udgangspunkt, bekendelsen 2 Mos 34,6b-7, nemlig i gudsnavnet, 
!wnxw ~wxr la, Barmhjertig og Nådig Gud (34,6b).22 Navnet, der tillige 
forekommer i bekendelsen Neh 9,31 som det hjemvendte folks for-
trøstning, er i sig selv en interpretation efter samme mønster som i 2 
Mos 3,14, jf. (Aurelius 1988, 105). 

Af synonymer for xls skal vi endelig nævne pi’el-formen rPk, der 
primært betyder “sone” eller “skaffe soning” og er hentet fra offerter-
minologien. Når rPk derimod har betydningen “tilgive”, har det intet 

20. Søren Kierkegaard, Kjerlighedens Gjerninger. Søren Kierkegaards Skrifter, bind 
9, red. Niels Jørgen Cappelørn m.fl. (København: Gad 2004), 293.
21. Kirsten Nielsen bemærker om substantivet ~xr (ræḥæm) “livmoder”, at når et så 
udpræget kvindeligt udtryk hører hjemme i beskrivelsen af Guds faderlige barmhjer-
tighed, passer det fint med, at Guds billede iflg. 1 Mos 1,27 er både mand og kvinde. 
Jf. Gertrud Yde Iversen & Kirsten Nielsen, En indføring i Bibelen (København: Bi-
belselskabets Forlag 2010), 88f.
22. Bemærk spændingen mellem dette nådefulde gudsnavn og det kompromisløse 
wmv anq hwhy “Jhwh Nidkær er hans navn” 2 Mos 34,14. anq betyder ligefrem jaloux: 
Jhwh tåler ikke andre guder ved sin side. Dette ofte forekommende navn er den 
stærkest tænkelige betegnelse for den elskende Gud og står således ikke i modsætning 
til det nådefulde navn i 34,6b, men bekræfter det. Jf. Eduard Nielsen, De Ti Bud. En 
traditionshistorisk skitse, Festskrift for Hans Majestæt Kongen (København: Køben-
havns Universitet 1965), 83ff. 100.
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med menneskers ofre og præstationer at gøre, men står helt for Guds 
egen handling. I den føreksilske tekst om profeten Jesajas kaldelse (Es 
6,6f ) er soningen af hans synder ganske vist forbundet med en kultisk 
akt, men forbliver dog helt Guds handling, ledsaget af hans tilsagn: 
“Din skyld er fjernet, og din synd er sonet.” Også Sl 65,4; 78,38a; 
79,9b bruges rPk i betydningen “tilgive”. Ligesom Es 6,7b er der tale 
om Gud som den, der af ren barmhjertighed soner menneskenes syn-
der “for (sit) navns skyld”, som det understreges dobbelt i Sl 79,9. 
Soningen er blevet til tilgivelse.

Den tavse tilgivelse 

Foruden de mange sproglige udtryk for tilgivelsen er der også nogle 
tekster i GT om den tilgivelse, der ikke formuleres i ord. Men netop 
den uudtalte tilgivelse, som kommer til udtryk i et tegn, fx et kærtegn, 
eller en generøs, spontan handling, kan under givne omstændigheder 
være mere betydningsfuld end den ligefrem udtalte tilgivelse. 

Den uudtalte tilgivelse som Guds barmhjertige handling over for 
mennesket, der har forbrudt sig, kender vi fx fra myten om Kain, 1 
Mos 4. 

Efter drabet på sin bror blev Kain en “flygtning og fredløs” dnw [n (v. 
12.14). Det er den nødvendige følge af hans misgerning. Hvordan 
skulle drabsmanden ellers redde sig? Kun forbandelse kan du høste 
af “agerjorden, som har spærret sit gab op, for at modtage din brors 
blod af dine hænder” (v. 11). Derfor måtte Kain flygte fra agerjorden 
og, som de fleste drabsmænd siden, slå sig ned i landet Nod dwn. Nav-
net betyder “omflakkende liv”, “fredløshed” og er sindbilledet på det 
vilkår, som ikke alene drabet, men enhver misgerning bærer med sig. 
Som en “fredløs” dn (nād) måtte Kain bo i Nod. Men hvordan reage-
rer han på denne skæbne?

“Min straf er for stor at bære”, siger han (v. 13) . Sådan står der både 
i DO 1992 og nærmest tilsvarende i DO 1931; og dermed er tanken 
om den straffende Gud jo nærliggende. Men teksten i BH siger no-
get andet om Gud. Går vi helt tilbage til oversættelsen fra 1871,23 så 
gengives Kains klage: “Min misgerning er større, end jeg kan bære”. 
Begge ord, misgerning og straf, gengiver det hebraiske !w[; men iflg. 
Gesenius forekommer denne glose langt overvejende i betydningen 
synd, forbrydelse; kun sjældent betegner glosen den straf, gernings-

23. Der henvises her til Det danske Bibelselskabs autoriserede oversættelser af GT 
1871 / 1931 / 1992.
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manden må bære som følge af forbrydelsen. I oversættelsen af Kains 
klage er der ingen grund til at vælge den sjældne betydning af ordet. 

Pointen er nemlig, at egentlig er det ikke Gud, der straffer; i dybeste 
betydning ligger straffen implicit i selve forbrydelsen, misgerningen. 24 
Kain kan ikke bære tyngden af sin misgerning. Derfor forbarmer Gud 
sig over ham. Kain slipper ikke for sin skyldighed; den må han bære 
med sig i landet Nod. Men netop i dette vildsomme land er han under 
Guds beskyttelse, som ikke udtrykkes med ordene om blodhævnen 
(v. 15 a),25 men derimod med det tegn, som faktisk sætter hævnen ud 
af kraft. I stedet for hævnen er det nu barmhjertigheden, der gælder: 
Gud “satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå 
ham ihjel” (v. 15 b). I konteksten må det forstås som et tegn på Guds 
tilgivelse, udtrykt i og med, at Kain får et nyt liv i Nod. Han får en 
familie, bygger en by og grundlægger en stor slægt (v. 17-22). 

Således er myten om Kain fortællingen om den uudtalte tilgivelse. 
Og netop som myte handler den om os alle, som er af Kains slægt 
og hver på sin vis bor i landet Nod, som skyldige mennesker under 
Guds tilgivelse.

Undtagelsen fra reglen

Et andet eksempel på den tilgivelse, der ikke udtrykkes i ord, men 
i handling, findes i slutningen af den dramatiske fortælling, 2 Sam 
13-14. Også den handler om en brodermorder, nemlig Davids søn 
Absalom, der befalede sine håndgangne mænd at myrde hans bror 
Amnon, Davids førstefødte søn. Dermed ville Absalom skaffe hævn 
for sin (hel)søster, Tamar, som var blevet incestuøst voldtaget af Am-
non. Efter drabet måtte også Absalom flygte til “Nod”, i hans tilfælde 
det aramæiske Geshur, hvor han opholdt sig i tre år. Kong David, 
som imidlertid var kommet sig af sorgen over Amnons død, læng-
tes inderligt efter sin søn Absalom, men havde svært ved at forsone 
sig med ham. Omsider sendte kongen dog bud efter ham; men først 
efter endnu to år i Jerusalem opnåede Absalom foretræde for sin far, 

24. Se Gesenius: !w[ 1) og 2) samt udtrykket w!w[ afn (afn 2b). Dette udtryk forekom-
mer hyppigt i den kultiske lovgivning i den specielle betydning “bære sin straf ” (3 
Mos 5,1; 7,18; 17,16; 19,8; 20,20 m.fl.). Dermed er der dog ikke grund til at lægge 
samme betydning i det tilsvarende udtryk 1 Mos 4,13, som intet med kultisk lov at 
gøre. Der er således ikke noget i vejen for at fastholde ovennævnte gengivelse i 1 Mos 
4,13 af !w[ = misgerning. Gesenius (1962), 572. 524. 
25. Blodhævnen er ikke eksplicit Guds hævn, men her som i mange oldtidskulturer 
det krav om gengæld, som det udgydte menneskeblod påkalder sig, “råber” om (v. 
10).
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kongen. Hele dette forløb, skildret med sublim fortællekunst, slutter 
med de få linjer, som i en enkel gestus rummer faderens uforbeholdne 
tilgivelse: “Kongen lod Absalom kalde. Da han kom, kastede han sig 
næsegrus til jorden for kongen, og kongen kyssede Absalom” (2 Sam 
14,33).

To ting skal bemærkes ved denne fortælling: For det første handler 
den om den uudtalte tilgivelse; for det andet er det en af de meget få 
tekster i GT om tilgivelsen mennesker imellem. Ellers er den overalt 
forbeholdt Gud alene. 

Ud over den nævnte undtagelse må vi anføre forsoningen mellem 
Esau og Jakob (1 Mos 33,1-4). Selve forsoningen eller tilgivelsen er 
beskrevet med vendinger, som ord til andet er genbrugt i Jesu lignelse 
om den fortabte søn: Esau “løb ham i møde, omfavnede ham, faldt 
ham om halsen og kyssede ham”, ganske som faderen i lignelsen bar 
sig ad over for sin fortabte søn (Luk 15,20). 

Endvidere kan fortællingen, 1 Mos 50,15-21, med forbehold an-
tyde tilgivelsen mellem mennesker. Her beder Josefs brødre ham om 
at tilgive dem deres forbrydelse [vp mod ham (jf. 1 Mos 37,23ff). Dog 
kun indirekte imødekommer Josef dem. Med sit svar “Frygt ikke!” 
overlader han deres bøn om tilgivelse til Gud, idet han med et for-
færdet modspørgsmål afviser den mulighed, at han selv skulle have 
myndighed til at opfylde den: “Mon jeg er i Guds sted?” Det er Josef 
ikke, kun Gud kan tilgive. 

Blandt de få eksempler i GT på tilgivelsen mellem mennesker skal 
vi ikke glemme Ordsp 10,12b: “Kærlighed skjuler alle overtrædelser” 
(citeret 1 Pet 4,8). xbha kærlighed, nemlig mellem mennesker,26 er i 
dette tilfælde synonym med forsoning, tilgivelse og står som mod-
pol til hanf had (Ordsp 10,12a). Den tilsvarende modsætning mellem 
verberne, anf hade og bha elske, findes i næstekærlighedsbuddets kon-
tekst, 3 Mos 19,17f, dog uden at der i den sammenhæng er tale om 
tilgivelse. Det er tværtimod påfaldende, at næstekærlighedsbuddet i 
GT aldrig indeholder nogen udtalt opfordring til i givet fald at tilgive 
næsten, hverken her, hvor buddet formuleres direkte, eller noget af de 
steder, hvor det forekommer omskrevet (fx 2 Mos 20,12-17; 22,20-
26; 23,4-9; 3 Mos 19,34; 5 Mos 5,16-21; 10,19; 22,1-4; 2 Kong 
6,22; Es 1,17; Mika 6,8; Ordsp 25,21). 

Som undtagelse skal vi endnu nævne Jonas’ Bog, hvor den men-
neskelige tilgivelse ikke er til stede, men hvor Gud efterlyser den. 
Men undtagelserne bekræfter reglen: Kun Gud kan tilgive. Dette var 
stadigvæk synspunktet i jødedommen på Jesu tid, jf. Mark 2,7; Luk 
5,21.

26. Derimod betegnes Guds kærlighed oftest som dsx [ḥæsæd], jf. note 8.
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Guds tilgivelse og menneskets ansvarlighed

Guds tilgivelse, som den stadfæstes af 2 Mos 34,6b-7 og alle dermed 
beslægtede tekster, er betingelsesløs og sætter dermed mennesket fri, 
men underkender på ingen måde dets skyldighed over for medmen-
nesket, næsten. 

Fra kong Davids personlige historie (2 Sam 11-12) kendes eksem-
plet, hvor et menneskes uret er så definitiv, at det kun har ét at gøre. 
Da profeten Natan, sendt af Gud, kommer til kongen og pointerer 
sin straffetale med afsløringen: “Du er manden!”, har David kun det 
eneste svar: “Jeg har syndet mod Jhwh” (2 Sam 12,7a.13a). Uretten 
finder sted i menneskers verden og giver årsag til bitter lidelse dér; 
men som synd er den rettet mod Gud alene. Den er for tung at bære;27 
kun Gud kan tilgive den. GT.s fastholdelse af dette indikerer, at men-
neskets skyld tages alvorligt, jf. Sl 51, som det var så nærliggende for 
en senere redaktion at relatere til denne begivenhed i Davids liv (v. 1), 
og hvor digteren bekender for Gud: “Mod dig, mod dig alene har jeg 
syndet, ...” (v. 6). 

Overordnet hænger dette synspunkt sammen med det første buds 
og dermed monoteismens dominans i gammeltestamentlig lovforstå-
else, ja, i GT i det hele taget. Det første bud, “Du må ikke have 
andre guder end mig” (5 Mos 5,7ff, jf. 2 Mos 20,3ff),28 må ses i lyset 
af Israels Credo med det store bud i loven, kærlighedsbuddet 5 Mos 
6,4f. Dette forhold formuleres stringent af Crüsemann med udsag-
net om “die begrifflich scharfe Erfassung der Einheit und Einzigkeit 
dieses Gottes im Schema’ Jisrael ([Dtn] 6,4ff), mit dem die älteren 
Fassungen des ersten Gebotes überboten und bis an die Schwelle des 
Monotheismus radikalisiert werden.”29 Al synd i verden mod Gud og 
mennesker skyldes i grunden tilsidesættelsen af kærligheden til denne 
eneste Gud. Derfor kan kun Gud tilgive synden, som det sker for 
David, da Natan forkynder ham Guds nådige dom: “Så tilgiver Jhwh 
din synd. Du skal ikke dø” (2 Sam 12,13b). Tilgivelsen var ubetinget, 
og Davids gudsforhold dermed genoprettet. 

Men i de medmenneskelige forhold, personlige og private såvel som 
offentlige og politiske, måtte David som den ansvarlige bøde for sin 
skyldighed (2 Sam 12,9-12.14). Menneskets synd er gudsrelateret; 

27. Jf. Sl 38,5: “Mine synder vokser mig over hovedet, som en tyngende byrde er 
de for tunge for mig.”
28. I begge udgaver af dekalogen (2 Mos 20,3-17; 5 Mos 5,7-21) tegner det første 
bud sig i teologisk betydning for langt over halvdelen af teksten, dvs. for de første 
fire bud til og med sabbatsbuddet. 
29. Frank Crüsemann Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentli-
chen Gesetzes (Gütersloh, Kaiser 1997), 238. 
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men dets ansvar for den relateres til medmennesket og samfundet. 
Dette er en vigtig grundtanke i GT: Guds ubetingede tilgivelse frita-
ger ikke den skyldige for det medmenneskelige og offentlige ansvar. 
Dette ansvarsforhold beror især på næstekærlighedsbuddet, som står 
et helt andet sted i toraen (3 Mos 19,18.34) end det store bud om 
kærligheden til Gud (5 Mos 6,4f); men begge bud står implicit side 
om side i dekalogen (jf. 2 Mos 20,3-11.12-17; 5 Mos 5,7-15.16-21). 
Dermed er det helt relevant at tale om det “dobbelte kærlighedsbud” 
i GT. 

Den nye pagt i Det gamle Testamente

Guds enehandling i og med tilgivelsen bliver særlig understreget i 
de to tekster om den nye pagt (2 Mos 34,9b-10a.27; Jer 31,31-34); 
den første tekst er formentlig afhængig af den anden (Aurelius 1988, 
123ff). Denne pagt, i Jer 31,31 kaldet hvdx tyrb “en ny pagt” og i 2 
Mos 34,10.27 blot tyrb “en pagt”, beror ikke som Sinajpagten30 på 
israelitternes lydighed mod loven (2 Mos 19,5.8; 24,3) eller på deres 
omvendelse (Jer 26,3). Den nye pagt hviler derimod alene på, at Gud 
uden betingelse tilgiver menneskene (israelitterne) deres skyld, og her 
bruges typisk det for Gud forbeholdte ord, xls “tilgive” (2 Mos 34,9; 
Jer 31,34b; 33,8; 36,3). Gud tilsidesætter ikke sin tora, som menne-
skene brød, men han skriver den ind i deres hjerter og giver dem der-
med en helt ny og umiddelbar erkendelse af ham (Jer 31,33f ). Den 
nye pagt i GT er i egentligste betydning tilgivelsens pagt (jf. Feldmeier 
2011, 319; Aurelius 1988, 123ff). “Der Gott der Güte und Liebe 
straft nun nicht mehr drei bis vier Generationen und vergibt Tausen-
den (Ex 34,6f; Dtn 5,9f ), sondern er vergibt einzig und allein, weil 
Tora im Herzen, Gotteserkenntnis und Vergebung untrennbar sind 
(Jer 31,33f ). Der Bund wird auch in Jer 31 zur reinen Verheissung, 
aber mit der Tora als entscheidendem Inhalt.” (Feldmeier 2011, 456). 
Vel er Jer 31,31ff et eskatologisk udsagn, men det henvender sig til 
gudsfolket i den aktuelle situation. Den nære forbindelse mellem den 
nye pagt, Jer 31,31-34, og Moses’ forbøn om tilgivelse, 2 Mos 34,9, 

30. Gennemgående bruges i den foreliggende tekst betegnelserne Sinajpagten og 
Sinaj bjerg, selv om det fortrinsvis er fra 2 og 3 Mos, vi kender dette stednavn, me-
dens samme bjerg i 5 Mos (men også 2 Mos 3,1; 17,6; 33,6; 1 Kong 8,9; 19,8; Mal 
3,22; Sl 106,19; 2 Krøn 5,10) kaldes Horeb.
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der besvares med Guds pagtstilsagn, 34,10.27,31 understreger både, at 
her hører pagt og tilgivelse sammen, og at begge gives af Gud alene.

Gud bliver anderledes

Imidlertid kan der med hensyn til tilgivelsens teologi spores en afgø-
rende forskydning i den gammeltestamentlige gudsopfattelse. Over 
tid har den flyttet sig fra forestillingen om den vrede og straffende 
Gud til troen på den barmhjertige og nådige Gud. Denne bevægelse 
i gudsopfattelsen viser sig allerede i vort udgangspunkt, bekendelsen 
2 Mos 34,6b-7. Kun tilsyneladende går bevægelsen her i modsat ret-
ning: fra barmhjertigheden v. 6b-7a, til straffen v. 7b; men forholdet 
bliver præcis det omvendte, når man iagttager den asymmetri mel-
lem nåden og vreden, som bl.a. Konkel, Spieckermann og Dohmen 
påviser, og som gør, at ordene om vreden især tjener til at forstærke 
udsagnet om nåden. Det er denne vending i gudsbegrebet, som er 
Aurelius’ tese i undersøgelsen af perikopen 2 Mos 32-34 (Aurelius 
1988, 57-126). Tesen med hovedtemaet “Gott wird anders” (s. 91) 
belyses i fem tekstforløb med det fælles emne, Guds fortrydelse og 
hans tilgivelse: 

1) Først Am 7,1-9; 8,1-3,32 som i substansen, nemlig domsudsagnene, 
hører hjemme i den profetiske forkyndelse i 8. årh. f.Kr., hvorimod 
forbindelsen mellem domsbudskabet og de profetiske forbønner 
snarere er beslægtet med den langt senere Jeremiasbog (jf. Feldmeier 
2011, 317). Amos ser i fire visioner Guds dom over Israel, hvormed 
der givetvis sigtes til Nordrigets undergang 722 f.Kr. Under den første 
vision (7,1-3: græshopperne, der æder alt græs i landet) beder pro-
feten indtrængende for det lille folk, som er truet af den assyriske 
stormagt: “Gud Jhwh, tilgiv dog!33 Hvordan skal Jakob bestå, så lille 
han er?” Men bønnen bliver ikke opfyldt. Gud vil ikke tilgive sit folk. 
Kun indtil videre lægger han bånd på sin vrede (Aurelius 1988, 122). 
Andet og mere ligger der ikke i verbet ~xn (nif ’al) “fortryde”, som 

31. Det er ganske vist påfaldende, at det afgørende ord i bønnen 2 Mos 34,9, nemlig 
xls “tilgive”, ikke bliver taget op eller reflekteret i 34,10ff. Måske kan dette forklares 
med den hypotese, som Aurelius fremsætter, at hele afsnittet 34,10-27 oprindelig har 
haft en anden placering (efter 33,12-17?), Aurelius (1988), 104-106.
32. Aurelius forholder sig i denne forbindelse kun til Am 7,1-6, Aurelius (1988), 
82f. 93.122. Men for nærværende medtages Am 7,7-9; 8,1-3, da disse vers i kontek-
sten hænger nøje sammen med 7,1-6, jf. Feldmeier (2011), 316f.
33. Am 7,2 er den ældste tekst i GT , hvor vi møder det for Guds tilgivelse forbe-
holdte verbum xls, her i forstærket imperativ: an-xls “tilgiv dog!”
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ikke må forveksles med xls “tilgive”.34 Guds svar på Amos’ forbøn 
under den næste vision (7,4-6: den fortærende ild) ligner meget det 
første. Ved den tredje vision (7,7-8: om manden på bymuren med et 
blylod i hånden), der må forstås som et billede på den umiddelbare 
politiske og militære trussel mod hovedstaden Samaria, er profetens 
forbøn helt forstummet. Den fjerde vision (8,1-2: kurven med moden 
frugt) handler om den endelige katastrofe med jamrende sangerinder 
og dynger af lig overalt (8,3). Gud vil ikke længere “gå forbi” rb[ (dvs. 
skåne) sit folk (7,8b; 8,2b). 

2) Der er visse forbindelser mellem denne Amostekst og Moses’ to 
forbønner 2 Mos 32,11-14. 31-34 (Aurelius 1988,82.93). Ligesom 
hans øvrige forbønner i perikopen 2 Mos 32-34 må også disse to æld-
ste regnes for (efter)eksilske. Deres baggrund er fortællingen om guld-
kalven, som israelitterne og Aron under Moses’ fravær havde fremstil-
let og dyrket som en gud, der i stedet for Moses skulle gå foran dem 
(32,1ff). Frafaldet proklameres med ordene: “Disse er dine guder, 
Israel, som førte dig op fra Egypten!”(32,4b). BH.s pluralis i denne 
sætning (også i verbet) er sikkert hentet fra 1 Kong 12,28f, hvor Jero-
boam I med den samme proklamation hylder de to guldtyrekalve, som 
han 935 f.Kr. opstillede i Betel og Dan i opposition mod tempelkul-
ten i Jerusalem. Med Am 7,9 ligger den antagelse lige for, at det just 
er denne oprørende handling, Jeroboams synd, som domsbudskabet 
i Am 7,1-9; 8,1-3 refererer til. Når 2 Mos 32 fører det samme frafald 
tilbage til Sinaj-historien, karakteriseres det dermed som folkets ur-
synd, Israels syndefald. Moses, som håber at formilde Guds tilintetgø-
rende vrede, beder i første omgang ikke om tilgivelse for folket, men 
kun om, at Gud vil ~xn fortryde h[rh “det onde” (ulykken) mod sit 
folk (32,12b). Gud føjer Moses (32,14); men denne guddommelige 
fortrydelse, både i Exodus- og Amosteksten udtrykt med verbet ~xn, er 
kun en midlertidig udsættelse af dommen, “nicht Sündenvergebung, 
eher göttliche Selbstbeherrschung, die letztmögliche Weise der Be-
wahrung Israels vor dem Gericht” (Aurelius 1988, 93). Alligevel vover 
Moses i den næste bøn at anråbe om tilgivelse for folket, endda med 
sin egen salighed som indsats (32,32); men Guds svar er ikke desto 

34. De markante udsagn om, at Gud “omvender sig” bwv og “fortryder” ~xn ((nif ’al) 
det onde, hvormed han har planlagt at straffe mennesker, forekommer ofte (jf. 2 Mos 
32,12.14; 2 Sam 24,16; Jer 18,8; 26,3.13.19; Joel 2,14; Am 7,3; Jon 3,11; 4,2; Zak 
8,14f; Sl 106,45f; 1 Krøn 21,15). Guds fortrydelse er dog ikke nødvendigvis ensbety-
dende med hans tilgivelse. Således tales der i 2 Mos 32,7-14 ikke om tilgivelse, men 
om Guds fortrydelse for sit eget omdømmes skyld (v. 12b) og for fædrenes skyld (v. 
13). For det meste er der væsentlig forskel på, om Gud “fortryder” ~xn eller “tilgiver” 
xls, jf. Aurelius (1988), 94.
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mindre den ufravigelige dom: “Men på dagen for min hjemsøgelse 
vil jeg hjemsøge deres synd på dem” (32,34b), hvormed der sikkert 
hentydes til Nordrigets fald 722 f.Kr.

3) 2 Mos 32,11-14 – 34,6f – 34,9b. Der er et afgørende skridt fra 
~xn, Guds fortrydelse i og med hans tilbageholdelse af vreden, 2 Mos 
32,11-14, til xls, hans uforbeholdne tilgivelse af sit “stivnakkede” 
folk, 34,9. Men imellem disse to yderpunkter står tilgivelses-theo-
phanien, hvor Gud rb[ “går forbi” Moses, 34,6 (jf. 33,19;35 1 Kong 
19,11a) og udråber ordene: “Jhvh, Jhwh er en barmhjertig og nådig 
Gud... Han bevarer (sin) kærlighed i tusind slægtled, idet han tilgi-
ver…” (34,6b-7a). Moses hører slet ikke fortsættelsen om, at Gud 
ikke lader den skyldige ustraffet… (34,7b), men holder fortrøstnings-
fuldt fast ved Guds tilgivelse. I bønnen solidariserer Moses sig helt 
med det syndige folk: “… for vel er det et stivnakket folk; men du 
tilgiver vor skyld og vor synd og du gør os til arv” (34,9b). Dette er 
ikke en imperativisk forbøn, som Aurelius i sin oversættelse gør den 
til: “… denn es ist ein halsstarriges Volk, aber vergib unsere Schuld 
und Sünde, und ‘erbe’ uns” (Aurelius 1988, 122). Aurelius svækker 
sin egen pointe i samme forbindelse, “dass Gott jetzt anders gewor-
den ist”, ved ikke at iagttage det, der afgørende adskiller denne bøn 
fra Moses’ andre forbønner i 2 Mos 32-34, som alle i BH er insiste-
rende anråbelser, udtrykt i imperativ (32,12b), eller jussiv (32,32a), 
og igen imperativ (33,13.18). I bønnen 34,9b står verberne hverken i 
imperativ eller jussiv, men derimod i konsekutiv perfektum, der bedst 
oversættes som en konstaterende præsens: “… thi et stivnakket folk 
er det; men “du tilgiver” txlsw os … og “du gør os til arv” wntlxnw.” 
Moses anråber ikke om, at folket og han med det må få tilgivelse og 
arvelod, men han fortrøster sig til, at den bøn allerede er hørt med 
Guds nådige tilsagn 34,6b-7a. Israel har ikke ændret sig; men Gud er 
blevet anderledes, det er pointen; og det er just, hvad Moses i denne 
bøn erkender. Det samme stivnakkede folk, som Gud iflg. 32,9f ville 
tilintetgøre, det tilgiver han iflg. 34,9 og gør det til sin arvelod. Nåden 
(34,6-7a) er kommet imellem.

4) I tekstforløbet Jer 26,3 – 31,31-34 – 36,3 ser vi den samme bevæ-
gelse fra ~xn “fortryde” til xls “tilgive”. 

Baggrunden for Jer 26,3 er profetien om babylonerkongens ero-
bring af Sydriget (Jer 25) og om templets samt hele Jerusalems under-
gang (Jer 26, jf. Jer 7). De to udsagn, 26,3 og 36,3, begge anført som 

35. 2 Mos 33,19f er en senere, men kontekstuel saglig udlægning af 34,6, jf. Aure-
lius (1988), 125.
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Guds ord, er nærmest identiske; kun i slutningen er de afgjort forskel-
lige: “Måske vil de høre og vende om, enhver fra sin onde vej, så vil 
jeg fortryde ytmxnw det onde, som jeg tænker på at gøre mod dem…” 
(26,3). “Måske vil judæerne høre om alt det onde, som jeg tænker på 
at gøre mod dem, så at de vil vende om, enhver fra sin onde vej, så vil 
jeg tilgive ytxlsw deres skyld og deres synd” (36,3). 

Men midt imellem disse to udsagn står forjættelsen om den nye pagt, 
Jer 31,31-34. Den adskiller sig udtrykkeligt fra Sinajpagten, som isra-
elitterne brød, og betyder, at Guds hellige tora nu ikke længere spær-
rer mellem ham og det ulydige folk; for han lægger den i deres indre 
og skriver den i deres hjerter. Forjættelsen slutter med det tilsagn, som 
er pagtens fundament: “Thi jeg tilgiver deres skyld og husker ikke 
længere på deres synd.” Den nye pagt er tilgivelsens pagt og dermed 
forudsætningen for det afgørende skridt fra ~xn ((26,3) til xls (36,3).

Sandsynligvis har netop disse Jeremiastekster dannet forlæg for den 
tilsvarende overgang, som vi bemærkede i Exodusteksterne, fra 2 Mos 
32,14 (Guds tilbageholdte vrede) via 34,6-7a (nådeformlen) til 34,9b 
(Guds uforbeholdne tilgivelse). Aurelius bemærker den interessante 
omstændighed, at det ofte forekommende verbum xls “tilgive” kun 
to steder i GT, nemlig 2 Mos 34,9 og Jer 36,3, har de to objekter !w[ 
og tajx (“skyld” og “synd”), tilmed i samme rækkefølge (Aurelius 
1988, 123). Ligeså må det antages, at det er den nye pagt i Jer 31,31-
34, som der kort refereres til i 2 Mos 34,10.27. I Jeremiasbogen lyder 
forjættelsen om den nye pagt til de jøder, som overlevede templets og 
Jerusalems ødelæggelse 587 f.Kr. I samme historiske kontekst må vi 
forstå pagten i 2 Mos 34, hvor den blot tydes med den mytiske Sinaj-
fortælling.

5) Endnu en tekst er sandsynligvis formet under indflydelse af Jer 
26,3 – 31,31-34 – 36,3, nemlig refleksionerne over syndflodsmyten, 
1 Mos 6,5-7 – 8,1-2 –8 ,21. Dette tekstforløb danner en tydelig pa-
rallel til de ovennævnte forløb i Jeremiasbogen og i 2 Mos 32-34.36 
1 Mos 6,5-7 hedder det: “Da Jhwh så, at menneskenes ondskab på 
jorden var stor, og alle planer, som de udtænkte i deres hjerte, kun 
var ondskab dagen lang, så fortrød ~xnyw Jhwh, at han havde skabt 
menneskene på jorden.” Fortrydelsen medførte hans beslutning om at 
udslette menneskene og hele sit øvrige skaberværk. Men 8,21 træffer 
Gud den stik modsatte beslutning om aldrig mere at forbande jor-
den på grund af menneskene. Ikke-forbandelse er ensbetydende med 
tilgivelse; men nu er begrundelsen den selvsamme nøgterne indsigt 

36. 1 Mos 6-8 er en “vorpriesterschriftlich” overlevering og næppe ældre end 2 
Mos 32-34, jf. Aurelius (1988), 124f.
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som før: “thi yk menneskets hjertes higen er ond fra ungdommen 
af.” Forklaringen på to så modsatrettede beslutninger med samme be-
grundelse ligger igen(!) i det, som står imellem dem, in casu Guds nye 
skabelse 37 efter syndfloden (8,1ff). Med den nye skabelse følger Guds 
pagt med Noa og hans efterkommere med tilsagnet: “Aldrig mere skal 
alt levende udslettes af vandfloden...” (9,9-11). Således er Noa-pagten 
tilgivelsens pagt ganske som den nye pagt i Jer 31. Med citat af L. 
Perlitt fastslår Aurelius “Die Flut hat offenbar nicht den Menschen 
verwandelt, sondern Gott!” og konkluderer: “Und das ist auch das 
Fazit von Ex 32-34: Nicht das Volk ist anders geworden, sondern 
Gott” (Aurelius 1988, 125). 

Samme pointe, som Aurelius udleder af de tre tekstfortløb Jer 26,3 
– 31,31-34 – 36,3; 2 Mos 32,11-14 – 34,6f – 34,9 og 1 Mos 6,5-7 
– 8,1-2 – 8,21 (i den rækkefølge!) kan findes i Jonas’ Bog. Gud ta-
ler ikke mere om “hjemsøgelse” eller straf, men tilgiver, forjætter og 
forpligter synderne på ny. Gud er blevet anderledes, men er jo ikke 
dermed blevet en anden Gud. Tværtimod er det i overensstemmelse 
med hans inderste væsen, når han handler som “en barmhjertig og 
nådig Gud”, der “tilgiver skyld, overtrædelse og synd” (2 Mos 34,6) 
(jf. Aurelius 1988, 116). 

I begyndelsen af denne afhandling blev det fastslået, at GT i første 
række handler om nåden og den nådige Gud. Hvordan skal vi her-
overfor forstå Aurelius’ udtryk “Gott wird anders”? Det er vigtigt at 
bemærke, i hvilken kontekst det bruges. Når man som Aurelius taler 
om den straffende Gud, der ved nådens mellemkomst bliver den til-
givende Gud, har man jo netop præciseret nåden som Guds primære 
anliggende. Det er det samme, som siges med nådeformlen (2 Mos 
34,6b-7). 

Den todimensionale tilgivelse – eller Jonas og den femte bøn 

I Jonas’ Bog får tilgivelsen antydning af en dimension, som ellers 
ikke forekommer i GT. I relation til vort emne kan essensen af dette 
særprægede lille skrift samles i få linjer: 

To gange fik Jonas befaling om at udråbe Guds vrede og dom over 
den syndige, hedenske storby Ninive (Jon 1,1f; 3,1f). Første gang 
trodsede Jonas Guds befaling (1,3), men fulgte den anden gang (3,3). 
Men mod Jonas’ forventning troede ninivitterne Gud på hans ord 
og gjorde omgående bod. Deres konge befalede generalfaste og bod, 

37. Bemærk den sproglige forbindelse mellem 1 Mos 8,1f og 1 Mos 1,2.
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så alle folk i byen tillige med samtlige køer og får, skulle klæde sig i 
sæk (3,5-9).38 Da Gud så, at de omvendte sig, fortrød han ulykken og 
forbarmede sig (3,10).39 Guds holdningsændring frustrerer i den grad 
Jonas, at han forbitret anfører den og dermed selve nådeformlen (2 
Mos 34,6b) som begrundelse for sin egen ulydighed, Jon 4,1-2.

I en jødisk kontekst markerer Jonas’ Bog sig med en provokerende 
skarphed ved, at hedningerne omvender sig og gør bod over for Israels 
Gud, og at det fremfor alt er dem, han forbarmer sig over og tilgiver.40 
Dog forbarmer Gud sig også over den ulydige jøde Jonas ved at redde 
ham i havsnød (2,1.11), tilgive og oprejse ham (2,3.7), 41 tage ham i 
sin tjeneste påny (3,1f) og befri ham fra mismod (4,6). Men hvordan 
forholder den tilgivne Jonas sig til alle de hedenske skyldnere i Ni-
nive og navnlig til Guds barmhjertighed mod dem? To gange (4,4.9a) 
spørger Gud: “Har du ret til at være vred?”42 Og Jonas svarer med at 
hævde sin ret til at være “vred til døden” (4,3.9b) og fremturer således 
i sin harme over, at hedningerne ikke får løn som forskyldt. Men over 
for Jonas’ angivelige ret til vrede står Guds barmhjertighed: “Skulle 
jeg så ikke have ondt af den store by...?” (4,11). Dermed efterlyser 
Gud den samme barmhjertige og tilgivende holdning hos Jonas, og 
således er Jonas’ Bog vel den tekst i GT, der tydeligst sigter på den 
menneskelige tilgivelse. 

38. Om livsfællesskabet mellem mennesker og dyr i Jonas’ Bog, se Kirsten Nielsen, 
Gud, Mennesker og Dyr i Bibelen (København: Anis 2013), 46f.
39. Ordene om, at Gud måske vil fortryde (~xn), og vende om fra sin glødende vrede, 
er her lagt i munden på den hedenske konge (3,9), men er nøje kopieret efter Moses’ 
forbøn (2 Mos 32,12b), og i begge tilfælde følges forbønnen / kongens ord op af 
Guds fortrydelse af den ulykke, som han havde besluttet mod hhv. israelitterne i ør-
kenen (2 Mos 32,14) og den hedenske befolkning i Ninive (Jon 3,10). Parallelismen 
mellem de to tekster er gennemført; for i dem begge fører forbønnen / de kongelige 
ord og Guds fortrydelse i sidste ende frem til nådeformlen, 2 Mos 34,6b; Jon 4,2c. 

Til forskel fra Am 7,3.6; 2 Mos 32-34; Jer 26,3.13.19 er Guds fortrydelse i Jonas’ 
Bog (3,9-10; 4,2) dog ensbetydende med hans tilgivelse. Selve glosen xls “tilgive” 
forekommer ikke i dette skrift. Jf. note 34.
40. Bemærk den samme vigtige pointe i Jesu forkyndelse med reference til Jonas’ 
Bog, Matt 12,41; Luk 11,32.
41. Ældre forskning har betragtet salmen, Jon 2,3-10, som en sekundær interpo-
lation, fordi dens sprog er helt anderledes end den øvrige fortælling, jf. fx Gabriel 
H. Cohn, Das Buch Jona im Lichte der biblischen Erzählkunst (Amsterdam: van 
Goreum 1969), 25. Modsat hævder Kirsten Nielsen: “Men argumentet holder ikke. 
Hvis Jonas skal synge en salme, må den være genkendelig som salme og derfor holdt 
i salmesprog”, Kirsten Nielsen, Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser 
(København: Anis 2003), 284.
42. Anden gang (Jon 4,9) er spørgsmålet ganske vist relateret til Jonas’ vrede over 
at have mistet den skyggefulde olieplante, men det er dog i grunden den samme 
vrede, som den, der spørges til i 4,4.
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Spørger vi om skriftets affattelsestid, indikerer forskellige hen-
tydninger til eller i andre skrifter (fx 1 Mos 19,29; 2 Mos 14,12; 
16,2f; 32,12b.14; 34,6f; 1 Kong 19,1-19; 2 Kong 14,25; Jer 18,7-11; 
26,3.13.19; Joel 2,13f), at disse har foreligget, da Jonas’ Bog blev for-
fattet. Den er således sandsynligvis blevet til inden for de seneste før-
kristne århundreder, dog senest 2. årh. f.Kr., eftersom den er kendt 
af Sirak (49,10).43 

Der er i det mindste to betydningsfulde forbindelser mellem Jonas’ 
Bog og de synoptiske evangelier i NT. Den ene forbindelse knyt-
ter Jesus i forkyndelsen af Guds barmhjertighed mod hedningerne 
fremfor hans egne forstokkede landsmænd, jf. ordene om Jonastegnet 
(Matt 12,39-41; Luk 11,29-32). Den anden består i, at man næppe 
kan undgå at blive mindet om den femte bøn i Fadervor, når man 
læser Jonas’ Bog. 

Jonas bliver selv genstand for Guds barmhjertighed, men fortørnes 
over, at Gud tilgiver hedningerne. Overfor denne nådeløse holdning 
hos Jonas står Guds spørgsmål som fortællingens slutreplik: “Skulle 
jeg så ikke forbarme mig over den store by Ninive...?” (Jon 4,11). 

Jesus vægter i den grad tilgivelsen mellem mennesker, at han gør 
den til forudsætning for Guds tilgivelse. Derfor hedder det: “Forlad os 
vor skyld, som vi også har forladt 44 vore skyldnere” (Matt 6,12). Samme 
forudsætning ligger i de Jesus-ord, som Mattæus føjer umiddelbart til 
Fadervor (Matt 6,14f). Således kan Matt 6,12.14f læses som kontekst 
til Jonas’ Bog, hvor Gud efterlyser den menneskelige tilgivelse.

Den betydningsfulde plads, som Jonas-skikkelsen eller Jonas’ tegn 
har i Jesu forkyndelse, må sammenholdes med flere andre fællestræk 
mellem Jonas’ Bog og karakteristiske evangeliske udsagn om nåden, 
fx Matt 18,33-35; 20,15-16; Luk 6,36. Mht. tilgivelsens teologi i GT 
er pointen i Jonasbogen enestående; men hermed befinder vi os jo 
også på tærsklen til nytestamentlig tid. 

Skillelinjen mellem de to testamenter

Spørgsmålet, hvorfor GT taler så ensidigt om tilgivelsen, blev i foran-
stående givet med henvisningen til det første bud og buddet om kær-
lighed til Gud (5 Mos 5,7ff; 6,5): Da al synd mod Gud og mennesker 
har rod i overtrædelsen af det første bud og dermed i fornægtelsen af 
kærligheden til den eneste Gud, kan kun han tilgive synden. 

43. Jf. Karin Friis Plum “Jonas, Jonas’ Bog”, Gads Bibelleksikon I, (København: 
Gad 1998), 386f.
44. Således efter den bedst bevidnede græske læsemåde: perfektum ἀφήκαμεν.
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Svaret på det næste spørgsmål, nemlig om den beskedne plads, til-
givelsen mellem mennesker har i GT, kunne for så vidt være, at der 
i GT insisteres så vedholdende og ufravigeligt på Guds eneprioritet i 
tilgivelsen, så der simpelthen ikke er blevet plads til den menneskelige 
tilgivelse i de kanoniserede gammeltestamentlige skrifter. Men den 
virkelige årsag til, at denne dimension er så fraværende, er snarere, 
at den har savnet en egentlig teologisk begrundelse. Dette udelukker 
ingenlunde, at tilgivelsen har været til stede i det levede liv og fælles-
skab mellem mennesker i Israel. Det har den ganske sikkert, ligesom 
i alle andre folk på jorden. Der er ingen grund til at antage andet. 

Den teologiske begrundelse for tilgivelsen på det menneskelige 
plan ligger imidlertid et andet sted, nemlig i inkarnationen, dvs. 
Guds menneskevordelse i Jesus Kristus, omfattende hele hans men-
neskeliv fra undfangelse og fødsel til kors og død. Inkarnationen dan-
ner skillelinjen mellem GT og NT, hvilket markeres særlig tydeligt 
i opfattelsen af tilgivelsen. Israels Gud er den samme Gud, som den 
kristne menighed bekender sig til; men GT har ikke noget budskab 
om, at denne ene og samme Gud blev menneske, hvormed også hans 
tilgivelse blev menneskeliggjort. I Jesus er den blevet kød og blod (jf. 
Rom 8,1-3), blevet menneske-lig, og skal dermed i Jesu navn gives 
videre: “Tilgiv hinanden, ligesom også Gud i Kristus har tilgivet jer” 
(Ef 4,32b). Denne todimensionale tilgivelse er det nye i forhold til 
GT.s ensidige opfattelse af tilgivelsen.45 

Sammenfatning

Som et bibelteologisk projekt på kanonisk grundlag har denne studie 
knyttet til ved forskere som Childs og Spieckermann i sin under-
søgelse af tilgivelsen i GT i dens oftest forekommende konception, 
nemlig den ikke-kultiske. Denne er behandlet med udgangspunkt 
i en central gammeltestamentlig tekst, den bekendelseslignende nå-
deformel, 2 Mos 34,6b-7, hvis udsagn fungerer som pejlemærke gen-
nem hele det foreliggende arbejde. Guds evige tilgivelse, som dette 
credo pointerer, må ses på baggrund af hans straffende vrede over 
menneskenes frafald og synd; men i dets udformning er det særlig 
vigtigt at iagttage vægtningen mellem nåden og straffen, til nådens 
fordel (jf. Spieckermann og Konkel). Denne vægtning er ikke på for-

45. I NT er det ikke muligt at isolere inkarnationen fra opstandelsesevangeliet, idet 
alle beretninger om Jesu liv og forkyndelse er gennemlyst af evangeliet om ham som 
den opstandne og levende Kristus. Ikke desto mindre er det i tilgivelsens teologi 
netop inkarnationen, der markerer skillelinjen mellem GT og NT.
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hånd indlysende, idet der, som vist af Aurelius, finder en forskydning 
sted over tid fra vreden til nåden. Guds tilgivelse er ubetinget, men 
forpligter samtidig mennesket i ansvaret over for dets næste, jf. det 
dobbelte kærlighedsbud i GT. De få eksempler i GT, hvor der er tale 
om menneskers tilgivelse, må betragtes som de undtagelser, der be-
kræfter hovedtesen om Guds eneprioritet på tilgivelsen. 

Når tilgivelsen på det menneskelige plan forekommer så sjældent i 
GT, må det især skyldes, at den savner teologisk begrundelse i GT i 
og med, at det ikke kender inkarnationen. Først med den, dvs. først 
med NT, bliver tilgivelsen todimensional. I NT er der en nødvendig 
sammenhæng mellem Guds tilgivelse af menneskets skyld og men-
neskets vilje til at tilgive sin næste. I konceptionen af tilgivelsen er 
det således inkarnationen, der danner skillelinjen mellem de to te-
stamenter.
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Profeterne som litterære personae: 
Nogle forskningshistoriske og metodiske overvejelser – og 

nogle få eksegetiske1

Lektor, ph.d.
Else K. Holt

Abstract: The interest within early historical-critical exegesis for the re-
ligious personality of the Old Testament Prophets has changed within 
parts of recent exegesis to a quest for the presentation of the prophets as 
literary personae. This article presents the early approach to the prophets, 
introduces the concept of persona from a literary and anthropological 
perspective as a literary strategy and a “mask” and divine mouthpiece, 
and connects it with the genre of ancient biography. These approaches 
are applied to the prophetic book of Ezekiel suggesting that this book 
be considered not as historiography but as a theological-literary presen-
tation of its message through the life and acts of the literary persona of 
Ezekiel. The article ends with considerations of Old Testament com-
munication of normativity through prophetic narrative.

Key Words: Old Testament prophecy – persona – biography – mask – 
history of scholarship – Duhm – Elliott – Zimmerli – Ezekiel 

I. Indledning

Er det nødvendigt at kende profeten Jeremias og hans biografi for at 
forstå konfessionerne i Jeremias’ Bog? Er det nødvendigt at afgøre, 
om Ezekiel var psykotisk for at få mening i hans budskab? Ville bud-
skabet i Jonas’ Bog blive mere levende for os, hvis vi kendte dens for-
fatter? Hvem er det, der taler i første person i de profetiske bøger, og 
hvilken grad af betydning skal man tillægge forfatteren? Hvad er for-
holdet mellem den reelle forfatter, tekstens historie og den stemme, 
der taler i første person i de gammeltestamentlige profetbøger?

Indtil fremkomsten af den moderne historiske kritik – og ofte også 
inden for den moderne historiske kritik – er den profet, hvis navn 
står over bogen og i begyndelsen af den, blevet anset for at være den 
ubetvivlelige forfatter til “sin” bog. Denne ubetvivlelighed blev imid-

1. Jeg takker mine gode kolleger i det gammeltestamentlige fælles forskerseminar 
København-Aarhus august 2014, for værdifulde kommentarer og henvisninger ved 
fremlæggelsen af forlægget til denne artikel.
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lertid udfordret omkring det forrige århundredeskifte af forskere som 
Julius Wellhausen, Bernhard Duhm, Rudolf Kittel, John Skinner, 
Gustav Hölscher og Sigmund Mowinckel. Men heller ikke inden for 
denne kritiske forskning herskede der tvivl om, at historiske profeter 
var forfattere til i hvert fald dele af de profetiske bøger i Det Gamle 
Testamente, og at eksegeten ved hjælp af kritiske metoder, især lit-
terærkritik og formkritik, kunne nå frem til den oprindelige profets 
ipsissima vox og dermed til hans spiritualitet – og jeg tilføjer: dermed 
også til den guddommelige stemme, som jo havde åbenbaret sig for 
profeten. Så sent som i 1980’erne udbrød der åben krig i profetforsk-
ningen over minimalistiske kommentarer, især og mest voldsomt Ro-
bert P. Carrolls Jeremiaskommentar,2 fordi disse kommentarer satte 
spørgsmålstegn ved historiciteten af profeten som forfatter. 

Siden 1980’erne er der imidlertid et stigende antal eksegeter, der 
går bagom den historisk-kritiske eftersøgning efter den oprindelige 
profet eller efter de traditions- og redaktionskritiske lag i teksterne; 
det sker af den enkle og uomtvistelige årsag, at det eneste materiale, 
vi de facto besidder, er teksterne i deres slutform, inklusive varianterne 
i de klassiske oversættelser. En anden årsag er den voksende forståelse 
af, at læsning og fortolkning er en dialog mellem teksten og dens 
læser snarere end læserens monologiske udspørgen af teksten. Dette 
betyder naturligvis ikke, at man skal afstå fra det historisk-kritiske 
arbejde.3 Netop det historisk-kritiske arbejde fastholder tekstens “an-
dethed” – det, man med Lessings udtryk kan kalde “den garstigen 
Graben” mellem os og den bibelske tekst. Ikke desto mindre giver det 
god mening at hævde, at jagten på den historiske profets biografi er 
blevet til en litterær og teologisk søgen efter den profetiske persona, 
dvs. den litterære karakter, der er førstepersons fortælleren eller den 
implicitte forfatter i en profetbog.

II. Begrebet persona 

The Oxford Dictionary of Literary Terms definerer begrebet persona 
som:

Den antagne identitet eller det fiktive “jeg” (bogstaveligt “maske”), an-
taget af en forfatter i et litterært arbejde; deraf følgende den talende 
i et lyrisk digt eller fortælleren i en fiktiv fortælling. I en dramatisk 

2.  Robert P. Carroll, Jeremiah: A Commentary, OTL (London: SCM Press 1986).
3.  Tværtimod; og efter min erfaring ligger der i langt de fleste tilfælde et solidt 
historisk-kritisk eksegetisk arbejde bag om de kontekstuelle og litterære tilgange.
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monolog er den talende naturligvis ikke den reelle forfatter, men en 
opfundet eller historisk karakter. Mange moderne kritikere insisterer 
imidlertid også på, at den talende i ethvert digt omtales som persona for 
at undgå den utroværdige antagelse, at vi hører digterens sande stemme. 
En begrundelse herfor er, at en givet digter kan skrive forskellige digte, 
i hvilke de talende er forskellige; en anden er, at en identifikation af den 
talende stemme med den reelle digters stemme kommer til at blande 
imaginær komposition med selvbiografi. Nogle litteraturteoretikere 
foretrækker at skelne mellem fortælleren og persona’en, idet de opfat-
ter persona’en som den samme som den implicitte forfatter [implied 
author].

Ordet persona stammer fra det græsk-romerske antikke teater, hvor 
skuespillerne gemte deres ansigter bag masker. Den traditionelle ety-
mologi har forbundet persona med det græske πρόσωπον, “maske,” el-
ler det latinske personando, “ved at lyde igennem.” Masken forstås som 
noget, skuespilleren talte igennem for at øge stemmens styrke, en me-
gafon kunne man sige. I den senere tid har filologer imidlertid udledt 
ordet fra det etruskiske Phersu, navnet på en maskeret gladiator,4 som 
man kan finde afbilledet i den såkaldte Augurernes Grav i Tarquinia 
fra 6. årh. f.Kr. Det etymologiske udgangspunkt har imidlertid ført i 
flere retninger, fra den oprindelige betydning, masken som et redskab, 
der transformerer og skjuler skuespilleren på teaterscenen, til Imma-
nuel Kants, af Augustin inspirerede definition af begrebet person (i Kri-
tik der reinen Vernunft): “Rationelle væsner kaldes personer [Personen], 
fordi deres natur angiver, at de er mål i sig selv.” Fra at være et middel 
til at skjule sig er begrebet person ændret til at betegne et menneskes 
eksistentielle inderste, også i almen hverdagsbrug. I vores sammenhæng 
er det dog måske lige så vigtigt at nævne Carl Gustav Jungs forståelse 
af persona som en maske for den kollektive psyke. Han hævder, at “[t]
he persona is always identical with a typical attitude, in which one psy-
chological function dominates, e.g. feeling, or thought, or intuition.”5 
Dette forklares af Goudas Fabian: “Jung opposes the persona, the self 
a person assumes in order to play a social role, to the anima, a person’s 

4.  Eller måske en skuespiller, se hjemmesiden The Roman World, http://www.an-
cientsites.com/aw/Post/1237376 (besøgt 12.12.14). Marcel Mauss beskriver etru-
skerne som en maske-civilisation, Marcel Mauss, “A category of the human mind: 
the notion of person; the notion of self,” The category of the person: Anthropology, 
philosophy, history, red. Michael Carrithers, Steven Collins & Steven Lukes (Cam-
bridge: Cambridge University Press 1985), 1–25 (15); engelsk oversættelse af “Une 
catégorie de l’esprit humain: la notion de personne celle de ‘moi’” (Huxley Me-
morial Lecture 1938), Journal of the Royal Anthropological Institute LXVIII (1938).
5.  C. G. Jung, Collected papers on analytical psychology. Authorized translation, red. 
Constance E. Long. 2d ed. (New York: Moffat Yard 1917), 466, Jung’s fremhævelse.
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true inner being.”6 At disse to forståelser ikke med nødvendighed må 
adskilles fremgår hos Marcel Mauss, der i en (blandt især etnografer) 
klassisk artikel (Mauss 1985) beskriver personlighedsbegrebets histo-
riske udvikling, herunder den latinske persona som bærer både af en 
social rolle og – i tiltagende grad – en individuel identitet.

Den amerikanske litteraturprofessor Robert C. Elliott drøfter i sin 
bog The Literary Persona brugen af begrebet persona i dramatik, lit-
teratur og religion gennem historien. De vigtigste spørgsmål er dem, 
som jeg indledte denne artikel med: hvem er førstepersonstaleren i 
en given tekst, og hvilken grad af betydning skal man tillægge for-
fatteren? Har New Criticism ret i at frakende forfatteren betydning 
for forståelsen af et litterært værk? Eller skal vi hellere følge dem, 
der hævder, at vi ikke kan forstå en forfatters kunst og tankegang 
uden om hans personlighed, og som anser anvendelsen af begrebet 
persona som kritisk værktøj som i bedste fald en uheldig fejltagelse?7 
Et relateret spørgsmål, som diskuteres af Elliott og andre, er “oprig-
tigheden” (sincerity) hos den forfatter, der kommunikerer gennem 
en litterær persona, hvad enten det er i en førstepersons diskurs eller 
skjult bag en litterær karakter. Hvordan vil læseren kunne afgøre om 
den (forudsatte) forfatter er oprigtig i sin præsentation af handlinger 
eller følelser? Skjuler forfattere som T.S. Elliott og Ezra Pound [eller 
Søren Kierkegaard, ekh] ikke sig selv bag forskellige litterære personae 
(Elliott 1982, 35–62)? 

Overført til gammeltestamentlig profetisme er spørgsmålet, hvil-
ken forbindelse der er mellem en given bogs navn og dens forfatter/e 
og redaktorer? Med eksempel fra Jeremias og Hoseas: er Jeremias’ 
konfessioner eller Hoseas’ fortælling i første person om profetens æg-
teskab med “en kvinde, som er en anden mands elskerinde” oprigtige 
eller autentiske udtryk for oprør i profetens indre, eller er det teo-
logisk kommunikation? Og videre: hvilken forskel gør dét for den 
teologiske kommunikation i den gammeltestamentlige tekst?

Elliott indfører endnu et aspekt, der kan være frugtbart i vores kon-
tekst, nemlig anvendelsen af masker i rituel sammenhæng: 

From the beginning of recorded history and far back beyond that in cul-
tural time, people have donned masks in the service of various transfor-
mative activities—for purposes of entertainment, certainly, including 

6.  Goudas Fabian, “Persona,” The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, 
red. Alex Preminger et al. (Princeton, New Jersey: Princeton University Press 1993).
Brugen af persona i kristen teologisk diskussion af de guddommelige personer vil 
ikke blive behandlet, skønt den kunne være relevant i den aktuelle sammenhæng.
7.  Robert C. Elliott, The Literary Persona (Chicago & London: University of Chi-
cago Press 1982), 13–14.
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‘play-acting’—but also in their efforts to communicate with the spirits 
and with their gods, even to partake of godhood (Elliott 1982, 21). 

Med henvisning til den amerikanske etnolog Raymond D. Fogelson 
hævder Elliot, at masker er af transcendent betydning, ikke alene for 
fx de nordamerikanske irokesere, Fogelsons eksempel, men også for 
mange andre folk:

When an Iroquois puts on the mask, … he becomes the spirit, he is as-
similated into the being of the spirit, a phenomenon of participation 
of a kind that the French philosopher Lucien Lévy-Bruhl described 
many years ago. Thus among the Iroquois (and many others) to don 
the mask in the appropriate ceremonial circumstances and settings is 
not to enact a role, to make believe, but temporarily to incarnate cosmic 
reality. Clearly this reverses our normal categories: instead of the mask 
as a bogus front, hiding the real person behind it, for the Iroquois and 
the others the mask mediates the highest reality of all (Elliot 1982, 21; 
Elliotts fremhævelse).8

Nu bar de gammeltestamentlige profeter, så vidt vi ved, ikke masker, 
og vi har ikke antydninger af materielle masker i de gammeltesta-
mentlige tekster, sådan som vi har dem som ren tekst. Ikke desto min-
dre har vi overleveret fortællinger om profetiske tegnhandlinger, der 
sjældent er praktikable i det virkelige liv, og som snarest bør forstås 
som performance art eller gadeteater.9 Profeter som Hoseas og Jeremi-
as personificerer guddommen i deres forkyndelse (jf. Hos 1; Jer 8–9).10 
Fokus på profeten som historisk person – i modsætning til som litte-
rær persona, som en karakter, der repræsenterer eller ikke repræsenterer 
en israelitisk eller judæisk profet og hans budskab – kan komme til at 

8.  Om betydningen af masker og forholdet mellem maske og person, se videre 
Mauss 1985; Armin Geertz, “Communities, Ritual Violence, and Cognition: On 
Hopi Indian Initiation,” Religion as a Human Capacity: A Festschrift in Honor of 
E. Thomas Lawson, red. Timothy Light & Brian C. Wilson (Leiden/Boston: Brill 
2004), 289–313 (300–306).
9.  Se Louis Stulman, “Prophetic Words and Acts”, The Oxford Handbook of Pro-
phecy, red. Carolyn J. Sharp (Oxford: Oxford University Press, under udgivelse); 
vedr. profetiske tegnhandlinger og gadeteater, se Johanna Erzberger, “Prophetic 
Sign Acts as Performances”, Jeremiah Invented, LHBOTS 595, red. Else K. Holt og 
Carolyn J. Sharp (New York og London: T & T Clark 2015), 104–116.
10.  Jf. Else K. Holt, “Communication of Authority: The ‘Prophet’ in the Book 
of Jeremiah”, The Discursive Fight over Religious Texts in Antiquity. Religion and 
Normativity Volume I, red. Anders-Christian Jacobsen, Acta Jutlandica Theological 
Series (Aarhus: Aarhus University Press 2009), 110–118.
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dække over et fokus på, hvad jeg vil kalde disse bøgers selvforståelse, 
nemlig at de medierer “the highest reality of all,” Jahves ord.

III. Profeten som historisk person i det tyvende århundredes 
forskning

Som nævnt ovenfor, udviste den gammeltestamentlige forskning i det 
tyvende århundrede, især før gennembruddet af den dialektiske teo-
logi, en stor interesse i profeten som person – i Kants forståelse, vel at 
mærke, ikke som litterær persona. Ikke desto mindre mener jeg, der 
er lighedspunkter i resultaterne mellem den tidlige historisk-kritiske 
forskning og den aktuelle litterære afdækning af den profetiske per-
sona, for den person, de tidlige forskere præsenterer, er ofte fremstillet 
som inkarnationen af det religiøse budskab. 

Bernhard Duhms kommentar til Jeremias fra 1901 og hans mono-
grafi Israels Propheten fra 192211 John Skinners bog om Jeremias, Pro-
phecy and Religion også fra 1922, og Gustav Hölschers Hesekiel, der 
Dichter und das Buch fra 1924,12 blev epokegørende. Jeg skal koncen-
trere mig om Israels Propheten i det følgende. Her præsenterer Duhm 
profeterne i lyset af Israels politiske og religiøse udvikling i tre trin, 
for “die Prophetie hat eine Geschichte. Sie ist nicht eine zeitlose Of-
fenbarung überirdischer Wahrheiten.” Det første trin, det “unterge-
schichtliche” er die dämonistische, dvs. stammernes primitive og uud-
viklede folkereligion. Det andet trin er die dynamistische, hvor Jahve 
optræder som leder af folket og bruger profeterne som “mensch liche 
Werkszeuge.” Desværre sker der på et tidspunkt af dette trin et fald, 
– “das Heldenzeitalter war vorüber” – så folket blev til “ein Bauern-
volk,” der ikke ønskede sig andet og mere end konger og intet frem-
skridt, og da slet ikke et lederskab i en højere, mere åndelig forstand. 

Heldigvis fremstår, netop på dette tidspunkt, profeterne, “die nicht 
Heil und Sieg verkündigten, sondern Gericht und Untergang.“ Dis-
se profeter bekymrede sig mere om indre end om ydre anliggender. 
“Sie waren dazu berufen, die Führung in der inneren Geschichte der 
Menschheit zu übernehmen.“ Hermed er vi på det tredje og højeste 
trin i Israels liv, et trin kun for de allerbedste få, afsondret fra de bre-
de masser. Hvor andre folkeslag har filosoffer, statsmænd, digtere og 
kunstnere, havde Israel profeterne som de nyskabende. Selv den mest 
irreligiøse tænker må forstå, skriver Duhm, at profetismen ikke bare 

11.  Bernhard Duhm, Israels Propheten, 2. Verbesserte Auflage (Tübingen: J.C.B. 
Mohr [Paul Siebeck] 1922 (1. udg. 1916).
12.  BZAW 39 (Gießen: Töpelmann 1924).
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er en besynderlig tilsynekomst, “sondern der Beginn der geistigen 
Weltgeschichte bedeutet.” Og som sådan har den haft større indfly-
delse end Grækenlands filosoffer og Indiens vismænd (Duhm 1922, 
3–8, Duhms fremhævelser).

Det er på denne baggrund, Duhm præsenterer de individuelle 
skriftprofeter i deres historiske sammenhæng. Amos er “ein verständi-
ger, nüchterner Bürger und Arbeitsmann”, der ville være blevet hos sit 
kvæg og sine morbærfigner, hvis ikke visionerne med moralsk nød-
vendighed havde tvunget ham til at forkynde, hvad han så og hørte. 
Og hans forkyndelse tager form af guddommeligt inspireret poesi. 

Hosea er en ganske anden natur end Amos, “viel weicher und sanfter 
von Art,” og “ein Gefühlsmensch.“ Hans ægteskaber med ikke min-
dre end to utro kvinder (Hosea 1–3) er overraskende gammeldags, 
men hans religiøse følelse er mere fremtrædende end “die männliche 
Kraft, Klarheit und Unbefangenheit,” vi finder hos Amos; hans poesi 
er fyldt med vidunderlige billeder, der næppe stammer fra mundtlig 
forkyndelse, men er opstået ved skrivebordet. 

Esajas er formentlig af kongelig afstamning, han forkynder dom for 
at gøre folket modent til undergangen og skal lede til dets moralske 
og efterfølgende fysiske død. Ezekiel er mere en skrivebordsforfatter 
end en poet, mere en visionær end en profet, et kultmenneske mere 
end en spirituel person (Duhm 1922, 90–101; 144–47; 227–41). 

Det er således en lettelse for Duhm endelig at kunne vende tilbage 
til den autentiske profet, Jeremias, en af de største profeter og digtere 
i Israel, den sande efterkommer af Amos, Hosea, Esajas og Mika, 
og samtidig en fuldtud selvstændig ånd. Duhm skriver mere end 40 
sider om Jeremias (Duhm 1922, 242–84).

Jeremias har altså Duhms særlige kærlighed, og det forstår man, 
når man læser hans kommentar til profeten fra 1901. Jeg skal ikke gå 
nærmere ind i den her, men i stedet nævne den opfattelse af den bag-
vedliggende hermeneutik og teologi, som to amerikanske forskere, 
Joe Henderson og Mary Chilton Callaway, hver for sig har arbejdet 
med.13 De peger begge på betydningen af liberalteologien og dens fo-
kus på personlig tro i Duhms (og også Skinners) præsentation af pro-
feten Jeremias. Interessant nok forekommer de fremstillinger af pro-
feterne, som disse to fædre til den historisk-kritiske forskning giver 

13.  Joe Henderson, “Duhm and Skinner’s Invention of Jeremiah,” Jeremiah In-
vented; LHBOTS 595; red. Else K. Holt og Carolyn J. Sharp (New York/London: T 
& T Clark 2015), pp. 1–15; Mary Chilton Callaway, “Seduced by Method: History 
and Jeremiah 20,” Jeremiah Invented, pp. 16–33. For en dansk introduktion til Je-
remiasbiografiens forskningshistorie, se Else K. Holt, “Den ensomme profet – eller: 
Hvorfor man skal studere Jeremias’ biografi?” Historie og konstruktion, Forum for 
Bibelsk Eksegese 14 (København: Museum Tusculanums forlag 2005), 192–206.
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os, at være nærmere på den oplevede profetiske persona end på en evt. 
historisk reference. Med Hendersons ord: “The biography of Jeremiah 
that resulted from the historical-critical method has a strong resem-
blance to the lives of the nineteenth-century theologians and biblical 
scholars who broke with traditional Christianity” (Henderson 2014, 
14). Men, kunne jeg føje til, den var dog inspireret af det, eksegeterne 
fandt i profetbøgerne. Den kritiske tyske teolog med sine åndelige 
kvababbelser springer durch ud af profetbøgernes fremstillinger.

Interessen for profeternes spiritualitet og personlighed fortsatte 
gennem det tyvende århundrede; hvad Jeremiasforskningen angår, 
er John Brights amerikanske og Wilhelm Rudolphs tyske kommen-
tarer eksemplariske og helt afgørende indflydelsesrige. For Bright var 
Jeremias 

… both one of the great figures of Israel’s history and a person whom 
one can readily admire. He was a man of great spiritual insight and 
depth, a man of driving eloquence who was possessed of unusual poetic 
gifts; he was, moreover, in the profoundest sense of the word a brave 
man, a passionate and exceedingly human man who captures our sym-
pathies as few figures from ancient times do.14 

Også Wilhelm Rudolph konstruerer en religiøs profetisk biografi: 

Wie schwer ihm diese Verkündigung fiel, erkennen wir daran, daß er 
immer wieder prüfte, ob es wirklich so schlimm stehe, daß ein göttli-
cher Vernichtungsspruch gerechtfertigt sei (5 4f.; 6 9; 5 26ff.); be gierig 
griff er nach jedem Anzeichen einer Besserung (3 21ff.), fürbittend 
sprang er in die Bresche (14 11), und doch, als er nach den paar ersten 
Jahren seiner Wirksamkeit unter Josia die Bilanz zog, war das Ergebnis 
trostlos (6 27ff): massa perditionis.15 

Tonen var ganske anderledes blot ca. 10 år senere, i 1980’erne, hvor 
William Holladays16 og Robert P. Carrolls store Jeremiaskommenta-
rer udkommer. Så forskellige de er – Holladay har en maximalistisk 
tillid til Jeremias’ Bog som historisk kilde til profetens forkyndelse og 
dens historiske situation, mens Carroll kan betragtes som den emble-
matiske, minimalistiske kommentator – så er deres interesse begge en 

14.  John Bright, Jeremiah. Anchor Bible 21 (Garden City: Doubleday 1965), xv.
15.  Wilhelm Rudolph, Jeremia. HAT Erste Reihe. 3., verbesserte Auflage (Tübin-
gen: J.C.B. Mohr [Paul Siebeck] 1968, 1. udg. 1947), III.
16.  William Holladay, Jeremiah 1–2: A Commentary on the Book of the Prophet 
Jeremiah Chapters 1–25; 26–52. Hermeneia (Philadelphia: Fortress Press 1986–89); 
Carroll 1986.
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historisk-kritisk interessere i den historiske oprindelse, mens interes-
sen for profetens personlighed er fraværende.

Fra 1980’erne og fremefter forsvinder således profeten som religiøs 
person fra den videnskabelige litteratur og erstattes med et fokus på 
de profetiske bøgers tradition, redaktion, komposition, kommunika-
tion, deres historiske og kulturelle baggrund og deres intertekstuali-
tet.17 Man kan betragte disse kommentarer som en slags parallel til 
New Criticism med ca. 20 års forsinkelse: forfatteren er forsvundet 
fra interessen og bliver i vores tilfælde erstattet af redaktorer.

Men midt i denne bevidste, villede videnskabelige uvidenhed om 
fx den historiske Jeremias, dukker profeten op i nye klæder, denne 
gang som litterær persona. Man kan selvfølgelig diskutere, om det lit-
terære begreb persona overhovedet kan appliceres på profetisk littera-
tur. Carroll, fx, som afviser, at vi har adgang til en historisk Jeremias, 
spørger således, om ikke en præsentation af Jeremias som profetisk 
persona er en for moderne tilgang til teksten. “The figure of Jeremiah 
may only be an editorial link between different elements in the tradi-
tion…”(Carroll 1986, 58; min fremhævelse). 

Et andet problem er, at begrebet persona har været anvendt på gan-
ske forskellige måder i eksegesen. Jeg skal derfor for en ordens skyld 
gøre min egen definition af begrebet klar. I det følgende bruger jeg 
persona som reference til præsentationen af profeten, enten direkte 
gennem (selv-)biografisk fortælling eller indirekte gennem budskabet 
i den profetiske bog. Dvs., at den profetiske persona er en litterær 
figur, der fremstår for læseren gennem læsningen af profetbogen, li-
gegyldigt om denne persona har nogen som helst historisk baggrund 
som en “rigtig” person eller ej. Jeg koncentrerer mig for enkelhedens 
skyld om det “biografiske” materiale.

IV. Profetisk litteratur og biografien som genre

Geert Hallbäck beskriver i sin artikel “Den himmelske og den jor-
diske Jesus”18 forståelsen af Jesus’ biografi i forskellige nytestamentlige 

17.  Det kan ganske vist med rette hævdes, at traditions- og redaktionshistorien 
havde været de fremherskende metoder i den gammeltestamentlige forskning fra 
1950’erne; ikke desto mindre er det først fra 1980’erne, at den profetiske person, 
forstået som en historisk person, mister sin sidste betydning.
18.  Geert Hallbäck, “Den himmelske og den jordiske Jesus: Om forskellen mel-
lem hymnernes og evangeliernes Jesus-billede”, Frelsens biografisering. Forum for 
Bibelsk Eksegese 13, red. Thomas L. Thompson & Henrik Tronier (København: 
Museum Tusculanums Forlag 2004), 190–213.
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genrer, herunder dens forskningshistorie. For en gammeltestamentlig 
eksegetisk synsvinkel er det slående, at der forskningshistorisk be-
tragtet er et sammenfald mellem den tidlige Leben-Jesu forskning 
og interessen i den gammeltestamentlige forskning for profeten som 
religiøs person, og også, at den dialektiske teologi kom til at spille 
en rolle for opgøret med såvel Leben-Jesu som det, vi kunne kalde 
Leben-der-Propheten forskningen. Både Jesus- og Jeremias-forskerne 
kan anklages – med den dialektiske teologi – for at male et billede 
af hovedpersonen, som matcher de religiøse idealer i liberalteologien. 
De dialektiske teologer erstattede det biografiske fokus på Jesus med 
kerygmaet, og det samme kan siges at ske med en vis forsinkelse i den 
gammeltestamentlige kommentargenre. 

If. Hallbäck har den litterære vending i evangelieforskningen imid-
lertid ført til en interesse i biografien, forstået som en antik genre; 
Hallbäck henviser til Charles H. Talberts artikel i Anchor Bible Dic-
tionary om antik biografi og evangelielitteratur, kanonisk såvel som 
apokryf.19 Det viser sig, vil jeg hævde, at Talberts definitioner glim-
rende kan anvende heuristisk også på Det Gamle Testamente, så me-
get desto mere, som mange af de gammeltestamentlige personer får et 
rigt efterliv i antik jødisk og kristen hellenistisk litteratur.20 Man kan 
altså forestille sig, at der var en slags behov for eller trang til biografi 
i antik jødedom, og at det var baggrund for de endelige versioner af 
profetbøgerne. 

Talbert skelner mellem det essentielle eller konstitutive og det ac-
cidentelle i antik biografi. Til det konstitutive for genren hører, at sub-
jektet er en fremtrædende eller berygtet figur (konger, generaler, filo-
soffer, litterære figurer, lovgivere, profeter eller helgener), og at målet 
er at fremhæve denne persons væsen. Relevansen for profetbøgerne er 
indiskutabel. De af Talberts accidentelle karakteristika ved biografien, 
der er relevante i vores sammenhæng, er 1) at der ikke er nogen inter-
esse i en personlighedsudvikling, 2) at nogle biografier har til formål 
at påvirke deres læseres adfærd eller opfattelse, 3) at subjektets liv kan 
indsættes i en mytisk ramme, og 4) at antikke biografier har en lang 
række sociale funktioner, blandt hvilke den vigtigste i en gammelte-
stamentlig kontekst må være propaganda og at anvise, hvor den sande 
tradition findes i nutiden (jf. Talbert, 747).

Men hvorfor denne trang til biografi? For det første kan man pege 
på det aksetidsfænomen, at budskabet skal autoriseres af en autori-

19.  Anchor Bible Dictionary, vol. I, “Biography, Ancient,” 745–749. For en ud-
dybende gennemgang af antik biografi, se Tomas Hägg, The Art of Biography in 
Antiquity (Cambridge: Cambridge University Press 2012).  
20.  Holt 2005.
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seret budbringer. 21 Et godt eksempel herpå er Ezras offentlige op-
læsning af Toraen i Nehemias 8. Her bliver oplæsningen af Guds 
nedskrevne ord understreget som en legitimering af Toraen i det 
efter-eksilske judæiske samfund. Hele folket samles i Jerusalem på et 
navngivet sted, Vandporten, på en præcis dato og tidspunkt, og hører 
på Moseloven, som – det understreges igen og igen – er nedskrevet 
i en bog. Omstændighederne er omhyggeligt, næsten kedsommeligt 
udfoldet, og de vigtigste vidner en opregnet ved navn og deres place-
ring på det træpodium, hvorfra Ezra læser Loven. Autorisationen af 
Toraen for det eftereksilske samfund – eller måske: den eftereksilske 
menighed – er på denne måde indsat i en fortælling om en bestemt 
historisk ramme og bestemte historiske personer, der fungerer som 
garanter for budskabets legitimitet. Selv Toraen har altså brug for at 
blive genbekræftet gennem biografi og historie.

Dette behov for autentifikation og autorisation gælder også pro-
fetismen. Denne tanke er allerede til stede i Knud Jeppesens Mika-
disputats:22

Der opstod samlinger af orakler, tillagt profeter; eftertiden havde ingen 
mulighed for at efterprøve ægtheden af dem, men det har heller ikke 
været afgørende. Ikke mindst i exilsk tid synes der at være ønsker frem-
me om at hæve profetordenes anonymitet og knytte disse til bestemte 
kendte profeter; det synes at være pointen ved at sætte overskrifter på 
orakelsamlingerne … Dengang som nu var der sikkert ikke langt fra 
vendingen “Var det ikke Jesaja, der engang sagde ….” til “Jesaja sagde 
engang …”.

Som traditionshistoriker taler Jeppesen ikke om profeten som en lit-
terær persona i vores forstand; men det ændrer ikke ved betydningen 
af hans understregning af autorisationsprocessen gennem inddragelse 
af legendarisk (skriftligt) materiale. 

Et aspekt ved – også, men ikke alene – den antikke biografi, nemlig 
behovet for eller trangen til biografi, som her kun kan antydes, er 
det kognitive perspektiv: Hvorfor fortæller vi biografi eller historie? 
Anvendelsen af biografi og historie, også i form af “opfundet” biografi 
og historie, synes at være en del af vores nedarvede behov som sociale 

21.  Om Israel og aksetid se Robert N. Bellah, Religion in Human Evolution: From 
the Paleolithic to the Axial Age (Cambridge, Mass: Harvard University Press 2011), 
Chapter 6: The Axial Age I: Introduction and Ancient Israel, 265–323. For en 
dansk introduktion til Bellah og begrebet aksetid se Hans J. Lundager Jensen, “Ro-
bert Bellah, religion og menneskelig evolution”, RvT 60 (2013), 11–31. 
22.  Knud Jeppesen, Græder ikke saa saare. Studier i Mikabogens sigte. Vol I (Aarhus: 
Aarhus University Press 1987), 99, med henvisning til Peter R. Ackroyd.
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væsner. Kognitivt har vi brug for at “kende” kilden til budskabet og 
at “kende” personen bagom budskabet for at tillægge budskabet tro-
værdighed og betydning.23 Ezra, der læser Tora’en højt for Israel, det 
biografiske materiale i profetbøgerne, eller tilføjelsen af Davids navn 
og udvalgte episoder fra hans liv i rubrikkerne til salmerne er alle 
eksempler på nødvendigheden af kendskab til kilden og dens auto-
risation. 

Går vi til de direkte biografiske informationer i profetbøgerne, så er 
deres omfang og indhold, som bekendt, ganske varierende. Nogle af 
profetbøgerne, som Joel, Obadias og Malakias, associeres kun ganske 
kort med deres eponyme forfattere gennem Wort-Ergehen formlen i 
overskriften eller gennem nogle få redaktionelle formularer, som fx i 
Haggai og Proto-Zakarja.24 Andre profetbøger indeholder mere detal-
jeret “biografisk” information, en information, hvis formål ikke alene 
eller primært synes at være præsentation og præservering af profetens 
liv. Snarere synes der at være tale om en dobbeltsidig autorisation: 
gennem præsentationen af den profetiske litterære persona autoriserer 
“biografien” budskabet som guddommeligt budskab; på samme tid 
bliver den profetiske persona autoriseret som guddommeligt sendebud 
af sendebuds- og Wort-Ergehen formlerne. Nogle profetbøger, som fx 
Jeremiasbogen, omhandler lange perioder i profetens liv, og i tilfældet 
Jonas’ Bog er budskabet fortællingen om hans liv. Ingen profetbog – 
bortset fra Malakias’ bog – er udateret eller unavngivet, og man kan 
derfor nok slutte, at når vi når frem til den redaktionelle aktivitet i 
persertiden, var behovet for autenticitet og autorisation så påtræn-
gende, at samlingerne af (måske) tidligere anonyme orakler fik tilføjet 
rubrikker, der knyttede oraklerne til en bestemt person og ofte også 
til bestemte tider og steder – en modifikation af Jeppesens synspunkt.

Foruden Jonas, der i øvrigt er ganske atypisk, er nogle af de bedste 
eksempler på profetisk “biografi,” dvs. skabelsen eller fremstillingen 
af profeten og hans budskab som litterær persona, Hoseas, Amos, Je-
remias og Ezekiel, med Esajasbogen som undtagelsen, der bekræfter 
reglen. Jeg vil i det følgende bruge Ezekiels Bog som eksempel; den er 

23.  Jesper Sørensen, Interacting Minds Centre, Afd. for Religionsvidenskab, År-
hus Universitet, i en personlig samtale. Den aktuelle interesse blandt eksegeter i at 
“opfinde” biografier kunne skyldes den omstændighed, at vi med vores minimali-
stiske mistroens hermeneutik savner den traditionelle historiografi og/eller tidligere 
historiske naivitet. 
24.  Se hertil fx Jill Middlemas, “The Shape of Things To Come: Redaction and 
The Early Second Temple Period Prophetic Tradition,” Constructs of Prophecy in the 
Former and Latter Prophets and Other Texts. Ancient Near East Monographs 4, red. 
Lester L. Grabbe & Martti Nissinen (Atlanta: Society of Biblical Literature 2011), 
141–55.
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ganske interessant, fordi den har et bestemt, ret “syret,” greb om det 
biografiske materiale.25

V. Biografi og persona i Ezekiels Bog

Selve Ezekielbogens størrelse gør generaliseringer om den risikable. 
Bernhard Duhm kaldte, som tidligere nævnt, Ezekiel for Schriftstel-
ler, prosaist og skrivebordsforfatter uden sans for poesi, mens hans 
samtidige Gustav Hölscher, gennem anvendelse af radikal litterær-
kritik, befriede Ezekiel fra “der öden prosaischen Schablone,” som 
redaktionen havde spændt hans digte ind i, så at digteren Ezekiel 
genopstod i et klart lys med sin “blendenden, phantasievollen und 
leidenschaftlichen Rhetorik,” og billedet af profeten selv – det, jeg 
ville kalde profetens persona – forandredes fra “der steife priesterliche 
Literat und Bahnbrecher des gesetzlich-ritualistischen Judentums” til 
“ein echter Prophet der Judäischen Antike, ein Gesinnungsverwand-
ter des echten Jeremias,” 26 Jeremias’ soulmate, så at sige. 

Ezekiel rummer nogle få egentlig “biografiske” fortællinger, lange 
og udfoldede lignelser, giftige domstaler og arbejdstegningen til det 
post-katastrofiske tempel i Jerusalem. Foruden de allerede nævnte 
tidlige, klassisk historisk-kritiske fortolkninger har Ezekiel været læst 
som psyko-patologi,27 som udtryk for post-traumatisk stress syndrom 
(PTSD) og i lyset af katastrofe-forskning, der må betragtes som en 
– af flere – kollektiv parallel til det individuelle PTSD.28 Som Louis 
Stulman og Paul Kim udtrykker det, åbner Ezekiels bog, med sin 
“surplus of violence and unrelenting blame … a dark shadowy win-
dow into the pain of displaced people” (Stulman og Kim 2010, 145).

Det egentligt biografiske materiale, der præsenterer den litterære 
persona Ezekiel, består primært af fortællinger om tegnhandlinger. 
Ezekiel spiser bogrullen, Ez 3,1–3; på Guds befaling undlader han at 

25.  For en introduktion til fremstillingen af den profetiske persona i Hoseas’, 
Amos’, Esajas’ og Jeremias’ bøger, se Else K. Holt, “The Prophet as Persona”, The 
Oxford Handbook of Prophecy (under udgivelse).
26.  Hölscher 1924, 56. 
27.  B. Baentsch, „Pathologische Züge in Israels Prophetentum.” ZwTh 50 (1908), 
52–81; David J. Halperin, Seeking Ezekiel: Text and Psychology (University Park: 
Pennsylvania State University Press 1993). Flere eksempler hos Walter Zimmerli, 
Ezechiel 1: Ezechiel 1–24, BKAT XIII1, (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 
1969), 25*–26*.
28.  Daniel L. Smith-Christopher, A Biblical Theology of Exile, OBT (Minneapolis: 
Fortress Press 2002), 89–96; Louis Stulman og Hyun Chul Paul Kim, You Are My 
People: An Introduction to Prophetic Literature (Nashville: Abingdon 2010), 145–81.
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sørge over sin kones død, både følelsesmæssigt og rituelt, 24,16–18; 
han profeterer for de døde ben i dalen, 37,1–10; og efterfølgende gør 
han to træstykker til ét, 37,16–18. Alle disse tegnhandlinger forsynes 
med fortolkninger, som gør profeten til repræsentant for det gud-
dommelige budskab. De er ikke, eller i hvert fald ikke primært, for-
tællinger om noget, der er sket; tegnhandlingerne er ikke blot tegn, 
men udførelser af den guddommelige vilje og hensigt. Handling og 
budskab er ét og det samme, og profeten bliver en personifikation 
af teologien, en maske, der repræsenterer det guddommelige (jf. ek-
semplet med irokeserne ovenfor). Tegnhandlingerne er samtidig tale-
handlinger, speech-acts, og dette gælder også visionerne, fx Ezekiels 
to besøg i Jerusalems tempel i kap. 829 og kap. 40–48. Litterært set 
sker der det, at den litterære profetiske persona, forfatteren Ezekiel, 
gennem fremstillingen af visionerne bliver transformeret til en fortalt 
persona, profeten Ezekiel, i en indlejret fortælling, en persona, der for-
tælles af en persona, så at sige. Denne sidste, fortalte persona er den, 
der repræsenterer budskabet.30

Som nævnt har der været stort fokus på Ezekiel som psykisk syg. 
Selv Karl Jaspers har bidraget med en artikel om Ezekiel som ski-
zofren (se videre Zimmerli 1969, 26*). Men Zimmerli henviser i sin 
Ezekielkommentar til B. Baentsch, der i 1908 konkluderede: “Diese 
Handlungen sind bis in alle Einzelheiten hinein so genau berechnet 
und auf ihren Zweck hin angelegt, daß von einer Geistesstörung hier 
nicht die Rede sein kann.”31 Zimmerli kommenterer:

Es geht keinesfalls an, sie schlicht als Schilderung eines biographischen 
Tatbestandes zu lesen und auszuwerten. Visionen und Zeichenhand-
lungen sind unverkennbar auf die von ihnen zu Gehör und Gesicht 
zu bringende Verkündigung hin so ausgestaltet, reflektierend stilisiert, 
daß der hinterliegende Erlebnis- und Handlungsvorgang oft nur mehr 
undeutlich greifbar ist. … Das Biographische ist immer wieder vom 
Kerygmatischen verschlungen und durch dieses verfremdet (Zimmerli 
1969, 27*).

29.  Halperin forstår Ez 8,7–8, hvor Ezekiel graver et hul i tempelmuren som “a 
symbolic representation of sexual intercourse”. Dette er udgangspunktet for hans 
psykoanalytiske læsning af Ezekiels bog (Halperin 1993).
30.  Vedr. begrebet “genre inden for genre,” fx biografiske elementer i fiktion, som 
retorisk og litterær strategi, se Sune Auken, “Genre As Fictional Action: On the Use 
of Rhetorical Genres in Fiction”, Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og 
Kulturformidling 2, vol. 3 (2013), 19–28.
31.  B. Baentsch, „Pathologische Züge in Israels Prophetentum”, ZwTh 50 (1908), 
52–81 (79–80), jf. Zimmerli 1969, 26*.
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Men heller ikke Zimmerli med sit fokus på kerygma’et er rede til at 
skippe historiciteten i Ezekiels handlinger og tegnhandlinger: “Mit 
alledem will nicht gesagt sein, daß man es bei den Visionen und 
Zeichenhandlungen Ezekiels mit reiner literarischer Fiktion zu tun 
habe,” fortsætter han (ibid.). Det første skridt mod minimalisme og 
litterær eksegese var endnu ikke taget. 

Ikke desto mindre: hvis man tager udgangspunkt i Baentsch og 
Zimmerli, så er det værd at overveje, om ikke Baentsch’s “beregning” 
er en del af den litterære præsentation af den profetiske persona? Af-
spejler de mere “syrede” sider af Ezekiel i virkeligheden ikke den tætte 
forbindelse mellem tegnhandling og forkyndelse? 

Ezekiel er specielt præget af anvendelse af traditioner, vi også finder 
andre steder i Det Gamle Testamente. Eksegeter har forstået denne 
referentialitet som udtryk for autentifikation af den historiske pro-
fet, fordi han manglede autoritet i og med sin geografiske placering 
i Babylon. Tager man imidlertid Ezekiels udpræget litterære form i 
betragtning, både hvad angår præsentationen af tegnhandlingerne 
og den generelle anvendelse af intertekstuelle referencer som bygge-
klodser for hele bogen,32 vil jeg foreslå at betragte disse mange refe-
rencer som en del af opbygningen af den profetiske persona.33 Præ-
sentationen af Ezekiel som profet gennem selvbiografiske elementer 
kan forstås som en litterær handling, der præsenterer Ezekiel som 
profetisk persona. De gennemført urealistiske fortællinger om visio-
ner og tegnhandlinger, som oftest blot bliver beordret af Jahve, men 
aldrig udføres af Ezekiel, præsenterer og autentificerer Ezekiels bog 
som en profetbog om en profetisk persona, der hører, ser og oplever 
guddommelig indblanding i sit liv. Således kan han tjene som profet, 
som rollemodel og inspiration til omvendelse og transformation for 
sit læsende publikum, det samtidige eller et senere, således som det 
var meningen med den antikke biografi.

Hertil kan føjes, at Ezekiels litterære biografi, qua sin omhyggelige 
angivelse af historiske data og geografiske placeringer, kan tjene som 
overlevelseslitteratur for de eksilerede i Babylon. Igen med Stulman 
og Kim (2010, 161): “In broad strokes Ezekiel makes the paradoxi-
cal claim that life’s greatest gifts emerge in the most unlikely pla-
ces. Who would have ever expected Babylon to become a fulcrum 
of hope and newness?” Fortællingerne om profetens oplevelser tjener 

32.  Jf. Anja Klein, “Prophecy Continued: Reflections on Innerbiblical Exegesis in 
the Book of Ezekiel, VT 60 (2010), 571–82.
33.  Jf. Margaret S. Odell, “Genre and Persona in Ezekiel 24:15-24”, The Book of 
Ezekiel: Theological and Anthropological Perspectives, red. Margaret S. Odell & John 
T. Strong (Atlanta: Society of Biblical Literature 2000), 195–219.
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altså også som medium for håb, et andet af Talberts kendetegn for 
den antikke biografi.

VI. Afsluttende, perspektiverende bemærkninger

Timothy Polk udgav i 1984 en lille, ofte overset, men ikke desto mere 
meget fremsynet first mover-bog, The Prophetic Persona: Jeremiah and 
the Language of the Self. Heri hedder det:

The poetic, metaphoric qualities of our material are clear evidence that 
the book of Jeremiah is a work of the imagination. This is not to say that 
it is fanciful, unreal, or untrue. Nor is it even to say that it is dominated 
by an aesthetic interest. Quite to the contrary, the aesthetic labors in 
the service of the religious, and the book is clearly engaged in making 
truth-claims—about the world, about the prophet, and about God—
though scarcely in propositional form. The point is that the kind of 
truth claimed … is of a special sort, one that cannot be expressed apart 
from the imaginatively charged language it employs.34

Den sandhed, som profetbøgerne vil fremme, kan altså if. Polk kun 
fremsættes gennem et andet sprog end det blot begrebslige, rationelle 
sprog. Hermed indgår Polk i en diskussion, som også afspejles andre 
steder. Fx argumenterer John Barton for at forstå gammeltestament-
lig etik gennem fortælling.35 Det gør han inspirereret af Martha C. 
Nussbaum, der har vist, hvordan selv Aristoteles og de græske tra-
gedieforfattere formidler etiske overvejelser gennem drama og for-
tælling, ikke (blot) gennem principiel eller second order tænkning. 
På samme måde som hos Aristoteles bliver gammeltestamentlig etik 
ikke kommunikeret gennem universelle regler eller principper, afledt 
af menneskelig interaktion (mod Kant), men som fortællinger, der 
hjælper os med at tænke over etiske problemstillinger. “To put it in 
modern terms, ethics is not a science but an art,” siger Barton (2003, 
57). Denne tilgang åbner for en mulig åbning i demarkationslinjerne 
mellem eksegeterne, hvor de historisk-kritiske befinder sig i én skyt-
tegrav, de litterære i en anden. Barton konkluderer:

34.  Timothy Polk, The Prophetic Persona: Jeremiah and the Language of the Self, 
JSOTSup 32 (Sheffield: JSOT Press 1984), 166.
35.  John Barton, Understanding Old Testament Ethics (Louisville/London: West-
minster John Knox Press 2003).

DTT_Indhold_2015-1.indb   60 12-03-2015   10:42:48



 Profeterne som litterære personae:  61

What unites us with the text is not a decision to read it as if it had just 
been written, but the conviction that it and we are both exercised by 
certain fundamental questions about human beings and the world they 
inhabit, chief among which is ‘How ought we to live?’ … One gets from 
her [Nussbaum’s] writing a sense that the great texts matter because 
they ask what is good for humankind and never rest till they have found 
an answer (Barton 2003, 64).

Jeg mener, Bartons indsigter kan anvendes på profetismen, såvel som 
på fortællingerne. Når vi nærmer os spørgsmålet om den sandhed, 
som teksterne vil have os til at høre – og vi i Danmark er langt mere 
akademisk bornerte i forhold til at tale om netop dette sandhedskrav 
end vores kolleger, også i Europa – så er de profetiske personae, for-
stået som masker og som megafoner for Gud, bærere af teo-logien, 
Guds tale, på deres krop og gennem deres tegnhandlinger og orakler 
og prædikener, og det er derigennem, de formidler teo-logien til deres 
læsere. Profetbøgerne, forstået som litteratur på linje med Aristoteles’ 
og Euripides’ værker, har til hensigt at overføre imitation og religiøs 
overvejelse til deres publikum, for at føre til etisk forståelse, omven-
delse og handling. Hvad der er sandt for etikken, er lige så sandt for 
den religiøse forståelse, omvendelse og handling, nemlig at religious 
persuasion is not a science but an art – religiøs overtalelse er ikke en 
videnskab, men en kunstart.
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Abstract: The theology of the English Quaker Robert Barclay gives a 
rather different picture of Quakerism than does the somewhat anti-
dogmatic and often liberal expressions of the modern versions of the 
movement. While emphasizing individual, inward revelation over out-
ward creeds, Barclay’s thinking is at the same time rationalistic and 
systematic. This article discusses how the relationship between revela-
tion and tradition plays out in the relation between the inward and the 
outward, the universal church and the particular church and more, and 
argues that Barclay’s thinking is compatible with an emphasis on the 
particular, tradition and community.

Keywords: Robert Barclay – Quakerism – revelation – universal – par-
ticular.

Indledning

Kvækerbevægelsen (eller kvækersamfundet) tæller i Danmark få med-
lemmer, men på verdensplan nogle hundretusinde (især i England og 
USA), og er i Danmark nok bedst kendt for sin tavse gudstjeneste-
form, hvor menighedens medlemmer venter på “det indre lys”, samt 
bevægelsens pacifisme og engagement i en række politiske bevægel-
ser og sager. Derudover er et væsentligt kendetegn ved den moderne 
kvækerbevægelse dens udogmatiske, eller ligefrem anti-dogmatiske, 
tilgang til trosspørgsmål: Det afgørende er ikke teologiske læresæt-
ninger, men den enkeltes eller menighedens erfaring af hvad der ofte 
kaldes “det indre lys”.

Det kan lyde obskurt, og der er da også en tendens til forvirring 
om, hvad kvækerbevægelsen egentlig står for, også blandt kvæker-
ne selv. Dette kan fx debatten på internetsider som quakerquaker.
org vidne om. Selvom bevægelsen i sit ophav var en slags sideskud 
fra den puritanisme, som opstod omkring den engelske borgerkrig i 
midten af det 17. århundrede, definerer flere kvækere sig i dag som 
ikke-teister, ateister, eller ligefrem som tilhørende andre religioner, fx 
buddhisme eller islam.
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Kvækerbevægelsen er interessant, fordi den eksemplificerer, hvor-
dan en bevægelse baseret på en radikal åbenbaringsteologi i nogle 
tilfælde kan udvikle sig til noget nær det modsatte. Pink Dandelion 
kritiserede sidste år i sit “Swarthmore lecture” på Woodbroke Quaker 
Study Center den moderne liberale individualisme, som har ført til 
disse tendenser i kvækerbevægelsen.1 Dandelion peger i sin sociolo-
giske analyse på, at kvækerbevægelsen er blevet et liberalt “behavio-
ral creed”,2 som individer kan tilslutte sig uafhængigt af en kollektiv 
praksis, snarere end en ortodoksi og en tradition bundet op på et 
fællesskab. Dandelion opfordrede i den forbindelse til en besindelse 
på traditionen.

På lignende vis har Nakano Yasuharu kritiseret den i det tyvende 
århundrede fremherskende forståelse af centrale elementer i kvæke-
rismen, såsom “det indre lys”, pacifisme og ikke mindst relationen 
mellem “selvet” og “den anden”.3 Nakano påpeger, at den af Neo-
Hegelianismen influerede liberale kvækerisme, repræsenteret af fx 
Rufus Jones, identificerede Guds åbenbaring med menneskets egen 
samvittighed og selvbevidsthed. Dette i modsætning til den oprinde-
lige kvækerisme, ikke mindst som repræsenteret ved andengenerati-
onskvækeren, teologen Robert Barclay (1648-1690), som er genstand 
for nærværende artikel.

Spørgsmålet er, hvordan det er muligt på én gang at fastholde be-
tydningen af en individuel og indvortes åbenbaring, på den ene side, 
og vigtigheden af tradition og kirkeligt fællesskab på den anden. Hvis 
fx filosoffen Alasdair MacIntyre har ret i, at hvis der overhovedet 
findes et ståsted udenfor al tradition, indebærer dette en tilstand 
af intellektuelt og moralsk armod – og at dette i særlig grad gælder 
den liberale individualisme – så synes kvækerbevægelsen at være ilde 
stedt, i hvert fald i sin moderne liberale form. Kun traditioner kan 
levere de rationelle resourcer, som gør tænkning mulig, hævder Mac-
Intyre, hvis analyse da også synes at kunne forklare, hvorfor det har 
været svært at fastholde en intellektuel tradition i kvækerbevægelsen, 
som har lagt stor vægt på trosfrihed og den enkeltes indre erfaringer.4

Jeg vil ikke i det følgende forsøge at give et fyldestgørende svar på 
Dandelions og Nakanos kritik og opfordringer, men blot beskrive 

1. Se https://soundcloud.com/swarthmorelecture (besøgt 28.02.15)
2. Jf. akronymet “S.P.I.C.E.” (Simplicity, Peace, Integrity, Community og Equa-
lity).
3. Yasuharu Nakano, Self and Other in the Theology of Robert Barclay (Birmingham: 
ph.d.-afhandling 2012), 6.
4. MacIntyre behandler ikke kvækerismen, men en række andre religiøse og etiske 
traditioner. Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? (Notre Dame, 
Ind.: University of Notre Dame Press 1988), 367.
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nogle grundtemaer hos Robert Barclay, som kan tages op til overve-
jelse. Efter en introduktion til Barclays biografi og tænkning følger en 
redegørelse for hans åbenbaringsbegreb, herunder begrebet om besø-
gelsestiden (day of visitation). Derpå følger en diskussion af Barclays 
samvittighedsbegreb, og hvordan disse ting mere præcist udfoldes i 
Barclays ekklesiologi. Til sidst nogle overvejelser om forholdet mel-
lem det universelle og partikulære.

Robert Barclay (1648-1690)

Robert Barclay var ud af en skotsk, katolsk familie. Barclay studerede 
teologi på det parisiske Collegium Scoticum, hvor hans onkel var rek-
tor, og som efter reformationen i Skotland var blevet base for skotsk 
eksilkatolicisme. Efter sin hjemkomst konverterede Barclay i 1667, 
ligesom sin far, imidlertid til kvækerbevægelsen, som havde vokset sig 
stor i især Nordengland. Kvækerbevægelsen havde med især George 
Fox (1624-1691) som foregangsmand indtil da karakter af lægmands-
bevægelse og den var, i hvert fald i sin selvforståelse, i høj grad vendt 
mod den akademiske og kirkeligt-institutionelle teologi. Barclays 
akademiske dannelse kom dog bevægelsen til gavn, da han hurtigt 
gav sig til at forfatte apologetiske skrifter til forsvar for kvækerne. I 
1670 udkom således Truth cleared of Calumnies, og i 1673 Catechism 
and Confession of Faith.

Barclays tænkning var ikke grebet ud af den blå luft, men grun-
dede sig i begreber og tankeformer, som fandtes i kvækerbevægel-
sen fra begyndelsen. Maurice Creasy beskriver således, hvordan det 
for kvækerteologien afgørende skel mellem “Inward” og “Outward” 
(i det følgende oversat til hhv. indvortes og udvortes), var centralt 
for skikkelser som Fox, James Nayler (1616-1660), Isaac Pennington 
(1616-1679), m.fl., i deres angreb på etablerede og formaliserede kir-
keformer, og som Barclay kom til at trække på i sin tænkning.5

I 1676 udkom Theses Theologicae, en redegørelse for kvækernes 
grundprincipper, samt en omfattende uddybning deraf, hvad der nok 

5. Creasy kategoriserer i øvrigt Barclay som tredjegenerationskvæker sammen med 
Penn. Maurice A. Creasy, “Inward” and “Outward: A Study in early Quaker lan-
guage, Supplement no. 30 to Journal of the Friends’ Historical Society (London: 
Friends’ Historical Society 1962). Se også Susanne Gregersen, “To sound the day of 
the Lord: Profetisk selvforståelse hos George Fox”, i Ordet, kirken og kulturen, red. 
Carsten Bach-Nielsen m.fl. (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 1993), 198-213; Do-
nald S. Nesti, Grace and Faith: The Means to Salvation – an Analysis of Early Quaker 
Soteriology and Sacramentality 1650-1689 (Pittsburgh: [s.n.] 1975).
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må kaldes Barclays hovedværk, Theologiae vere Christianae Apologia, 
med den ikke helt så mundrette, men til gengæld ret præcise, engel-
ske titel: An Apology for the true Christian Divinity, as the same is held 
forth and preached by the people called, in scorn, Quakers; being a full 
Explanation and Vindication of their Principles and Doctrines, by many 
Arguments deduced from Scripture and right reason, and the testimonies 
of famous Authors, both ancient and modern, with a full Answer to the 
strongest Objections usually made against them; presented to the King, 
etc.6

Barclays apologi er på én gang vendt mod den calvinske ortodoksi, 
såvel som remonstranternes afvisning af denne. Teksten, som typisk 
henvises til som Barclays Apology, blev efter Barclays død trykt i ad-
skillelige oplag (bl.a. af William Penn), og blev i mange år uddelt af 
kvækerne, når man mente, at der var behov for en redegørelse for 
bevægelsens overbevisninger. At apologien vitterligt nød stor udbre-
delse, kan ses på de mange modsvar som efterfølgende tryktes og på, 
at apologien i det efterfølgende århundrede blev oversat til bl.a. tysk, 
hollandsk, fransk, spansk og dansk. C. Meidels danske oversættelse 
(trykt i London) kom således i 1738 under titlen Forsvar for den Sande 
Christelige Theologi, Som den Kundgiôris og Prædikis af det Folk, som, af 
Foragt, kaldis Quækere, etc.7

Barclay er dog ret ukendt i dag, og siden begyndelsen af 1900-tallet 
er hans teologi i kvækerbevægelsen i nogen grad blevet kørt ud på et 
sidespor. Ledende liberale skikkelser i kvækerbevægelsen, herunder 
Rufus Jones og William Braithwaite, anklagede Barclay for at ind-
føre et element af kvietisme i kvækerbevægelsen, som resulterede i en, 
for Jones og Braithwaite, beklagelig passivitet.8 Hvor kvækerne ellers 
havde fået deres navn på grund af deres efter sigende ekstatiske og 
skælvende (quaking) adfærd under deres møder, var tavshed for Bar-
clay den eneste menneskelige mulighed overfor den suveræne Gud. 
Men tavsheden var, for Barclay, ikke et mål i sig selv:

I do not so much commend and speak of silence as if we had a law in 
it to shut out praying or preaching, or tied ourselves thereunto; not at 
all: for as our worship consisteth not in words, so neither in silence, as 
silence; but in an holy dependence of the mind upon God, from which 

6. Jeg henviser i det følgende til Robert Barclay, An Apology for the True Christian 
Divinity (New York: Samuel Woods & Sons 1827).
7. Kan findes digitalt på kb.dk
8. Rufus Jones, The Later Periods of Quakerism vol. 1. (London: Macmillan and Co. 
1921), 59; William C. Braithwaite, The Second Period of Quakerism, prep. Henry J. 
Cadbury, 2 nd ed. (Cambridge, Eng.: The University Press 1961), 391.
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dependence silence necessarily follows in the first place, until words can 
be brought forth which are from God’s Spirit (Barclay 1827, 265).

Den tavse andagt er med andre ord ikke en slags meditativ praksis, 
hvor selvet opløses eller skal smelte sammen med Gud eller altet, men 
en øvelse i lydighed. Der er altså ikke tale om nogen absolut form 
for kvietisme. Snarere må Barclay klassificeres som spiritualist. Na-
kano placerer Barclay i traditionen fra bl.a. den tyske mystik, hvor 
selvfornægtelse og eftergivenhed (gelassenheit) spiller en central rolle. 
Barclays kilder er, ifølge Nakano, især Bernard of Clairvaux (1090-
1153) og Johannes Tauler (ca. 1300-61), men også Meister Eckhart 
(ca. 1260-1328), og Jacob Boehme (1575-1624) (Nakano 2012, 51). 
Nakano skriver:

Referring to the tradition of Christian mysticism to which, Barclay 
himself confesses, Quakerism partly belonged, it becomes clear that 
‘passiveness’ in Barclay’s theology is the total renunciation of self to 
such an extent that even the human-will to have faith or to fulfill the 
will of God is forsaken. In such a way, when a human soul stops its 
own workings and is brought to nothingness (death on the Cross with 
Christ), the door of the heart, which otherwise is filled with voices of 
the self, would be open to the working of God (Nakano 2012, 300).

Vi finder dog ikke hos Barclay samme forsmag for paradokser, som hos 
andre spiritualister, såsom Hans Denck og Sebastian Franck. Barclay 
er i højere grad (cartesiansk) rationalist, selvom han netop angriber 
den protestantisk-ortodokse skolastik for dens rationalisme. Barclays 
formål er at vise, at det ikke er “påstande”, endsige intellektuel viden, 
men en åndelig antagelse af Guds åbenbaring, der frelser.9 Barclay in-
sisterer dog på, at der ikke er noget obskurantistisk eller mystisk i hans 
lære om det indre lys. Det er tværtimod ved sin såkaldte “visdom”, at 
mennesket har gjort sandheden obskur og mystisk (Barclay 1827, 13). 
Trods reformationen er verden stadig bebyrdet med omfangsrige af-
handlinger, som gør sandheden hundredfold mere dunkel og indviklet 
end den er af sig selv, skriver Barclay. Universitetsteologien (school divi-
nity) fører ikke spor nærmere Gud, og gør heller ikke noget menneske 
hverken mere eller mindre ond eller retfærdig.

Men trods sin anti-intellektualisme, og i modsætning til fx George 
Fox og andre tidlige kvækeres meget fortællende stil,10 præsenterer 

9. Jf. den protestantiske ortodoksis grundprincip om, at kristne “må elske påstan-
de”. Jf. Luther, De servo arbitrio, WA 18,603,9
10. Fx Fox’ selvbiografi fra 1694. George Fox, The Journal of George Fox (Cam-
bridge: Cambridge University Press 1952).
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Barclay netop sin teologi som påstande, sætninger (theses), som præ-
cist skal indfange grundlaget for den viden, der fører til evigt liv som 
Barclay formulerer det. Men sætningerne i Theses Theologicae over-
flødiggør eller opløser med sin anti-skolastiske polemik på sin vis sig 
selv. Det samme gælder apologien, som i høj grad består af syllogis-
mer, typisk med bibelvers som præmisser, men hvis formål er at pege 
på den umiddelbare åbenbarings forrang for syllogistisk fornuft.

Barclays åbenbaringsbegreb

Barclay skelner skarpt mellem menneske og Gud, mellem menne-
skelig fornuft og åbenbaret sandhed. Med henvisning til en række 
skriftsteder, herunder King James-oversættelsen af Joh 1,9, Rom 
10,18 og Kol 1,23 samt flere oldkirkelige teologer, argumenterer han 
for åbenbaringens universalitet, at Guds Ord aldrig kan bindes til 
ydre former, og at skriften derfor ikke kan kaldes Guds Ord. Guds 
åbenbaring er åndelig, i forstanden umedieret. Og fordi åbenbarin-
gen ikke er afhængig af ydre former, heller ikke det talte ord, kan den 
forekomme hvor og når som helst. Guds åbenbaring er ikke begræn-
set til de få, der måtte høre evangeliet i tale.

Barclays apologi er i vid udstrækning formuleret i opposition til 
samtidens calvinisme, såvel som remonstrantismen (arminianismen). 
Barclay er, som remonstranterne, forsoningsuniversalist, og i mod-
sætning til både calvinisterne og remonstranterne åbenbaringsuni-
versalist. Barclays åbenbaringsuniversalisme må imidlertid ikke for-
veksles med fx religionspluralisme: Åbenbaringen sker på trods af alt 
menneskeligt, inklusive religiøse praksisser og forestillinger.

Barclay forklarer i Theses Theologicae hvordan det alene er ved ån-
dens umiddelbare (i forstanden umedierede) vidnesbyrd, at sand vi-
den om Gud åbenbares. Det er ved åndens åbenbaring, at Gud har 
kommunikeret til patriarker, profeter, apostle og så videre, uanset 
om dette foregik ved udvortes stemmer og forekomster (appearan-
ces), drømme, eller indvortes (inward, dvs. indadrettede), objektive 
manifestationer i hjertet. De indvortes åbenbaringer af ånden er den 
formelle genstand for troen (Barclay anvender her en skolastisk eller 
cartesiansk skelnen mellem tænkningens formelle og reelle genstand).

That which any one firmly believes, as the ground and foundation of his 
hope in God, and life eternal, is the formal object of his faith. But the 
inward and immediate revelation of God’s Spirit, speaking in and unto 
the saints, was by them believed as the ground and foundation of their 
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hope in God, and life eternal. Therefore these inward and immediate 
revelations were the formal object of their faith (Barclay 1827, 46).

Skriften er derfor ikke Guds Ord, men indeholder dog alligevel if. 
Barclay for det første en troværdig historisk redegørelse for Guds folks 
handlinger, for det andet en række profetiske redegørelser og for det 
tredje en fuld og tilstrækkelig (ample) redegørelse for alle principper i 
Kristi lære, fremsat i bekendtgørelser, formaninger og sætninger, som 
ved forskellige lejligheder er talt ved Guds Ånds bevægelse (Barclay 
1827, 16). Men da de kun er en bekendtgørelse (declaration) af kilden 
og ikke kilden selv, skal de ikke regnes for den principielle grund for 
sandhed og viden, eller en tilstrækkelig (adequate) og primær regel for 
tro og livsførsel (manners).

Creasy bemærker, at det begreb om det indvortes (inward), som 
for de tidlige kvækere oprindeligt var et religiøst og erfaringsmæssigt 
begreb i høj grad hos Barclay bliver erstattet af et filosofisk begreb 
om indvorteshed (Creasy 1962, 11). Jeg mener dog ikke at Creasy har 
ret i, at det indvortes og det udvortes for Barclay er to helt adskilte 
åbenbaringsmodi (Creasy 1962, 12), da det udvortes for Barclay jo 
netop må være udtryk for noget indvortes. Barclays skolastiske og fi-
losofiske form skal heller ikke tages som udtryk for, at Barclay ønsker 
at erstatte erfaringsbegreber med filosofiske kategorier.

Ligesom Barclays angreb på den skolastiske teologi med sin egen 
skolastiske form forekommer noget paradoksal, har også hans anti-
biblicisme paradoksale træk. Barclay anvender nemlig flittigt skrift-
steder, og hans A Confession, etc. er nærmest en ren kollage af bibelci-
tater. Men skriften er ikke nødvendig. Gud kan åbenbare sit Ord når 
som helst og for hvem som helst, uafhængigt af ydre former. Netop 
fordi den ikke er afhængig af omstændighederne, er den guddomme-
lige åbenbaring både evident og klar af sig selv (selvevident) på sam-
me måde som almindelige fornuftsprincipper for naturlige sandhe-
der, fx at helheden er større end dets dele, at to modstridende udsagn 
ikke begge kan være sande eller falske (kontradiktionsprincippet).11 
Descartes lurer i baggrunden med princippet om, at alle fornufts-

11. Barclay kan placeres i en tradition for engelsk, etisk intuitionisme, der kan 
spores tilbage til Cambridge-platonismen og fx Francis Hutcheson. Som metaetisk 
erkendelsesteori hævder intuitionismen, at moralske sandheder er selvevidente og 
må erkendes intuitivt på samme måde som logiske principper (som hos Barclay). 
Men som neo-intuitionisten Robert Audi påpeger, er skellet mellem “det givne” 
og “det ikke givne” ikke fastlagt på forhånd, hvorfor erkendelsen af selvevidente 
sandheder og ikke mindst disses selvevidens kan forudsætte en forudgående reflek-
sion i en sammenhæng, som er anledning, men ikke årsag til erkendelsen. Robert 
Audi, The Good in the Right (Princeton: Princeton University Press 2004) 42-44. 
Derved har vi en mulig mellemvej mellem fx MacIntyres traditionalisme og den 
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sandheder, der ligesom “cogito, sum” er klare og evidente, må regnes 
for sikre – men hvor tænkningens udgangspunkt for Descartes er 
subjektet, er den for Barclay åbenbaringen.12

... this divine revelation, and inward illumination, is that which is evi-
dent and clear of itself, forcing, by its own evidence and clearness, the 
well-disposed understanding to assent, irresistibly moving the same 
thereunto; even as the common principles of natural truths move and 
incline the mind to a natural assent... (Barclay 1827, 15).

Ligesom naturlige fornuftssandheder tvinger åbenbaringen, ved dens 
egen evidens og klarhed, forstanden til samtykke (assent), i det den 
uimodståeligt bevæger og stemmer (incline) sindet dertil. I The pos-
sibility and necessity of inward immediate revelation (1686), beskriver 
Barclay hvordan åbenbaringens materielle indhold (“the Material 
Part”) består i kontingente, selvevidente sandheder (i modsætning til 
nødvendige, selvevidente sandheder).13 Det er åbenbaringens modus, 
der gør indholdet selvevident. Vi har altså at gøre med kontingente, 
men selvevidente sandheder, noget som først bliver alment accepteret 
af analytiske filosoffer i anden halvdel af det tyvende århundrede.14

Åbenbaringssandheder er selvevidente i den forstand, at de er sande 
simpelthen, fordi de er åbenbaret af Gud, eller rettere: De er åbenba-
ringer af Gud og derfor af sandheden selv. Guds åbenbaring er imid-
lertid ikke identisk med Gud selv, som er utilgængelig for mennesket, 
men tager form af hvad Barclay omtaler som “vehiculum Dei”, eller 
“the Inner Light”, i hvilket Kristus er “indhyllet”:

... a spiritual, heavenly, and invisible principle, in which God, as Father, 
Son, and Spirit, dwells; a measure of which divine and glorious life is 
in all men as a seed, which of its own nature draws, invites, and incli-
nes to God; and this some call vehiculum Dei, or the spiritual body of 
Christ, the flesh and blood of Christ, which came down from heaven, 

anti-traditionalisme som ofte kendetegner liberal intuitionisme – og som kan gen-
kendes i liberal kvækerteologi.
12. Nakano skriver: “Barclay, I would say, who lived during the period when the 
Medieval framework transformed into Modernism, consciously followed a different 
path from René Descartes (1596-1650) and his modern thought ‘cogito ergo sum,’ 
a principle which is characterised by the reduction of all things into subjectivity” 
(Nakano 2012, 8). Nakano adskiller sig derved fra Creasy, som netop beskriver 
Barclays tænkning som en pseudo-filosofisk, spiritualiseret cartesianisme (Creasy 
1962, 23).
13. Robert Barclay, Truth Triumphant (London: Northcott 1692), 892-906.
14. Fx Saul A. Kripke, Rigid Designation and the Contingent A Priori: The Meter 
Stick Revisited (Notre Dame: Notre Dame University Press 1986).

DTT_Indhold_2015-1.indb   69 12-03-2015   10:42:48



70 Johannes Aakjær Steenbuch

of which all the saints do feed, and are thereby nourished unto eternal 
life (Barclay 1827, 116).

Nakano beskriver Barclays begreb om vehiculum Dei, som “a kind 
of immanent transcendence of God”, en indvortes, men “umulig” 
andethed (umulig fordi den altid negerer den naturlige menneskelige 
fornuft), som altid unddrager sig menneskelig kalkulation og forsøg 
på manipulativt at reducere det fremmede i dette andet til det men-
neskelige selv (Nakano 2012, 49; 306; 232). Barclay skriver:

... we understand not this divine principle to be any part of man’s na-
ture, nor yet to be any relics of any good which Adam lost by his fall, 
in that we make it a distinct separate thing from man’s soul, and all the 
faculties of it ... (Barclay 1827, 120).

Fordi lyset har til formål at oplyse mennesket, som i sin naturlige 
tilstand må bestemmes som mørke, kan det ikke komme indefra: “... 
this light cannot be any natural property or faculty of man’s soul, 
but a supernatural gift and grace of Christ” (Barclay 1827, 132). Som 
Barclay gør det klart: “... this light of which we speak is not only 
distinct, but of a different nature from the soul of man, and its facul-
ties” (Barclay 1827, 120). Det er derfor netop afgørende at vi taler om 
et indvortes lys (inward light), forstået som et lys der kommer udefra, 
men retter sig ind i mennesket, snarere end et indre lys (inner light), 
som kommer indefra mennesket selv (forskellen har selvfølgelig også 
at gøre med almindelige udviklinger i det engelske sprog). Leif Eeg-
Olofsson skelner fx ikke tilstrækkeligt klart mellem det indvortes lys, 
forstået som en udefra kommende åbenbaring, som erfares i det in-
dre, og så et indre lys, forstået som et særligt organ, der gør det muligt 
at erkende åndelige sandheder.15 Følgelig blander Eeg-Olofsson tidli-
gere filosofiske idéer om et indre lys sammen med Barclays idé om det 
indvortes lys som et vehiculum Dei.

Det er nu ikke så mærkeligt endda, idet Barclay selv henviser til 
passager hos fx Augustin, Klemens af Alexandria, Origenes, Tertul-
lian, Athanasius, Gregor den Store, Kyrillos af Alexandria, Bernard 
af Clairvaux, samt Luther og Melanchton (Barclay 1827, 35-37).16 
Men også Cambridge-platonisten John Smith, og Plotin bliver citeret 

15. Leif Eeg-Olofsson, The conception of the Inner Light in Robert Barclay’s theology 
(Lund: CWK Gleerup 1954), 59-60.
16. Der er ifølge noteapparatet i 1827-udgaven tale om følgende passager: Aug. ex 
Tract. Ep. Job. 3.; Clem. Alex. Strom. 7.16; Tert. Lib. de veland. Virg. 1.; Hierom. 
Ep. Paulin. 103; Ath. de Incarn. Verbi Dei; Greg. Mag. Hom. 30; Cyril. Alex. in 
Thesauro lib. 13. c. 3; Bern. in Psal. 84.
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og anvendt af Barclay (Barclay 1827, 37). Det er imidlertid vigtigt, 
at Guds åbenbaring ikke er en slags statisk eller uforanderlig emma-
nation af abstrakt sandhed, som i fx nyplatonismen, men at Gud 
åbenbarer sig på bestemte tidspunkter og steder. Åbenbaringen, det 
indvortes lys, kommer til mennesket i en begivenhed (evt. udstrakt 
over tid), hvor menneskets sjæl på et bestemt tidspunkt bearbejdes og 
nedbrydes. Frelsen bliver mulig for så vidt mennesket ikke modstår 
dette. Barclay taler om dette tidspunkt som besøgelsestiden (day of 
visitation), jf. fx Luk 19,44.17 

God, who out of his infinite love sent his Son, the Lord Jesus Christ, 
into the world, who tasted death for every man, hath given to every 
man, whether Jew or Gentile, Turk or Scythian, Indian or Barbarian, of 
whatsoever nation, country, or place, a certain day or time of visitation; 
during which day or time it is possible for them to be saved, and to par-
take of the fruit of Christ’s death (Barclay 1827, 112).

Begrebet “visitation” (time of visitation, day of visitation, a new visita-
tion of life, etc.) optræder i hvert fald over tredive gange i apologien, 
som betegnelse for det tidspunkt (den tid), hvor Gud åbenbarer sig 
for det enkelte menneske. Besøgelsestiden varer ikke hele menneske-
livet, selvom den for nogle kan vare til deres død, men bestemmes af 
Barclay som “... such a season at least as sufficiently exonerateth God 
of every man’s condemnation, which to some may be sooner, and to 
others later according as the Lord in his wisdom sees meet” (Barclay 
1827, 88). Det indre lys “... comes upon all at certain times and sea-
sons, wherein it works powerfully upon the soul, mightily tenders it, 
and breaks it; at which time, if man resist it not, but close with it, he 
comes to know salvation by it” (Barclay 1827, 122).

Spørgsmålet er, hvordan og hvornår besøgelsestiden erkendes som 
sådan, altså hvordan kender et menneske sin besøgelsestid, for at tale 
idiomatisk? Det er værd at lægge mærke til, at det ifølge Barclay er 
den veldisponerede (well-disposed) forståelse, som tvinges til at accep-
tere åbenbaringen, selvom denne i sig selv er “evident and clear” (Bar-
clay 1827, 15). Uden veldisponeret forståelse er åbenbaringen ikke 
umiddelbart erkendbar som åbenbaring og forståelse medfører ikke 
nødvendigvis, at dens indhold antages.

17. Dette begreb optræder fx i Luk 19,41-44 og 1 Pet 2,11-12 (ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς).
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Samvittighed og handling

Åbenbaringen står i modsætning til menneskets naturlige samvittig-
hed. At kvækerne skulle forsvare et medfødt, naturligt lys er intet 
andet end bagvaskelse, skriver Barclay: “... such is the malice of our 
adversaries, that they cease not sometimes to calumniate us, as if we 
preached up a natural light, or the light of man’s natural conscience” 
(Barclay 1827, 120). Samvittighed defineres af Barclay som følger:

Now conscience, to define it truly, comes from [conscire,] and is that 
knowledge which ariseth in man’s heart, from what agreeth, contradic-
teth, or is contrary to any thing believed by him, whereby he becomes 
conscious to himself that he transgresseth by doing that which he is 
persuaded he ought not to do (Barclay 1827, 121).

Samvittigheden er altså ikke et forhold (en samviden) mellem fx Gud 
og menneske eller mennesket og nogle almengyldige moralske nor-
mer, men simpelthen en relation mellem menneskets moralske anta-
gelser (“any thing believed by him”). Selvom samvittigheden angår 
almene principper for menneskelig adfærd afhænger den derfor af 
noget relativt og tillært.

A Turk who hath possessed himself with a false belief that it is unlaw-
ful for him to drink wine, if he do it, his conscience smites him for it; 
but though he keep many concubines, his conscience troubles him not, 
because his judgment is already defiled with a false opinion that it is 
lawful for him to do the one, and unlawful to do the other. Whereas, if 
the light of Christ in him were minded, it would reprove him, not only 
for committing fornication, but also, as he became obedient thereunto, 
inform him that Mahomet was an impostor; as well as Socrates was 
informed by it, in his day, of the falsity of the heathen’s gods (Barclay 
1827, 121-122).

Vi er altså langt fra senere kvækerismes religionspluralisme. Det er 
ikke på grund af sit religiøse tilhørsforhold og den deraf formede sam-
vittighed, at en Tyrker (altså en muslim) kan modtage Guds åbenba-
ring og frelses, men på trods. Hvem som helst kan modtage Guds 
åbenbaring på trods af sine forudforståelser. Det er imidlertid ikke 
uden betydning, at Barclay taler om den “veldisponerede forståelse”, 
som er nødvendig for at åbenbaringen kan erfares som selvevident. 
Den veldisponerede forståelse er dog ikke en positiv egenskab ved 
menneskets naturlige fornuft, en dyd eller en aktiv åbenhed over for 
åbenbaringen, men tværtimod at menneskets egen natur helt lægges 
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til side. Mennesket må bringes til intethed (Nothingness) for at kunne 
modtage åbenbaringen. Barclay, skriver Nakano “... urges people to 
bring their selves to nothingness, so that they may receive the Spirit 
of God” (Nakano 2012, 47). Det er på sin vis ikke forkert, men det 
er samtidig klart at denne lydighedstilstand som vi kan kalde det, 
ikke er noget mennesket selv kan frembringe uden først at have væ-
ret genstand for Guds åbenbaring (det indvortes lys). At Barclay kun 
anvender begrebet “nothingness” en enkelt gang i apologien, betyder 
ikke, at Nakanos karakteristik er søgt.

Barclay indskriver sig i en lang tradition for at løse det tilsyneladen-
de dilemma mellem en fri og en ufri vilje, hvor problemet løses ved 
at pege på nødvendigheden af at fornægte viljen som sådan, uanset 
om den måtte være fri eller ej.18 Barclay mener derved også at have 
løst den tilsyneladende modsætning mellem Guds prædestinerende 
suverænitet på den ene side (calvinismen) og menneskets fri vilje på 
den anden (remonstranterne): Det handler ikke om aktivt at tilvælge 
frelsen, frit eller ufrit, men om at give efter for det indvortes lys, når 
det viser sig, så Gud kan gøre sin gerning i det indre menneske. Pela-
gianismen afvises dog klart med henvisning til skellet mellem men-
neskets fornuft og Guds åbenbaring (Barclay 1827, 120).

Tro på Guds ord fører af sig selv til handlinger, og retfærdiggørelse 
er for Barclay derfor også en faktisk nyskabelse af menneskets natur, 
når Kristus fødes i det indre menneske: “the formation of Christ in 
us, Christ born and brought forth in us” (Barclay 1827, 161). Et men-
neske kan tro på Guds åbenbaring uden at være bevidst om denne 
tro. Produktet af den tro, der følger på at høre Guds ord er ikke først 
og fremmest (og slet ikke nødvendigvis) bestemte overbevisninger, 
men handlinger. Mennesker kan altså retfærdiggøres uden i det ud-
vortes at have hørt om Kristus (Barclay henviser til Kornelius i ApG 
10,34) (Barclay 1827, 148; 155).

Mennesket retfærdiggøres af tro, men denne retfærdiggørelse kan 
ikke skelnes fra Kristi gerninger i og igennem mennesket, når det 
indre menneske korsfæstes, dør og opstår med Kristus. Barclay ude-
lægger således 2 Kor 5,19-20 som, at der udover Guds forsoning af 
verden med sig selv, også må foregå en forsoning af den enkelte tro-
ende med Gud. Denne forsoning er Guds gerning i mennesket, som 
betyder at mennesket retfærdiggøres, ikke af, men i gerninger.19

18. Fx Hans Denck. Se Johannes Aakjær Steenbuch, “Kærlighedens Dialektiker: 
Hans Dencks Kritiske Spiritualisme”, DTT 77 (2014), 217-234.
19. Barclay henviser til følgende skriftssteder: Jak 2,24; Heb 12,14; Matt 7,21; Joh 
13,7; 1 Kor 7,19; Åb 22,14.
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Though we place remission of sins in the righteousness and obedience 
of Christ performed by him in the flesh, as to what pertains to the re-
mote procuring cause, and that we hold ourselves formally justified by 
Christ Jesus formed and brought forth in us, yet can we not, as some 
Protestants have unwarily done, exclude works from justification. For 
though, properly we be not justified for them, yet are we justified in 
them; and they are necessary, even as causa sine qua non, i. e. the cause, 
without which none are justified (Barclay 1827, 161).

Luther gjorde ret i at afvise “papismen”, men manglede, skriver 
Barclay, blik for dette aspekt af frelsen (Barclay 1827, 157). Fordi 
mennesket frelses i gerninger er retfærdiggørelsen også gennemgri-
bende og ikke bare forensisk eller formel. At benægte at Kristi ger-
ning medfører en faktisk retfærdiggørelse af mennesket, svarer til at 
kalde Kristi gerning for ineffektiv, for Kristus kom netop for at fjerne 
verdens synd (Barclay 1827, 189). Det er ifølge Barclay derfor heller 
ikke umuligt for mennesket at nå en tilstand af perfektion, forstået 
som vedblivende retfærdighed, men med ord som klinger af Phil 3,13 
skynder Barclay sig at bemærke, at dette ikke gælder ham selv: “With 
respect to myself, I speak modestly, because I ingenuously confess 
that I have not yet attained it” (Barclay 1827, 186).

Nakano peger på, at dette ikke blot er udtryk for påtaget ydmyg-
hed, men har at gøre med åbenbaringens karakter af andethed, som 
gør, at Guds retfærdighed aldrig for mennesket er en endelig, bestemt 
tilstand. Fordi andethed i form af Guds åbenbaring (eller det andet 
menneske) aldrig kan reduceres til selvet, betyder perfektion for Bar-
clay heller aldrig en statisk moralsk tilstand, som kan identificeres 
med fuldendelsen af det individuelle eller kollektive selv, eller viljens 
fremskridt mod et bestemt moralsk mål (Nakano 2011, 232). Langt 
snarere må Barclays perfektionisme forstås ud fra en uopløselig di-
stinktion mellem det mulige og det umulige: “... as Barclay argues, 
otherness always has its own way, escaping human calculation, as is 
theologically formulated in his terminology, vehiculum Dei (the im-
possibility)” (Nakano 2011, 232).

Dette, hævder Nakano, kommer klarest til udtryk i Barclay’s pa-
cifisme, som aldrig kan forstås som et altomfavnende moralsk ideal, 
men istedet må forstås som en erkendelse af, at hverken Gud eller 
andre mennesker kan underkastes vores intentioner om forbedring 
(Nakano 2011, 241). Pacifisme, hævder Nakano, blev med den li-
berale vending opfattet som et praktisk værktøj til realiseringen af 
bestemte politiske idealer og derfor også en form for hævdelse af det 
menneskelige selv. Barclays pacifisme står derimod i opposition til 
menneskelig selvhævdelse: “In Barclay’s theology, religious pacifism 

DTT_Indhold_2015-1.indb   74 12-03-2015   10:42:48



 At kende sin besøgelsestid 75

was not to work upon other people in a political or practical way, but 
rather it was designed to work as a counter-testimony against human 
conscious or unconscious self-centredness” (Nakano 2012, 308). 
Selvom krig indebærer en absolut selvhævdelse, hvori mennesket gør 
sig til Gud, kan pacifisme således aldrig accepteres som abstrakt prin-
cip, fordi der også deri ligger en idealistisk selvhævdelse.20

As Barclay argued, pacifism or nonviolence is totally the opposite of the 
human natural instinct of self-preservation, and if it is imposed even upon 
people unprepared (those who have not yet come to the Gospel), this im-
position could easily turn into another sort of violence (Nakano, p. 290).

Ikke-vold er for Barclay ikke et almengyldigt fornuftsprincip, som kan 
lægges til grund for samfundet. Trueblood skriver: “In accepting non-
resistance for himself, yet seeing that it would be wrong to try to legis-
late it for the unprepared, Barclay was upheld by the conviction that 
advance comes only when a few go on ahead.”21 Barclay, fortsætter 
Trueblood, havde et realistisk syn på kristen perfektion, hvor kun de, 
der faktisk er kaldede, kan gå hele vejen her og nu. At ikke-vold kun 
er normativt for den, der har modtaget Guds Ord, det indvortes lys, 
er dog ikke det samme som, at dette ikke er et almengyldigt princip. 
Blot må dette princip underordnes kærlighedsbuddet og den gyldne 
regel (Matt 7,12, Luk 6,31), som spiller en central rolle i Barclays etik.

Dette kommer til udtryk, idet Barclay i sin apologi forsvarer kvæ-
kernes noget idiosynkratiske praksis om ikke at kalde overordnede 
ved titler, ikke tage hatten af for andre, og altid at tiltale andre i du-
form (thou). Kravet om at behandle andre som man selv vil behand-
les, betyder, at for den der er blevet bragt til intet og er død og opstået 
med Kristus, kan der ikke være tale om at behandle andre som om, 
de var noget særligt, for sådan kan det menneske, som er blevet bragt 
til intet, ikke selv ønske at blive behandlet. Igen er der dog ikke tale 
om at pådutte andre en bestemt moralsk norm, men om netop at an-
erkende andres andethed. Kvækernebevægelsens idiosynkratier måtte 
for Barclays betragtning derfor også gå hånd i hånd med tros- og 
samvittighedsfrihed. Dette kommer især til udtryk i den lille traktat 
Universal love considered and established upon its right foundation, etc., 
hvori Barclay diskuterer og forsvarer en vidtrækkende trosfrihed.

20. Dette ræssonement ligner til forveksling Karl Barth, Der Römerbrief (Zürich: 
TVZ 1922), 475f.
21. Elton Trueblood, Robert Barclay (Californien: Harper & Row 1967), 248.
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Kirken, det universelle og det partikulære

Man kan med god ret spørge hvorfor de første kvækere var så ivrige 
missionærer, når de jo abonnerede på forestillingen om, at det er Gud 
selv, der forkynder evangeliet, og ikke mennesker? Handlede det så 
ikke netop om at pådutte andre mennesker bestemte principper, som 
kun få kendte gennem direkte åbenbaring? Der var et klart element af 
eskatologisk entusiasme i bevægelsen. Man havde i sin eskatologiske 
iver simpelthen travlt med at forberede eksekveringen af Guds dom 
over de vantro. Et godt eksempel er James Naylers indtog i Bristol i 
1656, klædt ud som Kristus på æselryg, der førte til skandalisering af 
kvækerbevægelsen, men derfor også gav anledning til refleksion over 
bevægelsens principper. Som tilhørende anden generation af kvækere, 
hvor den første entusiasme havde lagt sig noget, var Barclays projekt 
af mere intellektuel og konserverende art. Som også Nakano påpeger, 
var det for Barclay nødvendigt at indføre og fastholde et skel mellem 
det mulige og det umulige, for at undgå en opløsning af skellet mel-
lem menneske og Gud, denne verdens riger og Guds rige.

Selvom den spiritualistiske betoning af den indre, umiddelbare 
åbenbaring almindeligvis fører til en skepsis overfor kirkelige insti-
tutioner, har ekklesiologien derfor også en central rolle i Barclays 
teologi, som den udfoldes i forhold til praksis. Barclays projekt var i 
høj grad at organisere kvækerbevægelsen. Hans ekklesiologi er dob-
belt og angår den usynlige, universelle kirke, såvel som den synlige, 
partikulære forsamling.

There may be members therefore of this catholic church both among 
heathens, Turks, Jews, and all the several sorts of Christians, men and 
women of integrity and simplicity of heart, who though blinded in some 
things in their understauding, and perhaps burdened with the supersti-
tions and formality of the several sects in which they are engrossed, yet 
being upright in their hearts before the Lord, chiefly aiming and labou-
ring to be delivered from iniquity, and loving to follow righteousness, 
are by the secret touches of this holy light in their souls enlivened and 
quickened, thereby secretly united to God, and therethrough become 
true members of this catholic church (Barclay 1827, 207f).

Denne usynlige, universelle kirke, skriver Barclay, har eksisteret si-
den skabelsen, og for at være medlem af den universelle kirke er det 
nok at have hørt og modtaget Guds åbenbaring i det indvortes. Den 
udvortes bekendelse er derimod nødvendig for at være medlem af en 
partikulær kirke (“a particular gathered church”, 209), men ikke for 
at være medlem af den universelle kirke.
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Åbenbaringens indhold består ikke blot i almene sandheder eller 
principper. Jeg mener derfor ikke, at vi uden videre kan sige, at den 
indvortes åbenbaring for Barclay i modsætning til den udvortes er 
ahistorisk, som Creasy hævder (Creasy 1962, 22). Der er et klart par-
tikulært aspekt af åbenbaringen, som har at gøre med praksis i den 
konkrete sammenhæng hvor åbenbaringen finder sted: “... there are 
numberless things, with regard to their circumstances, which par-
ticular Christians may be concerned in, for which there can be no 
particular rule had in the scriptures” (Barclay 1827, 71). Skriften in-
deholder almene principper, men er ikke handlingsvejledende i kon-
krete tilfælde og kan derfor ikke være eneste norm for praksis. Dette 
aspekt vedrører konkrete handlinger, men også de kirkelige embeder, 
for hvilke der i tillæg til den almene nåde (“the universal dispensation 
of grace to all”) er brug for et “special and particular call”.

The scripture gives a mere declaration of true things, but no call to 
particular persons; so that though I believe the things there written to 
be true, and deny the errors which I find there testified against, yet as 
to those things which may be my particular duty, I am still to seek ... 
(Barclay 1827, 224).

Uden dette “particular call”, som menneskelig, naturlig selvudfol-
delse, er religiøs praksis intet andet end “superstition, will-worship, 
and abominable idolatry in the sight of God”, altså villet tilbedelse 
(jf. Kol 2,23) (Barclay 1827, 768-759), eller tilbedelse af menneskets 
egen vilje. Det store frafald (“great apostacy”) siden den synlige kir-
kes grundlæggelse skyldes, at mennesket har forsøgt at begribe Gud 
med sin naturlige fornuft og villet bygge en religion derpå. Antikrist 
er at dette rationelle princip sætter sig op i mod Gud i mennesket for 
at herske i åndelige forhold (Barclay 1827, 121).

Både dåb og nadver er intet andet end den indvortes modtagelse af 
Guds Ords åbenbaring, hvor det menneskelige selv dør og opstår med 
Kristus. Som udvortes ting var den oprindelige vanddåb og nadveren 
kun skygger af dette forhold. Som ydre fænomener havde disse en 
funktion i en periode, men er nu blot udtryk for forstørknet traditio-
nalisme og overtro (Barclay 1827, 340). Som rent åndeligt fænomen 
består nadverens fællesskabsdannende funktion alene i, at dette sker, 
eller kan ske, i et fællesskab, i den tavse gudstjeneste. Den tavse guds-
tjeneste er, om ikke nødvendig, så i hvert fald gavnlig, for det naturlige 
menneskes omstrejfende fantasier og lyster (“roving imaginations and 
running worldly desires”) kan ikke uden videre bringes til tavshed.
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Our work then and worship is, when we meet together, for every one to 
watch and wait upon God in themselves, and to be gathered from all 
visibles thereunto. And as every one is thus stated, they come to find the 
good arise over the evil, and the pure over the impure, in which God 
reveals himself, and draweth near to every individual, and so he is in the 
midst in the general, whereby each not only partakes of the particular 
refreshment and strength which comes from the good in himself [Guds 
indvortes åbenbaring], but is a sharer in the whole body, as being a 
living member of the body, having a joint fellowship and communion 
with all (Barclay 1827, 264).

Den tavse andagt har til formål at etablere menigheden som det sted, 
hvor Guds åbenbaring kan høres. Selvom sand gudstjeneste i ud-
gangspunktet er et rent indre, åndeligt forhold, som ikke afhænger af 
tid og sted, er de udvortes forhold ikke ligegyldige:

To meet together we think necessary for the people of God; because, so 
long as we are clothed with this outward tabernacle, there is a necessity 
to the entertaining of a joint and visible fellowship, and bearing of an 
outward testimony for God, and seeing of the faces of one another, that 
we concur with our persons as well as spirits: to be accompanied with 
that inward love and unity of spirit, doth greatly tend to encourage and 
refresh the saints (Barclay 1827, 257).

At mennesket retfærdiggøres og frelses af tro, men i gerninger, kan 
for så vidt forstås som dette, at troen bedst udfoldes i en konkret sam-
menhæng, i en bestemt menighed. Gerningerne i hvilke mennesket 
frelses er ikke løsrevne handlinger, som kan opregnes, men et konkret 
praksisfællesskab. Den tavse andagt handler altså ikke om at ægge 
Gud til at åbenbare sig, men skal nok snarere forstås som en fælles 
øvelse i lydighed. At lade sig begrænse af et andet menneskeligt sub-
jekt, i respekt og tolerance for dennes særegenheder, synes for Barclay 
at være en øvelse i selvfornægtelse over for Gud. Det betyder ikke at 
det konkrete fællesskab eller kirken som institution er en forudsæt-
ning for frelse og retfærdiggørelse, endsige det at være kristen (dette 
ville i så fald udelukke at en “Turk” kunne være ubevidst kristen) – 
kirken er et produkt af retfærdiggørelsen, ikke omvendt.

Kirkelighed handler for Barclay så at sige om at bringe kød og sjæl 
i overensstemmelse med den åndelige erfaring. Selvom den egentlige, 
usynlige kirke etableres alene af Guds indvortes åbenbaring uafhæn-
gigt af menneskelige institutioner og religiøs praksis, har den synlige 
kirke, mission og så videre, altså en funktion. De kirkelige embeder 
er til for de helliges perfektion, snarere end for at arbejde for omven-
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delse, hvilket er Guds sag (Barclay 1827, 190). Missionens formål er 
ikke at forkynde evangeliet, men må være at høste frugten af, hvad 
Gud allerede har sået.

Selvom kvækerbevægelsen hurtigt blev stemplet som sekt – hvad 
den da vitterligt også var, mange af dens medlemmers ageren taget i 
betragtning – var Foxs og Barclays polemikker netop vendt mod ten-
densen til sekterisme blandt datidens anglikanere, presbytarianere, 
baptister, og så videre. Disse udvortes skel (hertil også regnet trossæt-
ninger) står i modsætning til åbenbaringens universalitet. I dette lig-
ger en ophævelse af det partikulære, som imidlertid, for Barclay, ikke 
havde etableringen af et overordnet alment til formål, men netop, 
hvis vi skal tro Nakano, en anerkendelse af “the other”. Barclays vold-
somme polemik mod de etablerede kirkesamfund må derfor netop 
forstås som et angreb på identifikationen af den synlige kirke med 
andet og mere end et udvortes fællesskab af relativ betydning.

Afslutning

“... we are led and moved of the Lord so constantly and frequently to 
call all, invite all, request all, to turn to the light in them, to mind the 
light in them, to believe in Christ, as he is in them […] and to be silent, 
and sit down as in the dust, and to mind the light of Christ in their own 
consciences; which, if minded, they would find as a sharp two edged 
sword in their hearts, and as a fire and a hammer, that would knock 
against and burn up all that carnal, gathered, natural stuff, and make 
the stoutest of them all tremble, and become Quakers indeed” (Barclay 
1827, 144).

Ifølge Pink Dandelion står den moderne kvækerbevægelse overfor to 
primære udfordringer: “The first is to identify what is and what is not 
true ministry. The second is to deliver God’s word in the right way”22. 
Nakanos svar er, at det er nødvendigt at genoverveje moderne, libe-
rale forestillinger om selvet (Nakano 2012, 315). Som Nakano påpe-
ger fastholder Barclays åbenbaringsbegreb Gud som “den anden” og 
modsætter sig derfor, at åbenbaringens “vehiculum Dei” reduceres til 
det menneskelige selv. En fortløbende åbenhed er nødvendig, for vi 
kan ikke én gang for alle bestemme åbenbaringens indhold.

22. Pink Dandelion, An Introduction to Quakerism (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press 2007), 143.
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Det er ikke forkert når Nakano hævder, at “the formative powers of 
the Church are the workings of God in perfection or sanctification, 
which is the power to invite us to openness to otherness, and away 
from self-immanentism” (Nakano 2012, 314). Det er dog ikke nok, 
som Nakano har tendens til, at ville gøre Barclays tænkning til al-
ment princip for accept af “den anden”. Derved bliver etikken nemlig 
af rent negativ art, en almen negation af ethvert positivt ideal. Til 
Nakanos kritik af den liberale vending bør tilføjes nødvendigheden af 
at besinde sig på traditionens rolle, og at traditionen ikke nødvendig-
vis står i modsætning til åbenbaringen, men kan skabe de betingelser, 
der betyder at åbenbaringen erkendes som åbenbaring.

Det handler ikke om at skabe et (positivt eller negativt) anknyt-
ningspunkt for åbenbaringen, men om at skabe de rammer, der gør 
at åbenbaringen høres som åbenbaring, og kan omsættes i praksis, i et 
konkret fællesskab. Det er for Barclay altid i en bestemt sammenhæng 
at menneskets “veldisponerede forståelse”, for hvilken åbenbaringen 
er uimodståelig, etableres, også selvom det er Gud selv, der bringer 
til “intethed”, og selvom det ikke er muligt for mennesker selv at 
vække det lys som skal til, for at bibringe den nødvendige “hjertets 
ømhed”, som Barclay skriver. Mennesket må kende sin besøgelsestid, 
altså vide, at det er blevet besøgt.

Som Susanne Gregersen bemærker var George Foxs indre åbenba-
ringer ikke blot indre, men konkrete begivenheder, profetiske kald, 
som kan stedfæstes og dateres (Gregersen 1993, 199). Gregersen peger 
således på Foxs brug af den selvbiografiske genre (Gregersen 1993, 
201), og bemærker at “[h]vor spiritualistisk en tro, der end var tale 
om, var den altid uadskillelig fra konkrete, ydre resultaeter ofte ned 
til den mindste detalje” (Gregersen 19983, 211). Barclays fremstilling 
af åbenbaringen er rigtignok mere abstrakt og filosofisk end Fox’, men 
jeg mener dog, at Barclay tager hensyn til dette partikulære aspekt.

Erkendelsen af den indre åbenbarings nødvendighed vækkes for 
Barclay i konfrontationen med en forkyndelse, som vedkender sig en 
tradition, et grundlag og en ortodoksi, ikke mindst den hellige skrift. 
For Barclay, som for mange andre kvækere, havde kvækerbevægelsen 
en ganske bestemt historisk funktion: Gud havde frembragt et “pe-
culiar people”, kvækerne, for at vække mennesker til at vende sig mod 
det indre lys (jf. ovenstående citat). Kvækerbevægelsen havde i sin 
egen optik en partikulær betydning, som ikke stod i modsætning til, 
men tværtimod understøttede, læren om den universelle åbenbaring 
og den universelle kirke. Påstanden om, at rationel refleksion kun er 
mulig indenfor en partikulær tradition (MacIntyre), er således ikke 
uforenelig med fx læren om en umiddelbar, indvortes åbenbaring, da 
refleksion og åbenbaring foregår på hver deres plan.
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