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Ordvalgenes teologi

Tre artikler i dette nummer af Dansk Teologisk Tidskrift viser på forskel
lig måde og ud fra forskelligt materiale, at valg af ord og terminologi 
kan være teologisk betydningsfulde og i særlige tilfælde afgørende for 
traditionsdannelsen. I den første artikel fortsætter Mogens Müller sine 
studier i Septuangintas betydning for udfoldelsen af nytestamentlig 
teologi, som begyndte i sidste nummer. I sidste del gennemgår Mogens 
Müller en række skriftsteder og enkeltord, hvor LXXs græske oversæt
telse af den hebraiske tekst på afgørende vis har præget dogmedannel
sen. De mest kendte eksempel er Matt 1,23 overtagelse af LXXs brug 
af h  ̀parqe ,noj for det hebraiske ord, der betyder “den unge kvinde”, 
men det er langt fra det eneste eksempel. Müllers gennemgang under
streger LXXs centrale betydning for kristen teologi.

Jesper Tang Nielsens artikel om mytologisk realisme i Nikodemus
evangeliet præsenterer dette evangelium, som i dag stort set er gledet 
ud i glemsel og kun i begrænset omfang behandlet af forskningen, 
som et stykke ganske interessant kreativt genskrevet bibel. Tang 
Nielsen lader evangeliet fremstå som et indblik i datidens folkekri
stendom, hvor man nok har kendt de evangelier, der kanoniseres, 
men har haft behov for at genskrive dem og ikke mindst tilføje nye 
personer og begivenheder. Stilen kalder Tang Nielsen prøvende my
tologisk realisme, hvor overnaturlige kræfter griber ind i de konkrete 
begivenheder, som evangeliet føjer til den velkendte Jesushistorie 
med en særlig interesse for Pilatus’ rolle. Artiklen giver et resumé af 
evangeliets to meget forskellige hovedudgaver, og sætter dem ind i 
deres historiske og idemæssige sammenhæng.

Det er velkendt af Martin Luther var optaget af ords betydning og 
gennemslagskraft. Christian Højgaard Jensen bruger en konkret over
sættelse fra Luthers hånd, oversættelsen af Zakarias’ Bog, og Luthers 
specifikke ordvalg, som anledning til nogle principielle overvejelser 
over oversættelsens betydning for og Det Gamle Testamentes rolle i 
Luthers teologi. Det sker med udgangspunkt i tre væsentlige temaer: 
frelseshistorie, kristologi og æstetik.

I nummerets sidste artikel giver Jeppe Bach Nikolajsen sit bud på, 
hvordan der må afstikkes en ny kurs for nordisk folkekirkelig ek
klesiologi, der tager alvorligt at den kristne kirke nu befinder sig i et 
pluralistisk samfund. Det kræver ifølge forfatteren en øget opmærk
somhed omkring kirkens faktiske kropslighed, der understreger kir
ken som en særlig social størrelse, der er bevidst om sin egenart i 
forhold til det omkringliggende samfund og dermed også en ændring 
af hidtidig folkekirketænkning.

Bo Kristian Holm
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Septuagintas betydning for udfoldelsen 
af nytestamentlig teologi

Anden del: Udvalgte eksempler på skriftsteder og 
enkeltord1

Professor dr.theol.
Mogens Müller, Københavns Universitet

Abstract: This second part of an article on the significance of the Septua
gint for the development of New Testament theology takes up a series 
of text examples and single terms where the Septuagint version of the 
Old Testament has influenced the New Testament. One outstanding 
example in the first category is the concept of virgin birth in Matthew 
1,23 that derives from Isaiah 7,14. To the second category belongs not 
least the Septuagint’s rendering of the tetragram by means of κύριος, 
Lord, a rendering that also made it applicable to Jesus.

Key words: Virgin birth – Book of Jonah – Lord – glory – gospel – law 
– covenant – justice – love – the peoples – nighbour. 

5.1 Citater

Vi har allerede berørt eksempler på, hvordan den gamle græske over
sættelse for de nytestamentlige forfattere har bestemt deres grundlæg
gende teologiske sprogbrug og undertiden muliggjort en inddragelse 
af Skriften, som den hebraiske ordlyd ikke havde tilladt.2 R. Timothy 
McLay opregner i The Use of the Septuagint in New Testament Research 
en række af “the usual suspects”, når det gælder skriftord i Det Nye 
Testamente, der afspejler en græsk tekst, der er forskellig fra den ma
soretiske tekst. I denne sammenhæng vil vi begrænse os til et par af 
de steder, hvor alene den græske ordlyd muliggør den nytestamentlige 

1. Jeg vil benytte lejligheden her til at rette følgende fejl i denne artikels første del 
i forrige hefte (DTT 79 (2016) 139151: 148 l. 12 f.o. stryges “sich”, og i l. 15 f.o. 
et “at”; 149 n. 27 skal det være “Dichotomy, og s. 150 n. 28 skal sidetallene være 
717730.
2. Den fulde registrering af Vetus Testamentum in Novo foreligger i det af Hans 
Hübner grundlagte værk med denne titel, hvoraf er udkommet Band 2. Corpus 
Paulinum (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1997) og Band I,2. Evangelium 
Johannis (i samarb. m. Antje & Michael Labahn, 2002), mens Band 1,1. Synoptische 
Evangelien og Band 3. Katholische Briefe und Apokalypse stadig er under udgivelse. 
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brug.3 Dernæst vil vi undersøge en række af de vigtigste gloser, der i 
væsentlig grad henter deres betydning i Septuaginta.4

5.1.1
I tilfældet med 1 Kor 2,16, hvor Paulus ved at citere Es 40,13 i LXX’s 
skikkelse får νοῦς i stedet for πνεῦμα, er det så langt fra – som Otto 
Michel mente det – at være det næstbedste, at det faktisk lægger op 
til fortsættelsen, hvor apostlen siger, at han er i besiddelse af νοῦν 
Χριστοῦ. For dette udtryk kan være en vigtig nøgle til at forstå Pau
lus’ opfattelse af det at være i Kristus som noget, der også er bestem
mende for livsførelsen.5

5.1.2 
Det måske bedst kendte eksempel er Matt 1,23 om jomfrufødslen. 
Havde oversætteren/oversætterne af Es 7,14 ikke valgt ἡ παρθένος til 
at gengive det ַהָעְלָמה, som i sig selv blot betyder “den unge kvinde”, 
er der faktisk god grund til at tro, at der ikke var opstået nogen fore
stilling om en jomfrufødsel. På den anden side har det efter alt at 
dømme netop været forekomsten i Es 7,14 af “jomfruen”, der har 
bevirket inddragelsen af dette sted i Matthæusevangeliets række af 
opfyldelsescitater. For denne forestilling kendes fra Det Nye Testa
mente alene fra Matt 1,23, der citerer Es 7,14 med LXX’s ordlyd, samt 
fra Lukasevangeliet, der genskriver dette motiv, dog uden skriftrefe
rence (se Luk 1,27, hvor glosen παρθένος forekommer, samt 1,31, der 
er et skjult citat fra Es 7,14, men hvor “jomfruen” er udeladt, fordi 
udsagnet er omsat til direkte tiltale i 2. person). Så hvad der ellers var 
grunden til valget af παρθένος i oversættelsen af Es 7,14,6 har dette 

3. Se R. Timothy McLay, The Use of the Septuagint in the New Testament (Grand 
Rapids, Michigan: Eerdmans 2003), 148158. Desuden vil jeg også inddrage det 
eksempel, som McLay, 159169, giver på en mere indirekte teologisk indflydelse, 
nemlig i skikkelse af en frugtbargørelse af Jonas’ Bog i Matthæusevangeliet
4. Det vil dog ske i en anden rækkefølge end hos McLay, nemlig en tilstræbt kro
nologisk.
5. Jf. McLay (2003), 152f: “We do not want to make exagggerated claims about the 
significance of the citation of Isaiah 40:13 for the development of Paul’s thought, 
but it is tantalizing to suggest that 1 Corinthians 2:16 offers insight into the for
mation of the way in which the Apostle established the connection between the 
mystical union of the believer in Christ and the way one is called to live: we have 
the mind of Christ.” 
6. Se foruden diskussionen i M. Müller, Kommentar til Matthæusevangeliet. DKNT 
3 (Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000), 9092, og henvisningen dér til M. Rö
sel, “Die Jungfrauengeburt der endzeitlichen Immanuel Jesaja 7 in der Übersetzung 
der Septuaginta”, JBTh 6 (1991) 135151: Ronald L. Troxel, “Isaiah 7,1416 Through 
the Eyes of the Septuagint”, EThL 79 (2003), 122. 
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164 Mogens Müller

skriftord netop i kraft af jomfruen haft en kolossal virkningshistorie.7 
Selv om det er det mest nærliggende at tro, at Lukasevangeliet i sin 
genskrivning i sidste instans bygger på Matthæusevangeliet, er det 
ikke muligt at sige noget om forestillingens liv og udvikling i den 
mellemliggende periode. Men det er påfaldende, den i Luk 1,31 alene 
implicit forbindes med Esajasprofetien. Og den fortolkning har væ
ret fremme, at jomfrufødslen for denne forfatter, der også fører sin 
slægtstavle helt tilbage til Adam, søn af Gud (Luk 3,38), betyder en 
helt ny begyndelse i uafhængighed af jødedommen og patriarkerne, 
hvorfor den kommer dermed ud på ét med en forkastelse af Israel som 
Guds udvalgte folk.8

5.1.3
Mindre oplagt er det, når McLay som eksempel også inddrager bru
gen af Dan 7,13 i Mark 13,26/Matt 24,30 med flere steder. Ganske 
vist er der efterhånden flere, der har udpeget den åbenbare identifi
kation af den menneskelignende med den gamle af dage i en række 
Septuagintahåndskrifter som den oprindelige. Således læser disse 
tekstvidner i v. 13c ὡς i stedet for ἕως, så teksten lyder: ἐθεώρουν 
ἐν ὁράματι νυκτὸς καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς 
ἀνθρώπου ἤρχετο, καὶ ὡς παλαιὸς ἡμερῶν παρῆν. Men at denne 
oversættelse skal have været baggrunden for en kristologisk forståelse 
af udtrykket i evangelierne, er en problematisk antagelse, hvad enten 
denne forståelse føres tilbage til Jesus selv eller til hans disciple.9 For 
det er og bliver den mest sandsynlige antagelse, udtrykket “menne

7. Som McLay, The Use of the LXX, 149, konstaterer det: “Innumerable heresies, 
controversies, decisions of ecumenical church councils, and so much of the termi
nology of the Early Church such as theotokos and christotokos are inextricably linked 
to the interpretation of Matthew 1:23, which utilizes the Greek.”
8. Se hertil Gitte BuchHansen, “The Politics of Beginnings – Cosmology, Chri
stology and Covenant: Gospel Openings Reconsidered in the Light of Paul’s Pneu
matology”, Mark and Paul. Comparative Essays Part II. For and Against Pauline In-
fluence in Mark, red. EveMarie Becker, Troels EngbergPedersen & Mogens Müller 
BZNW 199 (Berlin: de Gruyter 2014), 213242, 238, hvor det bl.a. hedder: “In 
Mary’s womb God creates a brand new beginning and a new γένος – race or family 
– independent of Judaism and its patriarchs. … We may conclude that the narrative 
of the virgin birth is no innocent story; above all, it is a symbol of the rejection of 
Israel as God’s chosen and privileged nation.” Se også n. 47, hvor BuchHansen 
henviser til Justin, Dialog med Jøden Tryfon 135,3 for denne forståelse.
9. Foruden McLays argumentation (2013), 155158, se Mogens Müller, The Expres-
sion ‘Son of Man’ and the Development of Christology. A History of Interpretation. CIS 
(London: Equinox 2008) 344345. Se siden desuden diskussionen i Siegfried Kreu
zers “Exkurs: Papyrus 967, seine Besonderheiten und seine Bedeutung”, Septuaginta 
Deutsch. Erläuterungen und Kommentare zum griechischen Alten Testament. Band II. 
Psalmen bis Daniel, red. Martin Karrer & Wolfgang Kraus (Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft 2011), 30053007.
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skesønnen” i evangelierne går tilbage til en aramaisk talemåde, hvor 
nærmest har optrådt som et upersonligt pronomen.10 Inddra ַבר ָנָש)א)
gelsen af Dan 7,13 er således ikke udgangspunktet, men først sket i 
løbet af traditionsprocessen, nemlig på et tidspunkt, hvor man havde 
brug for skriftsteder, der kunne beskrive den ophøjede Kristus.11 En 
fortolkning af udtrykket ud fra Dan 7,13 med den særlige læsemåde 
med ὡς forudsætter altså, at menneskesønnen i evangelierne er en 
kristologisk titel, hvad der er adskilligt, der taler imod.12 

5.1.4
Brugen af Sl 8,3 i Matt 21,16: ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων 
κατηρτίσω αἶνον ville heller ikke have været mulig med MT’s “af 
børns og diendes mund har du grundlagt et værn mod dine mod
standere”, ja, man må ligefrem tro, at det er LXX’s “lovsang”, der har 
skabt fortællingen om episoden i templet. Forfatteren til Matthæus
evangeliet har den i hvert fald ikke fra Markusevangeliet.

5.1.5
Inddragelsen af Am 9,1112 i ApG 15,161813 er endnu et klart ek
sempel på en forskel, der har gjort teksten brugbar i en nytestament
lig sammenhæng. Således er MT’s “så at de kan tage hele Edom i 
besiddelse og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Her
ren, og han vil gøre det” i den græske oversættelse blevet til ὅπως 
ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ’ 
οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομα μου ἐπ’ αὐτούς, λέγει κύριος ὁ ποιῶν 
ταῦτα. For forfatteren til Apostlenes Gerninger, der lader dette citat 
indgå i Herrens bror, Jakobs tale ved apostelmødet, kan derved lade 
Jesu opstandelse være opfyldelsen af Herrens løfte om at genopbygge 
Davids faldne hytte med det formål, at også alle de øvrige mennesker, 
dvs. alle ikkejøderne, kan søge Herren – i sin gengivelse indskyder 
han her det objekt, som mangler i LXX, nemlig τὸν κύριον. Ved at 
objektet i MT således bliver subjekt i LXX ændres i det hele taget 

10. For en kort sammenfatning se Mogens Müller, “Er løsningen på ‘menneske
søn’problemet fundet? En anmeldelsesartikel om Maurice Casey’s nye ‘menneske
søn’bog”, DTT 71 (2008), 4249. Optrykt i Müller, Skriften i Skriften. Mellem tra-
dition og reception. Fjorten Afhandlinger, Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 
22 (København 2011), 181188.
11. Se Mogens Müller, “Biografiseringen af den opstandne og ophøjede Kristus”,  
Frelsens biografisering, red. Thomas L. Thompson & Henrik Tronier, FBE 13 (Kø
benhavn: Museum Tusculanum 2004), 135146.
12. Se Müller, The Expression “Son of Man” and the Development of Christology: A 
History of Interpretation, SW 11 (London: Equinox 22012), passim.
13. McLay behandler ikke dette sted i forbindelse med de andre, men som et para
digmatisk eksempel i begyndelsen af McLay (2003), 1725.
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retningen, og ved at tilføje γνωστὰ ἀπ’ αἰῶνος til ποιῶν ταῦτα frem
hæves udsagnets profetiske karakter: At dette skulle ske, blev således 
gjort bekendt fra evighed af.

5.1.6
Endelig skal også et mere sofistikeret eksempel nævnes. McLay  
(2003, 162165) har således peget på, at LXX’s gengivelse af Jonas’ 
salme er en sandsynlig baggrund for Matthæusevangeliets eksplicitte 
og implicitte inddragelse af Jonasbogen på en række vigtige steder i 
dets tydning af Jesu død. Således citeres hele Jon 2,1 i Matt 12,40, 
men også andre udsagn i salmen synes tænkt med. For ikke alene 
siger Jonas hele to gange, at han er i τῇ κοιλίᾳ κήτους (v. 12), men 
han beder også fra κοιλίας ᾅδου (v. 3). Ved således at bruge glosen 
κοιλία alle tre steder, tydeliggør LXX den identifikation af havdyrets 
bug med dødsriget (Hades), som også er indeholdt i den hebraiske 
tekst, som dog her i v. 1 og 2 læser ֵמִעים (“indvolde”), i v. 3 ֶבֶטן (“mo
derliv, indre”). Talen i Matt 12,40 om Jesu ophold ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς 
γῆς kan desuden indbyde til et “medhør” af Jon 2,4 og 7, hvor det det 
første sted siges, at Jonas blev kastet εἰς τῇ βάθη καρδίας θαλάσσης, 
det andet sted hedder, κατέβην εἰς γῆν ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτὴς κάτοχοι 
αἰώνιοι. Så selv om udtrykket καρδίᾳ τῆς γῆς altså ikke optræder i 
Jonas’ salme, “its lexical components are employed as part of the me
taphorical imagery that is associated with hades/Sheol” (Mclay 2003, 
161). Også selve opstandelsen, som ganske vist ikke her eksplicit næv
nes, men synes tænkt med i tidsangivelsen “tre dage og tre nætter”, 
kan Matthæusevangeliets forfatter have haft med i sin forståelse af 
Jon 2, nemlig ud fra v. 7b: “Og lad mit livs undergang stige op, Herre, 
min Gud! (καὶ ἀναβήτω φθορὰ ζωῆς μου, κύριε ὁ θεός μου)”, hvor 
den hebraiske tekst blot har: “Men du, Herre min Gud, løftede mig 
op fra graven.” Anvendelsen af både καταβαίνω og ἀναβαίνω for
udsætter en nedfart til dødsriget og kan desuden pege på, at det er 
indefra, Jesus bryder de slåer, der ellers skulle have holdt evigt.

I forlængelse heraf peger McLay på, at afhængigheden af Jonas’ 
Bog i Matt 16,18 – bemærk også gentagelsen af begrebet “Jonas’ tegn” 
i 16,4 – desuden synes at afspejle sig i tilnavnet til Peter, Βαριωνᾶ, 
hvad der lægger op til, at talen om πύλαι ᾅδου i v. 18 ikke skal forstås 
som en omskrivning for de gudsfjendtlige kræfter, men – mere bog
staveligt – om de porte til Dødsriget, som Jesus ved sin opstandelse 
sprænger – jeg vil altså mene – indefra. Dette motiv udfoldes så siden 
i de ellers gådefulde udsagn i Matt 27,51b53 om de hensovede hel
liges legemer, der gik ud af deres grave og efter Jesu opstandelse viste 
sig for mange i den hellige by.
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5.2 Enkelte betegnelser og begreber

Det er klart, at der, hvad angår betegnelser og begreber, alene kan 
blive tale om et udvalg, som så til gengæld forhåbentlig er repræsen
tativt. Og netop i tilfældet med enkeltord bliver det tydeligt, at den 
nye kontekst, som er skabt af Kristustroen, også kan bidrage til det 
betydningsindhold, de forskellige gloser får i nytestamentlige skrif
ter, og som danner udgangspunkt for deres brug hos senere kristne 
forfattere. Som vi skal se det, har det ganske vist i nogle tilfælde været 
diskuteret, hvorvidt den nytestamentlige sprogbrug her primært har 
haft sin baggrund i Septuaginta, eller om indflydelsen herfra først 
gjorde sig gældende hen ad vejen. I dette spørgsmål hælder de fleste 
dog nok i dag til, at det var det første, der gjorde sig gældende.

5.2.1 κύριος
Det vel vigtigste eksempel på en oversættelse, der fik stor betydning 
for udviklingen af nytestamentlig teologi, er Septuagintas gengivelse 
af gudsnavnet Jahweh med κύριος.14 Allerede i GenesisLXX skel
ner oversætterne mellem Gud (ὁ θέος) som gengivelse af ’elohim og 
Herren (κύριος) som gengivelse af ’adonaj/Jahweh. Gennemgående 
foretrækkes sidstnævnte betegnelse, hvor det gælder straffeaspektet, 
mens førstnævnte navn især forbindes med barmhjertighed.15 Selv om 
de ældste LXXhåndskriftfragmenter på gudsnavnets plads bringer 
tetragrammet med hebraiske bogstaver, er der grunde til at antage, 
at LXX her afspejler den omstændighed, at man allerede i 200tallet 
f.Kr. i oplæsningen erstattede Jahweh med ’adonaj, hvad der naturligt 
nok blev gengivet κύριος. Det blev til gengæld aldrig brugt til at 
oversætte ba’al, hvad der ellers havde været nærliggende. 

Denne transformation af det græske κύριος til et “navn” fik store 
konsekvenser i den tidligste græsktalende kristendom, som bekendte 
sig til den opstandne ikke mindst med netop denne betegnelse (se 
fx Fil 2,11), idet den dog også fortsat om end kun ca. en tredjedel så 
mange gange blev benyttet om Gud, som oftest i skriftcitater eller i 

14. Det følgende bygger først og fremmest på Martin Rösel, Adonaj – warum Gott 
“Herr” genannt wird, FAT 29 (Tübingen: Mohr Siebeck 2000), især 222230. Des
uden samme, “Die Übersetzung der Gottesnamen in der GenesisSeptuaginta”,  
Ernten was man sät, red. D.R. Daniels, U. Glessmer & M. Rösel. FS Klaus Koch 
(NeukirchenVluyn: Neukirchener Verlag 1991), 357377; “Theologie der griechi
schen Bibel. Zur Wiedergabe der Gottesaussagen im LXXPentateuch”, Vetus Tes-
tamentum 48 (1998), 4962; “Towards a “Theology of the Septuagint”, Septuagint 
Research. Issues and Challenges in the Study of the Greek Jewish Scriptures, red. W. 
Kraus & R.G. Wooden, SBL.SCSS 53 (Leiden: Brill 2006), 239252, især 245248.
15. Ganske vist forholder det sig i dette spørgsmål omvendt hos Filon.
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referencer dertil.16 Så selv om brugen af κύριοςbetegnelsen om Jesus 
også kan have haft en polemisk brod mod denne verdens herskere (jf. 
1 Kor 8,5),17 taler al sandsynlighed for, at den tidligste menigheds 
inddragelse af den i kulten har sit udspring netop i Septuagintas gen
givelse af ’adonaj og ikke, som det tidligere var en udbredt opfattelse, 
i hellenistisk kult.18 

Det er velkendt, at brugen i Det Nye Testamente af κύριος om 
såvel Gud som Jesus, hvor “titlen” fx i Matthæusevangeliet konse
kvent og alene anbringes i munden på troende disciple i tiltale til 
Jesus – således ikke Judas –, en række steder, ikke mindst hos Paulus, 
rejser spørgsmålet om, om det er den ene eller den anden, der er tale 
om. At titlen kunne bruges i én sætning om begge, ser vi i perikopen 
med samtalen om, hvis søn Kristus er, hvor Sl 110(109),1 citeres med 
David som den talende i udsagnet εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου (Mark 
12,36 med par.).

En særlig omstændighed er, at oversættelser af det græske κύριος 
også helt har fået lov til at fortrænge tetragrammet i såvel Vulgata 
som i praktisk taget alle moderne oversættelser fra Reformationen 
og frem. GToversættelsen af 1931 indførte ganske vist her at skrive 
Herren med kapitæler (Herren), hvad man dog gik bort fra igen i 
1992oversættelsen.19 Karakteristisk nok gennemførte Frants Buhl at 

16. Ifølge Rösel, Adonaj, 224, bliver Jesus i NT betegnet som κύριος ca. 468 ste
der, mens betegnelsen gælder Gud ca. 156 steder. Disse tal har Rösel fra en ikke
offentliggjort artikel af Christfried Böttrich.
17. Se hertil fx Heike Omerzu, “Paulus als Politiker? Das paulinische Evangelium 
zwischen Ekklesia und Imperium Romanum”, Logos – Logik – Lyrik. Engagierte 
exegetische Studien zum biblischen Reden Gottes, red. Volker A. Lehnert & Ulrich 
RüsenWeinhold, FS Klaus Haacker, Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 27 
(Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2009), 267287, især 270.
18. Klassisk er her opfattelsen i Wilhelm Bousset, Kyrios Christos. Geschichte des 
Christusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus, FRLANT 21 (Göt
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1913, 21921 = 61967), især 98104, hvor det er
klæres, at denne brug af titlen om Jesus ikke kan være opstået på palæstinensisk 
grund, og endvidere bestridt (101), “daß man i den hellenistischen Urgemeinden 
den Titel κύριος aus dem Alten Testament herausgelesen habe. Er hat sicher seine 
eigenen Wurzeln. Aber nachdem sich einmal diese Bezeichnung für Christus einge
bürgert hatte, las man sie natürlich in das Alte Testament hinein og bezog den 
heiligen Gottesnamen auf Jesus von Nazareth.”
19. I prøveoversættelserne, der gik forud for 1992oversættelsen, forsøgte man 
sig i bindet med Samuels og Kongebøgerne (1986) med at gengive tetragrammet 
med Jahve. Det var allerede blevet overvejet i prøveoversættelsen af Salmernes Bog 
(1977). Men selv om Bibelselskabet vist var med på det, gjorde man det dog ikke. 
Som det hedder i forordet: “Men brugen af navnet Jahve er stødt på indvendinger, 
der i alt væsentligt er begrundet ud fra hensynet til dansk bibeltradition og forhol
det til Det Nye Testamente, og forsøget blev derfor opgivet.” I 1992oversættelsen 
optræder Jahvenavnet dog i alt 13 gange, nemlig i sammenhænge, der taler om 
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gengive tetragrammet med Jahve i den af ham udgivne oversættelse 
af GT fra 1910. 

5.2.2 δόξα
Et udtalt eksempel på en græsk glose, der i bibelsk sammenhæng nær
mest konsekvent optræder med en betydning, som stammer fra det 
hebraiske ord, som den gengiver, er δόξα som gengivelse af ָכבֹוד i 
betydningen herlighed. Denne særlige brug omfatter også det tilhø
rende verbum δοξάζω. Især medvirkende kan her brugen af δόξα i 
forbindelse med gengivelsen af ָכבֹוד i Sinajperikopen i Exodus, men 
også fx i kaldelsesvisionen i Es 6 have været. Det er således i denne 
særlige “bibelske” betydning, at δόξα optræder hos først Paulus og si
den i de øvrige nytestamentlige skrifter, herunder ikke mindst Johan
nesevangeliet.20 Som det allerede fremgår af behandlingen i Kittels 
Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament gælder det, at denne 
særlige brug ikke optræder hos Filon og Josefus,21 men som Jörg Frey 
konkluderer med hensyn til Paulus – men det vil så også gælde de 
øvrige nytestamentlige forfattere – “the apostle did not take his views 
of δόξα from a common usage of Hellenistic Judaism, nor from com
mon usage in the Koine” (Frey 2014, 94). Denne brug er således vir
kelig et eksempel på Septuagintasprog.

5.2.3 εὐαγγέλιον
Som det også var tilfældet med κύριος, har der i dele af forsknin
gen været en stærk tendens til at se baggrunden for brugen af be
grebet εὐαγγέλιον i den omkringliggende verdens sprogbrug, hvor 
εὐαγγέλιον kunne bruges fx om budskabet om glædelige begivenhe
der (således fx af Josefus i Den Jødiske Krig 2. bog 420).22 Men selv 
om det rigtig nok forholder sig sådan, at substantivet εὐαγγέλιον i 
LXX ikke forekommer i singularis og i pluralis kun tre gange, alle i 

Jahves navn som fx Es 42,8: “Jeg er Jahve, det er mit navn.” Jeg takker Bodil Ejr
næs for disse oplysninger. Se i øvrigt også hertil B. Ejrnæs, Skriftsynet igennem den 
danske bibels historie, FBE 6 (København: Museum Tusculanum 1995), 187 med 
note 9.
20. Af den righoldige litteratur til dette emne skal der her alene henvises til Jörg 
Frey, “The Use of δόξα in Paul and John as Shaped by the Septuagint”, Reception of 
Septuagint Words in Jewish-Hellenistic and Christian Literature, red. Eberhard Bons, 
Ralph Brucker & Jan Joosten, WUNT 2/367 (Tübingen: MohrSiebeck 2014), 85
104, hvor også brugen i LXX gennemgås. For Johannesevangeliet, se dog desuden 
Jesper Tang Nielsen, Die kognitive Dimension des Kreuzes, WUNT 2/263 (Tübin
gen: MohrSiebeck 2009), 89140.  
21. Se ThWNT II (1935) 240. Det er Gerhard Kittel selv, der er forfatter til denne 
del af δόξαartiklen (235258).
22. Se hertil fx Omerzu (2009), især 275.
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2 Βας/2 Sam (4,10; 18,22.25), i betydningen glædebudskab(er), gode 
nyheder, så kunne dog brugen af verbet εὐαγγελίζεσθαι, ikke mindst 
fire centrale steder i Deutero og Tritojesaja (40,9; 52,7; 60,6 og 61,1) 
indbyde til en antagelse af, at Paulus’ og de andre nytestamentlige for
fatteres inddragelse af netop denne glose til at betegne frelsesbudska
bet kunne have sin baggrund her. Mens der tidligere, fx hos Rudolf 
Bultmann, herskede skepsis med hensyn til denne afledning,23 kom
mer Peter Stuhlmacher i monografien Das paulinische Evangelium fra 
1968 til det resultat, at hvor den hellenistiske jødedom kun indirekte 
hører med til den nytestamentlige evangelieforkyndelses traditionshi
storie, spiller Septuaginta her en mere betydningsfuld rolle.24

De to af de fire steder fra Deutero og Tritojesaja optræder også i 
NT med verbalformen. Således finder vi Es 52,7 som et vigtigt led 
i Paulus’ argumentation i Rom 10,1418 for tesen i v. 13, der består 
af Joelcitatet (Joel 3,5): πᾶς ὃς ἃν ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομα κύριου 
σωθήσεται. For deri ligger der det kald til en forkyndelse også blandt 
ikkejøder, der netop er indholdet af Paulus’ apostolat. For ingen kan 
påkalde Herrens navn uden først at være kommet til tro. Og tro for
udsætter nogen til at forkynde, og det forudsætter igen, at nogen bli
ver udsendt, hvad der så begrunder ordene fra Es 52,7: ὡς ὡραῖοι οἱ 
πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά. Her er det dog ikke sådan, at 
denne betydning ikke også kan udledes af den hebraiske tekst.

Men at oversætteren/oversætterne her valgte netop dette verbum, 
synes imidlertid at have været en i hvert fald medvirkende årsag til, 
at Paulus og siden ham andre nytestamentlige forfattere anvendte 

23. Således fx repræsentativt Rudolf Bultmann, Theologie des Neuen Testaments 
(Tübingen: Mohr (Siebeck) 51965 [19481953]), 8990. Se desuden tidligere fx Ei
nar Molland, Das paulinische Euangelion. Das Wort und die Sache. ANVAO, II. 
Hist.Filos Kl. 1934, Nr. 3 (Oslo: I kommisjon hos Jacob Dybwad 1934), 1821.
24. Se Peter Stuhlmacher, Das paulinische Evangelium. I. Vorgeschichte (alt som 
udkom), FRLANT95 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1968), 179: “Die 
Septuaginta bietet den Christen den Wortstamm εὐαγγελ für die Übertragung 
der Wurzel בשר einheitlich dar, aber nicht nur den Wortstamm, sondern auch 
das heilsgeschichtliche Medium des (prophetischen) Gotteswortes, in welches der 
Wortstamm eingebettet ist. Wenn die zur Mission aufbrechenden Christen den 
Heiden das (alttestamentliche) Gotteswort verkünden, ihre Verkündigung heils
geschichtlich begründen und diejenigen Elemente der בשרTradition, welche im 
aramäischsprachigen palästinensischen Christentum lebendig waren, ihrer eige
nen Missionsverkündigung nutzbar machen wollten, waren sie jedesmal auf die 
Septuaginta angewiesen und auf deren Gebrauch der Ausdrücke εὐαγγελίζεσθαι, 
εὐαγγελιζόμενος etc. Die Septuaginta gehört also zum sprachlichen und sachli
chen Fundamentalbestand des urchristlichen Evangeliums auch dann, wenn sie 
den neutestamentlichen terminus technicus τὸ εὐαγγέλιον nicht direkt belegen 
hilft.” For en gennemgang af materialet i Septuaginta, se 154164, og for et blik i 
forskningshistorien, se 755.
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glosen εὐαγγέλιον som terminus technicus for frelsesbudskabet og 
derfor det tilsvarende εὐαγγελίζεσθαι om forkyndervirksomheden. 
Siden, i Luk 4,18, finder vi Es 61,12, som forventeligt i LXX’s skik
kelse, som den tekst, Jesus læser op ved sin såkaldte tiltrædelsespræ
diken i synagogen i Nazaret. Substantivet εὐαγγέλιον optræder da 
også i det ældste evangelium som en sammenfattende betegnelse for 
frelsesbudskabet (Mark 1,1.14.15; 8,35; 10,29; 13,10; 14,9 [16,15]), en 
sprogbrug forfatteren til Matthæusevangeliet overtager en række ste
der, dog de tre ud af de fire steder med kvalifikationen τῆς βασιλείας 
(4,23; 9,35; 24,14) og kun ét sted absolut (26,13). Til gengæld optræ
der det hverken i Lukas eller Johannesevangeliet, idet førstnævnte 
dog har verbet 10 steder (+ 15 steder i ApG.)

5.2.4 ὁ νόμος 
Vi har allerede været inde på, at valget af ὁ νόμος som den gennem
gående gengivelse af תֹוָרה betyder, at alene en del af dette hebraiske 
begrebs langt videre betydningsindhold end “lov” kommer til ud
tryk.25 Den omstændighed, at det græske νόμος desuden optræder 
adskilligt oftere end det hebraiske begreb og altid i singularis og som 
betegnelse for Guds eneste lov, gør, at det i den græske “Bibel” i højere 
grad end i den hebraiske kommer til at stå som det sammenfattende 
udtryk for Guds vilje og det integrerende element i jødisk religion. 
Således bidrager denne gengivelse til den etiserende tendens i forstå
elsen af tora, som kendetegner Septuaginta. Martin Rösel har endda 
hævdet, at det er passende i denne forbindelse af tale om en “Nomos
Soteriologie” (2007, 147). Men selv om Rösel kan følge C.H. Dodds 
og Klaus Bergers negative dom over gengivelsen af tora med ὁ νόμος, 
finder han dog oversættelsen “unmittelbar einleuchtend. Allerdings 
verliert nomos im Griechischen Bereich die kultischen Dimensionen 
und damit den Bezug zur Heiligkeit, im Gegenzug wird er über die 
Verwendung in philosophischen Schriften mit logos und nous pa
rallelisiert, so dass sich die genannte Erweiterung des Bedeutungs
spektrums zu umfassenden Weltordnungsvorstellung erklären lassen 
könnte” (ibid.).

25. Se hertil fx Martin Rösel, “Nomothesie. Zum Gesetzesverständnis der Septu
aginta”, Im Brennpunkt: Die Septuaginta. Band 3: Studien zur Theologie, Anthropo-
logie, Ekklesiologie, Eschatologie und Liturgie der Griechischen Bibel, red. H.J. Fabry 
& D. Böhler, BWANT 174 (Stuttgart: Kohlhammer 2007), 132–150. Af anden 
relevant litteratur til dette spørgsmål kan nævnes: A.F. Segal, “Torah and nomos 
in Recent Scholarly Discussion”, i samme, The Other Judaisms of Late Antiquity. 
Brown Judaistic Studies 127 (1987), 131145; F. Austermann, Von der Tora zum 
Nomos. Untersuchungen zur Übersetzungsweise und Interpretation im Septuaginta-
Psalter, MSU 27 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003). 
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Selv om andre betydninger stadig kan optræde som fx i betegnelsen 
ὁ νόμος for Mosebøgerne som i Gal 4,21 og Matt 5,17 og for Skriften 
i sin helhed i 1 Kor 14,21, hvor det drejer sig om et citat fra Es 28,11
12, optræder ὁ νόμος i langt de fleste tilfælde i betydningen “loven” 
som sammenfatning af Guds bud, som det fx også er tilfældet i ἔργα 
νόμου som teknisk betegnelse for de bestemmelser, der gør jøden til 
jøde (ibid.).26 

5.2.5 διαθήκη 
Også valget af διαθήκη som gengivelse af det hebraiske ְבִרית har bi
draget til en understregning af asymmetrien i forholdet mellem de to 
parter, Gud og folk.27 Det afspejler sig i analogien med et menneskes 
testamente, der endelig siden på latin simpelt hen bliver betegnelsen 
for pagten, selv om Vulgata i fx Jer 31,31 gengiver med foedus. I Gal 
3,15.17; 4.24 m.fl.st. oversættes διαθήκη således i Vulgata med testa-
mentum/testamenta. En i udgangspunktet måske lige så nærliggende 
gengivelse af det hebraiske kunne have været συνθήκη, der ganske 
vist ikke ville ophæve asymmetrien, men stærkere betone gensidig
hedsforholdet. Der er også blevet peget på, at pagt langt fra er den 
mest oplagte gengivelse af διαθήκη i Hebræerbrevet, der i øvrigt er 
det nytestamentlige skrift, hvor denne glose optræder hyppigst, nem
lig med 17 af de i alt 33 belæg. For på den måde, som den gamle og 
den nye διαθήκη i Hebræerbrevet stilles op over for hinanden, og 
hvor de to først og fremmest angår ypperstepræstetjenesten, er det 
mest nærliggende at oversætte glosen med “forordning”,28 hvad der 
understreger det asymmetriske.

26. Se hertil især de mange bidrag til denne diskussion fra Michael Bachmanns 
hånd, fx “ Was für Praktiken? Zur jüngsten Diskussion um die ἔργα νόμου”, NTS 
55 (2009) 3554; optrykt i samme, Von Paulus zur Apokalypse – und weiter. Exege-
tische und rezeptionsgeschichtliche Studien zum Neuen Testament, NTOA/SUNT 91 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011), 207226.
27. Jf. Johannes Behms διαθήκηartikel, ThWNT II (1935), 105137, 130,2331: 
“Verfügung, Willenskundgebung Gottes, sich in der Geschichte offenbarender, Reli-
gion stiftender Gotteswille – das ist der religiöse Begriff von διαθήκη in LXX, eine 
bedeutsame Zuspitzung des zugrunde liegenden hbr Begriffs unter Wahrung sei
nes wesentlichen Vorstellungsinhalts. Durch Beibehaltung des Begriffs Bund, der 
schon ְבִרית nicht deckte, durch Kompromißformeln wie Bundesverfügung, Vertrags-
ordnung, Vertragsverfügung oder durch Einführung des der at.lichen Gedankenwelt 
fernliegenden Begriffs Testament wird der sprach und religionsgeschichtliche Tat
bestand, der für die nt.liche διαθήκηIdee grundlegend ist, verdunkelt oder ver
fälscht.”
28. Se Wolfgang Kraus, “Die Bedeutung von διαθήκη im Hebräerbrief”, Recep-
tion of Septuagint Words in Jewish-Hellenistic and Christian Literature, red. Eber
hard Bons, Ralph Brucker & Jan Joosten, WUNT 2/367 (Tübingen: MohrSiebeck 
2014), 6783, især 82: “Die Diatheke-Vorstellung hat im Hebr insofern eine spe
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5.2.6 δικαιοσύνη 
Det græske δικαιοσύνη spiller en central rolle i Paulus’ breve, ikke 
mindst i skikkelse af begrebet δικαιοσύνη θεοῦ og verbet δικαιοῦν;29 
i evangelierne forekommer δικαιοσύνη desuden syv gange i Matthæ
usevangeliet, slet ikke i Markusevangeliet og én gang i henholdsvis 
Lukas og Johannesevangeliet. I LXX optræder ordstammen hyppigt 
og ikke alene i gengivelser af den hebraiske ordstamme צדק. Derigen
nem har begrebet fået et nyt betydningsindhold i forhold til ikke
bibelsk græsk, hvor δικαιοσύνη først og fremmest betegner den gen
gældende retfærdighed (iustitia distributiva). Men som ikke mindst 
begrebet δικαιοσύνη θεοῦ viser det, udtrykker det hverken en per
sonlig egenskab eller en forensisk tilkendt retfærdighed, men, som 
Ernst Käsemann kunne vise det, en magtsfære, hvori Gud skabende 
udfolder sin frelsesvilje.30

Hvad det vil sige, kan man se i inddragelsen af Hab 2,4 som uan
ført citat i formen ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται og som indført med 
et καθὼς γέγραπται i Rom 1,17 med samme tekst. Der mangler altså 
det μου, der findes det tredje sted, Hab 2,4 citeres i NT, nemlig Hebr 
10,38, hvor det er anbragt efter δίκαιος, hvor det dog i LXX er anbragt 
efter ἐκ πιστεώς. Dette Habakkukcitat har været med til om ikke 
ligefrem at forme, så i hvert fald at bekræfte Paulus i hans forkyndelse 
af retfærdiggørelse af tro, om man nu vil knytte præpositionsleddet 
til subjektet eller til verbet. Det havde han ikke kunnet umiddelbart 
ud fra den hebraiske ordlyd (מּוָנתֹו  :der bedst gengives ,(ִיְחֶיח ְוָצִדיק ֶבְּאֶ
“men den retfærdige skal leve i trofasthed” (således prøveoversættel
sen fra 1985; i DO 1992 blev det til: “men den retfærdige skal leve 
i tro”). For Paulus har læst stedet som en beskrivelse af den tro, der 
“kanaliserer” Guds skabende virksomhed ind i det enkelte menneske 
som en kraft, der er virksom i kærlighed (se Gal 5,6). Det er desuden 

zifische Funktion: Jer 38[31] verheißt Sündenvergebung und begründet eine neue 
“Verfügung/Setzung”, jenseits bzw. nach der älteren (überbotenen) Diatheke, durch 
welche die levitischen Priester eingesetzt wurden. Der Autor des Hebr verwendet 
die aus Jer 38 gewonnene Diatheke-Vorstellung um seine HohepriesterChristologie 
in Gottes Verheißung, und d.h. biblisch, zu legitimieren. Dass die Argumentation 
des Hebr dann im weiteren Verlauf der Geschichte zur Begründung eines neuen 
Selbstverständnisses herangezogen werden konnte (Barn, Justin), gehört in des
sen Wirkungs oder besser: Rezeptionsgeschichte, aber noch nicht zur Absicht der 
Theologie des Auctor ad Hebraeos.”
29. Se hertil Peter Stuhlmacher, Gerechtigkeit Gottes bei Paulus, FRLANT 87 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1965, 21966).
30. Se Ernst Käsemann, “Gottesgerechtigkeit bei Paulus”, ZThK 58 (1961), 367
378; optrykt i samme Exegetische Versuche und Besinnungen II (Göttingen: Van
denhoeck & Ruprecht 1964), 181193, men da også hans An die Römer. HNT 5a 
(Tübingen: Mohr (Siebeck) 1973), 2127.
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indholdet af den retfærdighed, som Abraham tilkendes på grund af 
sin tro (Gen 15,6 i Gal 3,6; Rom 4,3; jf. dog også Jak 2,23).

5.2.7 ἀγάπη
I Septuaginta er det hebraiske substantiv ְאַָהָבה gennemgående over
sat med ἀγάπη, ligesom det tilsvarende hebraiske verbum ָאָהב er det 
med ἀγαπάω. Dermed har det uden for Bibelen sjældent forekom
mende græske ord modtaget den rige fylde, der ligger i den gam
meltestamentlige kærlighedsforståelse. Ethelbert Stauffer kan lige
frem i ἀγαπάωartiklen i Theologisches Wörterbuch zum Neuen Te-
stament skrive: “Man hat früher gemeint, ἀγάπη sei ein neues Wort, 
erst durch die LXX geschaffen. Das ist kaum mehr wahrscheinlich. 
Viel bedeutsamer ist, daß die ganze Wortgruppe um ἀγαπᾶν durch 
die griechische Übersetzung des AT erfüllt wird mit neuem Sinn” 
(ThWNT 1 (1933), 39). Under alle omstændigheder må det konstate
res, at ἀγάπη sammen med verbalformen spiller en helt central rolle 
i Det Nye Testamente, hvor vi dels møder begrebet som definition af 
Gud, når det hedder, at Gud er kærlighed (1 Joh 4,8: ὁ θεὸς ἀγάπη 
ἐστίν), dels finder ἀγάπη som sammenfatning af det kristenliv, som 
Gud skaber gennem evangeliet, hvad enten det sker som i kærlighe
den højsang i 1 Kor 13, men også i et udsagn som Matt 24,12 om 
kærligheden, der bliver kold i de fleste, eller i næstekærlighedsbuddet 
som opfyldelse af hele loven som i Rom 13,810 med konklusionen: 
πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀπάπη (jf. det dobbelte kærlighedsbud i Mark 
12,2831 med par.).

5.2.8 τὰ ἔθνη
Talen i LXX om folkeslagene (τὰ ἔθνη), der i modsætning til “folket” 
(ὁ λαός) først siden skal inddrages i Guds frelsesplan, indgår ufor
kortet i Det Nye Testamente, der i dette bygger videre på tendensen 
i LXX til at indføre dette positive aspekt på de ikkejødiske folk også 
på steder, hvor MT ikke har det. Det gælder fx den græske gengivelse 
af Es 42,14, der optræder som opfyldelsescitat i Matt 12,1820, og 
hvor v. 4b lyder: καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν, hvor 
MT har “de fjerne øer venter på hans belæring (תֹוָרה)”. At folkesla
gene “håber”, supplerer v. 1: κρίσιν ἔθνεσιν ἐξοίσει med en utvety
digt positiv tone,31 som der følges op på i v. 6 i såvel MT som LXX: 
“Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed, jeg tager dig ved hånden, 
jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene 

31. Se hertil Frederik Poulsen, God, His Servant, and the Nations in Isaiah 42:1-9,  
FAT II 73 (Tübingen: Mohr Siebeck 2014), 118162.
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(εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν).” Man forstår, at forfatteren til 
Matthæusevangeliet genfandt sin Kristus i denne tjenersang.

Formodentlig er det den stadig mere konsekvente monoteisme, som 
i LXX bevirker denne påfaldende åbning over for de ikkejødiske fol
keslag, som også gør sig gældende i en række andre ændringer i LXX 
i forhold til MT.32 At det ikke betyder, at lovens betydning svækkes, 
kan aflæses i nogle ændringer i LXX’s udgave af Sl 9,21 og 84(83),7. 
Førstnævnte sted lyder MT således: “Herre, indgyd folkene frygt, så 
de forstår, at de kun er mennesker”, mens LXX har: κατάστησον, 
κύριε, νομοθέτην ἐπ΄ αὐτούς, γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἰσιν 
(“indsæt en lovgiver over dem. Folkeslagene skal erkende, at de er 
mennesker”). Denne oversættelse forudsætter alene en ændring i vo
kaliseringen af מֹוָרה (til מֹוֶרה), for at “frygt” kan blive til “lovgiver”. 
Det er muliggjort af, at MT usædvanligt skriver dette substantiv 
med ה i stedet for med א. Sidstnævnte sted (Sl 84(83) hedder det 
i MT: “efterårsregnen hyller den i velsignelse”, hvor LXX har: καὶ 
γὰρ εὐλογίας δώσει ὁ νομοθετῶν (“også velsignelser vil lovgiveren 
give”). Også her skyldes oversættelsen valget af en anden mulig be
tydning af det til grund liggende hebraiske מֹוֶרה. Frelsen for folke
slagene anskues i dette tilfælde som det at få del i loven. Man forstår 
HansJoachim Schoeps’ tale om “die missionarische Abzweckung der 
Septuaginta”.33

5.2.9 ὁ πλήσιον
Valget af ὁ πλήσιον til at gengive det hebraiske ֵרַע, ikke mindst i kær
lighedsbuddet i Lev 19,18, har muliggjort den åbenhed for buddets 
gyldighed i forhold til også ikkejøder, som ikke ligger i den hebrai
ske tekst. Denne begrænsning, der i fx Luk 10,29 kommer til orde i 
den lovlærdes spørgsmål om, hvem hans næste er, er i overensstem
melse med den afgrænsning, der åbenbart var karakteristisk i antik 
jødedom.34 Under alle omstændigheder kan det konstateres, at LXX’s 
oversættelse af ֵרַע med πλήσιον har været en stærkt medvirkede årsag 
til dannelsen af selve fundamentet under den kristne etik, og med sin 

32. Nævnes kan her fx Num 24,7.17, hvor dette aspekt indføres i Bileamprofetien 
i v. 7LXX.
33. Paulus. Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte (Tü
bingen: Mohr (Siebeck) 1959), 17. Se videre ovenfor i denne artikels første del.
34. Se Johannes Fichter, “πλήσιον in der Septuaginta und der “Nächste” im AT”, 
ThWNT VI (1959), 310314, hvor det (313) hedder: “Spätere jüdische Rechtsausle
gung hat eine ausdrückliche Begrenzung des Liebesgebotes vorgenommen; sie läßt 
es nur für Israeliten und Vollproselyten (…) gelten und schließt den Samaritaner, 
den Fremden, dh. Ausländer (…) und …, den Beisassen, der sich innerhalb von 12 
Monaten nicht der jüdischen Gemeinde angeschlossen hat, aus.” 
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universalisme gør den det umuligt – i hvert fald ud fra Skriften – at 
sætte grænser. 

6. Slutning

Som det allerede er fremgået, fik gengivelser af konkrete ord, begre
ber og udsagn afgørende betydning for udfoldelsen af nytestamentlig 
teologi. Jeg har ikke i denne omgang berørt spørgsmålet, om i hvil
ken grad LXX lægger mere op til messianske tolkninger end Biblia 
Hebraica ved enten at udtrykke en sådan direkte eller blot muliggøre 
den.35 Det vil føre for vidt her. Så til slut vil vi nøjes med kort at sam
menfatte nogle af konsekvenserne af inddragelsen af LXX. 

Hos Paulus og enkelte andre steder i de øvrige skrifter i NT kan 
vi iagttage, at den betydningen af de bagvedliggende hebraiske ord 
og begreber stadig kan klinge med. Men der er også eksempler på, at 
den valgte gengivelse gennem dens brug i andre kontekster eller selve 
dens ordlyd henter sit indhold fra den betydning, som glosen har i en 
ikkebibelsk kontekst. Hvad der til en begyndelse endnu kunne være 
et vindue ind i den hebraiske bibelteksts betydningsunivers, mistede 
snart i en ikkejødisk hellenistisk kontekst disse konnotationer, en 
udvikling der yderligere accentueredes i oversættelser til ikke mindst 
latin, hvor fx iustitia Dei kunne være svært at forbinde med det, som 
endnu kunne klinge med i δικαιοσύνη θεοῦ.

35. Til spørgsmålet om, hvorvidt Septuaginta har sin egen teologi, se igen Mogens 
Müller, “Theology in the LXX?” (jf. ovenfor n. 1 i denne artikels første del).
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Abstract: The Gospel of Nicodemus had its heyday in the Middle Ages. 
Today it attracts attention by only a few historians and practically no 
Biblical scholars. It is, however, a charming example of creative Biblical 
rewriting. The article provides an introduction to the text and its use 
of the New Testament gospels. It is possible to locate in it a number of 
typical narrative techniques and tendencies. This Gospel supplies the 
New Testament gospel narrative with new episodes and expands the 
known figures into new narratives. It aims to tell every detail from the 
New Testament in concrete narratives. In this way it moves in the direc
tion of realism. At the same time it enhances the supernatural features 
of the narrative. In this way it moves in the direction of mythology.
Thus, the Gospel of Nicodemus may tentatively be seen as a specimen 
of mythological realism.
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Nikodemusevangeliet er ikke det mest udforskede af de såkaldt apo
kryfe nytestamentlige skrifter. I det hele taget er det tvivlsomt, om 
skriftet hører til blandt disse, for det er ikke med i alle udgaver. Og 
det er tvivlsomt, om man kan tale om ét skrift og i givet fald hvilket 
og af hvilket omfang. Ja, det er endda tvivlsomt, hvad det skal kaldes, 
for det går også under navnet ‘Pilatusakterne’ (Acta Pilati). Stort set 
alle forhold, der normalt hører under indledningsspørgsmål, kan for 
en gangs skyld ikke kaldes omdiskuterede, for de diskuteres ikke sær
ligt meget. Til gengæld er de uafklarede.1 

1. Se den begrænsede forskningshistorie i M. Schärtl, “Nicht das ganze Vol will, dass 
er sterbe.” Die Pilatusakten als historische Quelle der Spätantike, Apeliotes. Studien 
zur Kulturgeschichte und Theologie 8 (Frankfurt a.M. etc.: Peter Lang 2010), 12
14. Til denne skal tilføjes et dansksproget bidrag: Niels Willert, “Nikodemusevan
geliet: Et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid,” Patristik 3 (2004), 132 
(http://www.patristik.dk/Patristik3.pdf tilgået 19.11.2016); jf. N. Willert, Pilatus-
billedet i den antikke jødedom og kristendom, Bibel og historie 11 (Aarhus: Aarhus 
Universitetsforlag 1989), 331334. 
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Skriftet har haft sin storhedstid. Det findes i over 500 manuskrip
ter, hvoraf nogle er på antikke sprog (græsk, latin, syrisk, koptisk, 
aramæisk, armensk, georgisk, oldslavonisk), andre på gamle euro
pæiske (højtysk, lavtysk, hollandsk, oldfransk, italiensk, oldengelsk, 
middelengelsk, oldnorsk, walisisk, kornisk osv.). De mange versioner 
på stort set alle europæiske sprog fra middelalderen vidner om skrif
tets popularitet i denne periode. Mest populært var det i den latinske 
del af verden. 424 latinske manuskripter er bevaret. Oversættelserne 
til lokale sprog er foretaget fra den latinske tekst, skønt skriftet op
rindeligt var på græsk. Som sagt, er interessen aftaget. Den eneste 
tekstkritiske udgave er C. von Tischendorfs Evangelia apocrypha fra 
1853.2 Tischendorf rekonstruerer flere græske teksttraditioner til tek
stens første del: Græsk A, Græsk B og de tilsvarende versioner på 
latin: Latin A og Latin B. Den formodentlig ældste tekst er Græsk A. 
Den dækker kap. 116, mens Græsk B dækker kap. 116 + kap. 1727.3 
Der findes kun én oversættelse af skriftet til dansk.4 

Skriftet er et interessant udtryk for den type kreativ bibelfortolk
ning, som eventuelt kan kategoriseres under betegnelsen ‘Rewritten 
Bible’ eller ‘Genskrevet Bibel’.5 Samtidig er det er et charmerende 
udtryk for, hvad der formentlig har været ‘folkekristendom’ eller ‘po
pulærteologi’ i mange århundreder.6 Skriftet blev inddraget i gudstje
nester og blev til tider ikke blot anvendt i prædikener, men også læst 
op sammen med de kanoniske tekster. Endvidere er dets indflydelse 

2. Evangelia apocrypha (Leipzig: Avenarius et Mendelsohn 1853), 203410. En ny 
udgave skulle være under udarbejdelse i serien AELAC.
3. Græsk A og uddrag af Græsk B (kap. 1327) findes også med oversættelse til 
engelsk i B.D. Ehrman & Z. Plese, The Apocryphal Gospels. Texts and Translation 
(Oxford: Oxford University Press 2011), 419489. Denne udgave anvendes i det 
følgende. Til de tekstkritiske spørgsmål se nedenfor.
4. S. Giversen, Oldkristne tekster III. De apokryfe Evangelier (Herning: Poul Kri
stensens forlag 2002), 409456. Jf. M. Müller, “Oversættelser af ikkebibelske 
oldjødiske og oldkristne tekster”, DTT 66 (2003), 5365.
5. Til diskussion af dette begreb se bidragene i J. Zsengellér (red.), Rewritten Bible 
after 50 Years: Texts, Terms, or Techniques. A Last Dialogue with Geza Vermez, JSJ
Sup 166 (Leiden/ Boston: Brill 2014). Til begrebets historie se K. Dalgaard, „Re
written Bible – Vermes’ forbandelse“, Bibelske genskrivninger, red. M. Müller & J. 
Høgenhaven, FBE 17 (København: Museum Tusculanum 2012), 19–49.
6. N. Willert mener, at skriftet er udtryk for en kalkedonensisk tonaturlære og 
således i overensstemmelse med den dominerende kirkelige teologi. Willert (2004), 
31. Skriftets karakter og historie taget i betragtning kan man imidlertid let gøre 
det urette ved at kategorisere det i henhold til senantikkens kristologiske retninger. 
Det giver næppe udtryk for en veldefineret dogmatisk position. Angående Pilatus
akterne (Græsk A) har R. Gounelle gjort sig til talsmand for, at de stammer fra et 
jødekristent miljø. R. Genoulle, “Un nouvel évangile judéochrétien? Les Actes de 
Pilate”, The Apocryphal Gospels within the Context of Early Christian Theology, red. J. 
Schröter, BEThL 260 (Leuven: Peeters 2013), 357401.
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i kunsten, litteraturen såvel som malerkunsten, vanskelig at overvur
dere. Populariteten blev dog væsentligt mindre efter konciliet i Trient 
(154563). På grund af reformbevægelserne i den romerske katolske 
kirke optrådte blev det i 1564 sat på Index librorum prohibitorum.7 

I det følgende skal Nikodemusevangeliet introduceres. Først med 
en gennemgang af dets indhold og dernæst en diskussion af tradi
tionelle indledningsspørgsmål. Hovedinteressen samler sig imidlertid 
om skriftets narrative tilblivelse. Den behandles i den sidste del af 
artiklen. Det skal undersøges, hvordan Nikodemusevangeliets for
tælling er opstået af de kanoniske evangelier, som det genskriver i den 
nye tekst. Af særlig interesse er de generelle narrative teknikker og 
tendenser, der findes i de innovative fortolkninger af de autoritative 
skrifter. 

Det viser sig, at skriftet gennem episodiske udvidelser og figurative 
udfoldelser på den ene side fremhæver og udbygger de overnaturlige 
og fantastiske træk fra de nytestamentlige evangelier. Fremstillingen 
bliver således mere mytologisk. Samtidig udarbejder skriftet begi
venheder og personer i konkrete detaljer. Dermed bliver det en mere 
realistisk fortælling. Genskrivningen af de kanoniske evangeliers pas
sionshistorie bevæger sig derfor tendentielt i to modsatte retninger: 
mod det mytologiske og det realistiske. Det kan forsøgsvis samles i 
betegnelsen mytologisk realisme. 

Overblik over skriftets indhold: Pilatusakterne (Græsk A)

Nikodemusevangeliet indledes i den form, som findes i Tischendorfs 
udgave, af en prolog. Selve skriftets fortælling indledes det sted i Jesu 
passionshistorie, der er kendt fra de nytestamentlige evangelier, nem
lig da de jødiske lederes anklager Jesus for Pilatus for at få ham dømt 
til døden (jf. Matt 27,1ff parr.). Det afsluttes imidlertid i en situation, 
der ikke findes i de kanoniske evangelier. Da har Jesus vist sig som 
opstanden for en række mennesker, som har aflagt vidnesbyrd for 
det jødiske råd. Undervejs udvides og udbygges den nytestamentlige 
fortælling stærkt.

Prologen er et klassisk eksempel på en forfatters fordobling. Forfat
teren til skriftet identificerer sig ved navn Ananias. Han skriver i 17. 
år af kejser Flavius Theodosius II’s regeringstid, hvor den kommende 
kejser Flavius Valentinianus II var seks år gammel, og det var i den 

7. Z. Izydorczyk, “Latin Middle Ages”, i samme, The Medieval Gospel of Nicodemus. 
Texts, Intertexts, and Contexts in Western Europe, Medieval & Renaissance Texts & 
Studies 158 (Tempe: Arizona State University 1997), 43101 (101).
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niende indiktion, dvs. i året 42425. Straks distancerer han sig imid
lertid fra sit eget skrift ved at sige, at det er en oversættelse til græsk 
af officielle retsdokumenter, som han fandt på hebræisk. I indled
ningen angives det endvidere, at Nikodemus berettede alt, hvad der 
foregik i forbindelse efter Jesu lidelse og korsfæstelse og overgav det 
til ypperstepræsterne og de andre jøder. Samme Nikodemus samlede 
de hebræiske dokumenter. Oversættelsen består altså af de originale 
retsakter, som er skriftets første del (kap. 111). De kaldes nedenfor 
‘Pilatusdelen’. Hertil er koblet Nikodemus’ øjenvidneberetning. Det 
er anden del (kap. 1216). Nedenfor betegnes den ‘Nikodemusdelen’. 
Indledningen indeholder desuden en overordentlig udførlig tidsangi
velse: “det femtende år af romernes konge, kejser Tiberius’ regerings
tid og det nittende år af kongen over Galilæa, Herodes’ regeringstid, 
otte dage før 1. april, dvs. d. 25. marts, i Rufus og Rubellios konsulat, 
i det fjerde år i den 202. Olympiade, mens Josef Kajfas var jødernes 
ypperstepræst.”8

Som sagt, indledes fortællingen, da ypperstepræsterne og de skrift
kloge indkalder det jødiske råd til møde (jf. Matt 21,1 par.) og går 
til Pilatus for at anklage Jesus for mange ting. 10 af medlemmerne af 
rådet gives navne, nemlig Annas, Kajfas, Semes, Dathaes, Gamalial, 
Judas, Levi, Nefthalim, Alexander og Jairus. Hos Pilatus anklager 
de Jesus for at kalde sig selv Guds søn og konge, mens han samti
dig bryder sabbatten, idet han helbreder lamme, krøblinge, visnede, 
blinde, stumme og djævlebesatte. På Pilatus’ spørgsmål svarer de, at 
han gør det ved Beelzebul. Pilatus svarer, at man kun kan helbrede 
ved Asklepius (1,1).

På jødernes opfordring vil Pilatus forhøre Jesus. Han sender sin ku
rer af sted for at hente ham. Da kureren skal bringe Jesus tilbage, 
lægger han sit tørklæde på jorden og beder ham gå på det. Jøderne 
beklager sig over den opførsel. Da Pilatus spørger, hvorfor han gør 
således, svarer han, at han har set hebræerne gøre sådan i Jerusalem, 
da Jesus kom ridende på et æsel, og de lovpriste ham med ordene fra Ps 
118,26 (jf. Matt 21,19 parr.). En jøde oversatte det hebræiske tilråb for 
ham. Pilatus tillader, at han bringer Jesus ind på denne måde (1,24)

Jesus føres ind til Pilatus i en sal, hvor fanebærere står med faner. 
Da han kommer ind, bukker figurerne på fanerne for ham og tilbeder 
ham. Jøderne råber højt op imod fanebærerne, som de påstår, står bag 
fanernes tilbedelse af Jesus. Fanebærerne nægter, for de er grækere og 
slaver i templet. Pilatus beder jøderne udvælge tolv stærke mænd til at 
holde fanerne, men da Jesus atter går ind, bøjer fanerne sig igen (1,56).

8. Oversættelser fra Nikodemusevangeliet er mine.
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Det andet kapitel fører scenen videre. Pilatus bliver bange på grund 
af underet med fanerne og får samtidig besked fra sin kone, at han 
skal holde sig fra Jesus, for hun har lidt meget ondt på grund af ham 
(jf. Matt 27,19). Jøderne siger, at det bekræfter, at Jesus er en trold
mand, for han har sendt onde drømme til Pilatus’ kone (2,1). Da 
forhøret begynder, svarer Jesus intet på jødernes anklager. Enhver har 
myndighed til at tale godt eller ondt. Det vil vise sig, hvad de taler, 
siger han (2,2).

Jødernes ældste anklager ham for at være et uægte barn, avlet ved 
utugt (πορνεία). Endvidere anfører de, at hans fødsel foranledigede 
barnemordet i Bethlehem, og at hans forældre af den grund flygtede 
til Ægypten. Nogle af de fromme jøder siger dem imod. De ved, at 
Josef var forlovet med Jesu mor. Annas og Kajfas afviser dette udsagn. 
Det kommer fra proselytter og hans disciple, mener de. Der er tolv 
vidner for Jesus. De har navnene Lazarus, Asterius, Antonius, Jakob, 
Annas, Zeras, Samuel, Isak, Phineas, Crispus, Agrippus og Judas. De 
benægter at være proselytter og påstår, at de selv var til stede ved for
lovelsesceremonien mellem Josef og Maria. Pilatus udspørger de tolv 
særskilt, og de overbeviser ham. Annas og Kajfas tager til genmæle 
og henviser til, at hele folkemængden mener, at han er et resultat af 
utugt, er en troldmand og kalder sig selv Guds søn og konge. Pilatus 
spørger de tolv, hvorfor folkemængden vil slå Jesus ihjel. Han får sva
ret, at de er forarget, fordi han har helbredt på sabbatten. De vil altså 
dræbe ham på grund af en god handling, spørger Pilatus. Ja, svarer 
de tolv (2,36). 

Pilatus bliver vred og vil ikke dømme Jesus. Jøderne mener deri
mod, at de ikke kan dømme ham, for de må ikke henrette nogen 
(jf. Joh 18,30f). Pilatus forhører derefter atter Jesus på tomandshånd. 
Hans første spørgsmål er, om Jesus er jødernes konge. Forhøret om
handler samme temaer som forhøret i Johannesevangeliet (jf. Joh 
18,28 – 19,16). Imidlertid er der flere forklarende tilføjelser. Når Pi
latus afslutningsvis spørger “Hvad er sandhed?” Svarer Jesus “Sand
hed er fra himlen.” Pilatus spørger igen, om der ikke er sandhed på 
jorden, og Jesus svarer, at han selv kan se, hvordan det går dem, der 
taler sandheden. De dømmes af dem, der har magt på jorden (kap. 3).

Pilatus gør derefter endnu et forsøg på at frigive ham. Men jøderne 
opponerer og kræver, at Pilatus dømmer ham. Han er en blasfemiker, 
siger de, der sætter sig op mod kejseren (kap. 4). Herefter begynder en 
længere vidnerække for Jesus. Først Nikodemus, derefter en række af 
de mennesker, Jesus har helbredt, herunder kvinden med blødninger, 
der bærer navnet Bernike (i den latinske version: Veronika). Til sidst 
vinder flere fra skaren. Pilatus er i vildrede og siger igen, at han ikke 
forstår, hvorfor de vil spilde uskyldigt blod (kap. 58). 
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Presset fra jøderne bliver dog for stort. Da de foretrækker Barnabas 
frem for Jesus (jf. Matt 27,1523 parr.) og truer Pilatus med kejseren 
(jf. Joh 19,12), giver han efter. Han holder en tale om deres forhær
delse, men de erklærer, at deres konge er kejseren (jf. Joh 19,15). Flere 
gange siger de, at Jesu blod skal være deres ansvar. Pilatus dømmer 
ham til korsfæstelse sammen med to forbrydere ved navn Dysmas 
og Gestas (kap. 9). Korsfæstelsen finder sted, og Jesus lover den ene 
forbryder, Dysmas, at han skal være med ham i paradis endnu i dag 
(jf. Luke 23,3943) (kap. 10). Da Jesus dør, siger han på hebræisk, 
“i dine hænder overgiver jeg min ånd”. Efter korsfæstelsen siger hø
vedmanden, at han var en retfærdig mand (jf. Luke 23,4448). Han 
melder det til Pilatus. Både Pilatus og hans kone sørger dybt derover. 
Kvinderne fra Jesu omgangskreds står sammen med Josef af Arima
thea og betragter det hele på afstand (kap. 11).

Her afsluttes Pilatusdelen. Fra dette sted forsvinder Pilatus ud af 
fortællingen, og Nikodemus overtager ifølge prologen ordet. Man 
kan i den forbindelse overveje, om det første udsagn i rækken af vid
ner (kap. 5) hører til samme redaktionelle lag som kap. 1216. I så 
fald ville prologen, kap. 5 og kap. 1216 være en senere udvidelse af 
de egentlige Pilatusakter.

Efter korsfæstelsen tager Josef af Arimathea sig af liget (jf. Matt 
27,5760 parr.). Det falder jøderne for brystet. De søger efter ham og 
dem, der vidnede for Jesus. Nikodemus og Josef står sammen mod 
jødernes trusler, men jøderne overmander Josef og spærrer ham inde. 
Da de den næste dag, på sabbatten, vil føre sag mod ham, er han for
svundet fra sit fængsel (kap. 12).

På det tidspunkt kommer gravvagterne til de jødiske ledere og for
tæller om den tomme grav. De har oplevet, at en engel kom ned og 
væltede stenen fra indgangen. Selv om de blev som sten overværede 
de også englens samtale med kvinderne. De kan fortælle jøderne, at 
Jesus er opstanden og taget til Galilæa, for det hørte de englen sige. 
Jøderne bestikker vagterne til at sige, at Jesu disciple har stjålet liget 
(jf. Matt 28,214) (kap. 13). 

Tre personer, en præst, en lærer og en levit, ved navn Phineas, Adas 
og Angaius, kommer fra Galilæa og beretter, at de har set den op
standne Jesus sammen med sine disciple på bjerget Mamilch. De 
overværede på afstand missionsbefalingen og himmelfarten, som den 
fremstilles i den sekundære Markusslutning (Mk 16,1518). Med
delelsen gør mange af de jødiske ledere meget bedrøvede, men Annas 
og Kajfas er snarrådige. De påstår, at Jesu disciple har bestukket grav
vagterne til at fortælle om den tomme grav. De øvrige ledere mener 
dog ikke, at det forklarer, hvorledes Jesus nu ses i Galilæa. Annas og 
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Kajfas kan ikke svare. De siger blot, at det ikke er tilladt at tro de 
uomskårne (kap. 14). 

Nikodemus tager så ordet. Han foreslår, at de søger efter Jesus i Ga
lilæa, for ligesom det var uklart, om Elias var blevet taget direkte op i 
himlen (jf. 2 Kg 2,118), således kan det være, at Jesus endnu befinder 
sig i Galilæa. De søger ham der, men finder kun Josef i Arimathea. 
Ham kalder de til Jerusalem, hvortil han kommer og bor hos Nikode
mus. Hos Nikodemus vidner han for de jødiske ledere. Han fortæller 
udførligt om, hvordan Jesus befriede ham fra fængslet og bragte ham 
til Arimathea og bad ham blive hjemme i fyrre dage (Apg 1,3), mens 
han var sammen med sine disciple (kap. 15).

Lederne reagerer kraftigt på Josefs vidnesbyrd. De falder som døde 
til jorden. Kun på Nikodemus’ opfordring står de op og begynder 
at tage føde til sig, fordi de skal være klar til sabbatten dagen efter. 
På den dag vidner Levi. Han fortæller, at han ved, at Jesu forældre 
var fromme mennesker, der gjorde, hvad de skulle efter Jesu fødsel 
(jf. Luk 2,2535). Det har han nemlig fået at vide af Simeon, som 
tog imod barnet Jesus i templet. Levi var en af Simeons elever (16,1
3). Det bekræfter Levis far for jøderne. Herefter beslutter de atter at 
hidkalde de tre vidner fra Galilæa. De bekræfter deres vidnesbyrd, 
først sammen, derefter hver for sig (16,46). Til slut vidner de jødi
ske ledere selv. De fremfører argumenter fra de gammeltestamentlige 
skrifter for, at han kunne være blevet taget til himlen. De skete for 
Elias, Enok og Moses. Annas og Kajfas siger dem imod. Forskellen er, 
at Jesus gennemgik den ydmygende henrettelse og blev gennemboret 
af soldaten Longinus (jf. Joh 19,34). Alle ved, at han døde og blev be
gravet. Lederne enes om at se tiden an. Hvis han endnu er i erindring 
om et år, vil han skabe et nyt folk til sig selv (16,7). Fortællingen slut
ter med, at de synger en hymne til Herrens pris. Skriftet afsluttes af 
en doxologi (16,8).

Overblik over skriftets indhold: ‘Nedfarten 
til dødsriget’ (Græsk B)

Ovenstående referat dækker Græsk A, som har vidtgående overlap 
med første del af Græsk B. Forskellene mellem teksterne er dog så 
store, at de ikke uden videre kan kaldes tekstuelle variationer. Græsk 
B bestræber sig eksempelvis på at inkludere flere nytestamentlige de
taljer, fx optræder Simon af Kyrene (Matt 27,32 parr.), og de tre gali
læiske vidner siger, at de overværede missionsbefalingen på Oliebjer
get sammen med femhundrede andre, hvilket bringer beretningen i 
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overensstemmelse med 1 Kor 15,6. Afslutningen er naturligvis også 
anderledes, da der skal dannes overgang til nedfarten til dødsriget, 
som er indholdet af anden del af Græsk B. Efter en kortfattet udgave 
af forhøret af de tre galilæiske vidner, er der hverken Levis eller de 
jødiske lederes vidnesbyrd, men Josef af Arimathea tager ordet. Hans 
tale indleder den sidste del af teksten.

Josef siger, at det egentlig forunderlige ikke er Jesu egen opstandel
se, men at han har opvakt flere, der har vist sig i Jerusalem. Bag dette 
udsagn ligger den mattheanske bemærkning “Og jorden skælvede, og 
klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede 
helliges legemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans 
opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange” (Matt 27,51b
53). Josef fortæller, at to af de opstandne er kendte. Det er Simeons 
sønner, som nu er levende og bor i Arimathea. Jøderne beslutter at 
hente dem for at høre deres vidnesbyrd. De to brødre indvilger i at 
afgive beretning. De nedskriver deres oplevelser. Disse optegnelser er 
indholdet af sidste del af teksten (kap. 17).

De fortæller, at de var i Hades (dødsriget) sammen med alle de 
hensovede, da et stort lys brød frem. Ved dette vågnede de døde og 
profeter og patriarker blev samlet. Esajas siger selv, at det pågældende 
lys, var det, han havde profeteret om (Es 9,12). Til patriarker og pro
feter slutter sig Johannes Døber. Han præsenterer sig som den sidste 
profet, der har forberedt Herrens komme (Matt 3,3 parr.) og forkyndt 
om Guds lam, der bærer verdens synd (Joh 1,29), samt hørt røsten 
fra himlen ved hans dåb (Matt 3,1617). Derfor er han nu sendt til 
dødsriget for at forkynde Guds søns komme (kap. 18).

Så kommer Adam og hans søn Seth. Adam opfordrer Seth til at 
fortælle om dengang, da Adam lå for døden, og Seth ville hente olie i 
paradis for at salve ham og helbrede ham. I paradis afviste en af Her
rens engle ham. I stedet fik han at vide, at femtusinde femhundrede 
år efter skabelsen vil Guds egen søn komme til jorden som et men
neske. Han vil salve med den livgivende olie og vaske ham i vand 
og Helligånd, både ham og alle hans efterkommere. De forsamlede 
patriarker og profeter glæder sig meget over dette (kap. 19).

På dette tidspunkt taler Satan og Hades sammen. Dødsriget er per
sonificeret i figuren Hades, der bevarer de døde i sin mave. Satan vil 
forberede det på Jesu komme. Han har, siger han, haft succes med at 
få jøderne til at slå ham ihjel, om end Jesus gjorde meget mod Satans 
værk under sit jordeliv. Nu skal Hades være klar til at tage imod ham. 
Hades er bekymret. For kort tid siden blev en død mand ved navn 
Lazarus kaldt tilbage til livet ved et ord alene. Det tolker Hades som 
et tegn på, hvad der skal ske, og det beder Satan om ikke at bringe 
Jesus dertil, for så vil han sikkert oprejse alle de døde (kap. 20).
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Mens de taler sammen lyder der en stemme som torden: “Herskere, 
løft jeres porte, ældgamle porte, løft jer, og herlighedens konge vil 
drage ind” (jf. Ps 24,7). I resten af skriftet kaldes Kristus “herlighe
dens konge”. Hades sender Satan ud for at kæmpe mod ham, og det 
får Hades’ dæmoner til at fæstne portene. Det er sikker på, at det vil 
føre til ødelæggelse, hvis herlighedens konge kommer ind. Mens dette 
sker, tiljubler profeterne og patriarkerne herlighedens konge, mens de 
nedgør Hades med ordene “Død, hvor er din brod? Dødsrige, hvor 
er din sejr?” (Es 25,8; Hos 13,14; 1 Kor 15,55). Så kommer stemmen 
atter, og herlighedens konges indtog formes som en dramatisering 
af Ps 24. Herlighedens konge slår dødsrigets porte ind og de fangne 
døde løslades (kap. 21).

Hades anerkender straks nederlaget til overmagten. Herlighedens 
konge griber Satan og overgiver ham til dødsriget, som skal holde ham 
fangen, indtil herlighedens konge kommer igen (jf. Apok 20,13). Ha
des tager Satan i sin varetægt og bebrejder ham, at han foranledigede, 
at herlighedens konge kom til dem. Alt, hvad Satan vandt ved visdom
mens træ, har han nu tabt ved korsets træ, siger han. Ved at ville slå 
herlighedens konge ihjel, har han slået sig selv ihjel (kap. 2223).

Mens Hades irettesætter Satan strækker herlighedens konge hån
den ud til Adam og rejser ham op. Også alle andre, der har lidt døden 
på grund af det træ, Adam rørte, bliver inviteret med. For herlig
hedens konge rejser nu alle op ved korsets træ. Alle sendes ud af døds
riget. Frelseren velsigner Adam og tegner korsets tegn på hans pande. 
Det samme gøre han ved alle andre. Under jubelsang begiver de sig 
til paradis (kap. 24).

Idet de kommer til paradis møder de Elias og Enok. Om begge 
fortælles det i Det Gamle Testamente, at de ikke døde, men blev taget 
direkte til himlen. De skal leve indtil endetiden, hvor de skal varetage 
de to vidners rolle i kampen mod Antikrist (jf. Apok 11,314). De 
skal kæmpe mod ham og blive dræbt, men derefter opstå og tages op 
i skyen til Herren (jf. 1 Thess 4,17) (kap. 25).

Efter at have mødt dem møder de en anden, ydmyg person. Det er 
den ene forbryder, der blev korsfæstet med Jesus. Han bærer sit kors 
på skuldrene. Han fortæller, hvorledes han efter korsfæstelsen kom til 
paradis og ærkeenglen åbnede for ham, da han så korset. Michael bad 
ham dog vente, for menneskehedens forfader, Adam, var på vej. Da 
alle de hellige hørte dette, hyldede de Herren for hans styrke (kap. 26).

Til slut fortæller de to brødre, at de blev sendt til Jordan, hvor de 
skulle døbes. Det blev de sammen med de andre, der var blevet oprejst 
fra de døde. Derefter kom de til Jerusalem for at fejre opstandelsens 
påske. Således omdefinerer Jesu opstandelse ifølge Nikodemusevan
geliet påskens indhold fra første færd. Da brødrene har fortalt dette, 
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forlader de med en fredshilsen jøderne. Bøgerne, som brødrene havde 
skrevet, fordelte de mellem sig. Ypperstepræsterne fik halvdelen, Josef 
og Nikodemus den anden halvdel. Efter dette forsvandt de. Skriftet 
slutter med en doxologi (kap. 27).

Datering

Som det er fremgik af indledningen, har Nikodemusevangeliet væ
ret kendt siden dets affattelse. Det er imidlertid ikke entydigt at sige, 
hvornår det var. Den nuværende version af teksten påstår at være skre
vet i 42425, men foregiver at være en oversættelse til græsk af en ældre 
hebraisk tekst, nemlig de officielle retsakter fra processen mod Jesus, 
samt Nikodemus optegnelser fra begivenhederne efter Jesu død. Ende
lig er “Nedfarten til dødsriget” også et selvstændigt afsnit, som angives 
som forfattet af Simeons sønner. Desuden viser den stærkt varierende 
manuskripttradition, at teksten er blevet bearbejdet mange gange i 
løbet af dens historie. Det forekommer derfor også sandsynligt, at de 
tre forskellige dele af teksten er skrevet på forskellige tidspunkter.

Manuskriptsituationen er på grund af skriftets popularitet på den 
ene side overvældende, på den anden side er manuskripterne relativt 
sene. Som sagt, er de allerfleste på latin. De er også de ældste, selv om 
der er enighed om, at skriftet er forfattet på græsk. De manuskripter, 
Tischendorf anvendte til rekonstruktionen af de græske tekster, er for 
Græsk A’s (kap. 116) vedkommende otte håndskrifter, der dateres fra 
det ellevte til det femtende århundrede. Til Græsk B (kap. 127) er det 
tre håndskrifter fra det syvende, fjortende og femtende århundrede og 
et håndskrift fra det femtende århundrede, der kun dækker kap. 13
16.9 Denne tekstsituation hjælper ikke dateringen meget, men der er 
grund til med S. Giversen at fremhæve to oversættelser, som indgår 
i Tischendorfs tekstgrundlag (jf. Giversen 2002, 417). Den ene er en 
latinsk palimpsest fra det femte århundrede, der i dag befinder sig i 
Wien og derfor kaldes Wienerpalimpsesten (Österreichische Natio
nalbibliothek MS. 563). Den bevidner store dele af Græsk A. Den 
anden er en oversættelse til koptisk (Papyrus no. 1, Museo Egizio di 

9. Om manuskripterne se Ehrman/Plese, Apocryphal Gospels, 422.466; Schärtl, 
(2010), 1719; samme, “Das Nikodemusevangelium, die Pilatusakten, und ‚die 
Höllenfahrt Christi‘“, Antike christliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. I. 
Band: Envangelien und Verwandtes. Teilband 1, red. C. Markschies & J. Schröter 
(Tübingen: Mohr Siebeck 2012), 231261 (236f) (= Schärtl 2012a).
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Torino) ligeledes fra det femte århundrede. Den indeholder en ver
sion af hele Græsk A.10 Teksten er altså ældre end disse oversættelser.

En nøjagtigere dato må nås ved hjælp af den eksterne bevidnelse (jf. 
Izydorczyk & Dubois, 1997, 2227; Schärtl 2010, 2028; 2012a, 233
236; Willert 2004, 511.). Første henvisning til officielle retsakter fra 
processen mod Jesus findes hos Justin, der i sin Apologi (ca. 160) 
henviser læseren til sådanne akter for at forvisse om sandheden af 
hans historie om Jesus (Apol. 1.35.9). Han henviser tillige til, at disse 
procesakter skulle indeholde bevis for troværdigheden af Jesu undere 
(Apol. 1.48.3). Denne reference svarer til noget af indholdet i Pila
tusakterne i Nikodemusevangeliet, men andre dele af Justins beskri
velse af korsfæstelsen er ikke i overensstemmelse med Nikodemus
evangeliet. Endvidere henviser han også til optegnelser under stat
holderen Kvirinius, der skulle kunne bevise den folketælling, under 
hvilken Jesus blev født (Apol. 1.34.2). Hverken sådanne dokumenter 
eller den omtalte folketælling kendes andetstedsfra. Det kunne tyde 
på, at Justin blot forudsætter, at der har været sådanne akter, selv om 
han ikke selv har set dem. Eftersom intet andet hos Justin tyder på 
kendskab til Nikodemusevangeliet, er det ikke sandsynligt, at hans 
bemærkning omhandler dette skrift.

Omkring 197 nævner Tertullian i sin apologi et skrift fra Pilatus 
til kejser Tiberius (Apol. 5.2), og han betegner endog Pilatus som 
kristen ifølge hans indre overbevisning (Apol. 21.24). Selv om denne 
beskrivelse passer med fremstillingen af Pilatus i Nikodemusevange
liet, er det sikkert andre dele af den apokryfe Pilatuslitteratur, som 
Tertullian har haft adgang til, fx Pilatus’ brevveksling. I hvert fald 
synes han ikke at kende retsakterne.11

Euseb refererer til Tertullians fremstilling af Pilatus’ beretning til 
Tiberius i sin kirkehistorie (H.E. 2.2.1). Men heller ikke her findes en 
direkte reference til Pilatusakterne. Tværtimod nævnes antikristne 
Pilatusakter, der skulle have været i omløb under kejser Maximinus 
Daia (305/310313) og være blevet brugt i skoleundervisningen (H.E. 
2.1.9; 2.9.57). Havde Euseb kendt et kristent modskrift til de anti
kristne retsdokumenter, havde han sikkert nævnt det. Da hans kirke
historie afsluttes omkring 325, må man antage, at Nikodemusevan
geliet endnu ikke eksisterede.

10. Selve papyrussen er fra det tiende århundrede, men teksten kan af lingvisti
ske årsager sandsynligvis dateres til det femte århundrede. Z. Izydorczyk & J.D. 
Dubois, “Nicodemus’s Gospel before and beyond the Medieval West”, i Izydorczyk 
(red.) (1997), 2141 (30). Tischendorf anvendte det i en latinsk oversættelse foreta
get af A. Peyron til formålet. Tischendorf (1853), lxxii.
11. Til Pilatuslitteraturen se M. Schärtl, “Die sonstige Pilatusliteratur”, i Marks
chies & Schröter (red.), (2012), 262279 (= Schärtl (2012b)).
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Den første sikre reference til Pilatusakterne er i år 375 hos Epipha
nius. I sin gendrivelse af alle kætterier diskuterer han påskens place
ring. Han nævner i den forbindelse quartodecimanerne, der vil fejre 
den kristne påske d. 14. Nisan, dvs. d. 25. marts. Denne datering 
skulle stamme fra Pilatusakterne (Pan. 50.1.5; 50.1.8). Samtidig på
peger han, at nogle versioner af akterne bevidner en anden dato.

En homilie af PseudoChrysostomos fra 387 henviser også til da
teringen af Jesu lidelse til 25. marts (otte dage før april) i Pilatusak
terne.12 Denne gang med tilslutning. Forfatteren refererer til skriftet 
under det navn, som svarer til den overskrift Tischendorf sætter over 
Græsk A. PesudoChrystostomos omtaler skriftet τὰ ὑπομνήματα τὰ 
ἐπὶ Πιλάτου πραχθέντα. Tischedorfs overskrift er ὑπομνήματα τοῦ 
κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πραχθέντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου. 

Ingen af de nævnte forfattere henviser til andre dele af Nikodemus
evangeliet end de første elleve kapitler, som udgør Pilatusakterne.

I slutningen af det fjerde århundrede har Pilatusakterne altså været 
kendt i forskellige versioner i den østlige del af verden.13 I den vestlige 
del er den bevidnet fra det sjette århundrede. Gregor af Tours (ca. 
539594) skriver i sin Decem libri historiarum, at Josef blev fængslet 
og på mirakuløs vis befriet (1.21), og nævner, at Pilatus sendte en be
retning om Kristus til Tiberius (1.24). Disse referencer er tydeligvis 
fra den del af Nikodemusevangeliet, som Nikodemus ifølge prologen 
er ophavsmand til. 

På dette tidspunkt var Nikodemus’ beretning kendt, men der næv
nes intet om nedfarten til dødsriget. Den er først bevidnet på et ma
nuskript fra det niende århundrede. Den del af teksten forekommer 
altså at være væsentligt yngre end de andre dele af Nikodemusevan
geliet. Eventuelt går det tilbage til overleveringer fra det femte eller 
sjette århundrede (jf. Schärtl 2012a, 235f.). Det tyder en mulig hen
visning til Nikodemusevangeliets version af nedfarten i påskehomilie 
af PseudoChrysostomos fra det femte århundrede14 og i en påskeser
mon af Caesarius af Arles (ca. 468542) fra første halvdel af det sjette 
århundrede på.15 

12. F. Floëri & P. Nautin (red.), Homélies pascales III. Une homélie anatolienne sur la 
date de paques en l’an 387, SC 48 (Paris: Éditions du Cerf 1957), 126.
13. N. Willert mener ikke, at de omtalte Pilatusakter er identiske med første del 
af Nikodemusevangeliet. Han tager prologens datering for pålydende og mener, at 
Pilatusakterne er affattet omkring 425. Jf. Willert (2004), 26. Når man tænker på 
den foranderlige teksttradition, synes det dog ikke usandsynligt, at Pilatusakterne i 
Nikodemusevangeliet er en bearbejdelse af ældre tekster.
14. M. Aubineau (red.), Homélies pascales (SC 187; Paris: Éditions du cerf 1972), 
305337.
15. Sermo 160, PL 39, sp. 20592061; jf. A. Masser & M. Schiller, Das Evangelium 
Nicodemi in spätmittelalterlicher deutscher Prosa. Texte (Heidelberg: Carl Winter 
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Under alle omstændigheder bygger beretningen om nedfarten til 
dødsriget på ældre traditioner. Som bekendt er forestillingen om Kristi 
virke i dødsriget på dagen mellem gravlæggelsen og opstandelsen ikke 
bibelsk. Alligevel bliver forkyndelsen i dødsriget, frelsen af de døde 
retfærdige og overvindelsen af dødsmagterne en almindelig forestil
ling allerede i det andet århundrede. Forkyndelsen i dødsriget findes 
hos flere kristne forfattere fra det andet århundrede, fx Hermas (Sim. 
9,16), Ignatius (Magn 9,2), Petersevangeliet (41f) og Justin (Dial. 72,4 
(citat fra en Jeremiasapokryphon)), Ep.Apost. 27 (38). Den indgår 
som en fast bestanddel hos Irenæus (Haer. 1.27.3; 3.20.4; 4.22.1; 
4.27.2; Epid. 78). I Hippolyts (ca. 170235) kirkeordning fra begyn
delsen af tredje århundrede indgår nedfarten til dødsriget i den beken
delseslignende beskrivelse af Kristus i nadverritualet (4,8). Det lyder 
bl.a. “Han, som efter at være blevet forrådt til den frivillige lidelse for 
at gøre døden til intet, og bryde djævelens lænker, og trampe Hades 
under fode, og bringe lys til de retfærdige... tog et brød, takkede og 
sagde...” Når Kristi nedfart til dødsriget indgår i de officielle symboler 
fra synoderne i årene 359360 (Sirmium, Nike og Konstantinopel) 
samt i den athanasianske og apostolske bekendelse, er det således en 
almindelig antaget forestilling, som dogmatiseres.16 Nikodemusevan
geliets sidste tredje del er den fulde narrative fremstilling af trossæt
ningen. Grundstammen i skriftet kan derfor meget vel være fra det 
fjerde eller femte århundrede, selv om dets endelige form er senere.

Man kan forsigtigt konkludere, at en tidlig form af selve Pilatusak
terne (kap. 111) senest er opstået i tiden mellem Euseb og Epiphanius, 
dvs. midt i det fjerde århundrede.17 Muligvis som et modtræk til de 
antikristne Pilatusakter, som kom i omløb under Maximinus Daia 
og eventuelt som en bearbejdning af ældre argumenter fra jødisk
kristne diskussioner om Jesu guddommelighed.18 Nikodemusdelen 

Universitätsverlag 1987), 11.
16. Jf. R. Gounelle, La descente du Christ aux enfers. Institutionnalisation d’une cro-
yance, (Collection des Études Augustiniennes Série Antiquité 162 (Paris: Brepols 
2000). Til den religionshistoriske baggrund for motivet, J. Kroll, Gott und Hölle. 
Der Mythos vom Descensuskampfe (Leipzig/Berlin: B.G. Teubner 1932). N. Willert 
sondrer med rette mellem forkyndelsen i dødsriget og overvindelsen af dødsmag
terne. Han finder, at Nikodemusevangeliet er udtryk for, at sidstnævnte fortolkning 
af Jesu nedfart til dødsriget vinder indpas i senantikken og til slut giver sig udtryk i 
tilføjelsen “nedfaret til dødsriget” i Apostolicum. Willert (2004), 32. Det kan dog 
præciseres, da udtrykket allerede er tilføjet i symbolerne fra Sirmium, Nike og Kon
stantinobel. Hippolyts kirkeordning viser, at motivet var kendt længe før. 
17. R. Genoulle mener, at skriftet må skrevet samtidig eller kort efter Konstantins 
regeringstid og redigeret mellem 320380. Genoulle, (2013), 371
18. Således Izydorczyk & Dubois (1997), 40. M. Schärtl finder, at skriftets apolo
getiske karakter har sammenhæng med kejser Julian Apostatas restaurationspolitik i 
360’erne. Schärtl (2012a), 238. Imidlertid må man med N. Willert påpege, at skriftet 
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(kap. 1216) er senest fra det tidlige femte århundrede, da prologen 
som nævnt angiver årstallet 425. Opkomsten af et skrift fra Nikode
mus’ hånd i den periode ville passe med, at Nikodemus’ grav og reli
kvier angiveligt blev fundet i 415 (jf. Schärtl 2010, 44f; 2012a, 238). 
‘Nedfarten til dødsriget’ er formodentlig den yngste af de tre dele fra 
det femte eller sjette århundrede, men bygger på ældre traditioner.

Vanskelighederne ved dateringen svarer til problemerne ved over
hovedet at bestemme en original tekstform. Teksttraditionen vidner 
om en flydende og smidig tekst. Manuskripterne afviger betragte
ligt fra hinanden og viser, at denne type litteratur er blevet fortalt 
og genfortalt, nedskrevet og genskrevet en lang række gange gen
nem århundrederne. Af samme grund kan man ikke operere med 
en enkelt forfatter til skriftet, der er blevet genskrevet og omskrevet 
mange gange. Som nævnt, mente Tischendorf at kunne rekonstruere 
to teksttraditioner med store variationer. Græsk B har en tendens til 
at inkludere flere nytestamentlige detaljer end Græsk A, herunder 
Simon af Kyrene og gennemboringen af Jesu side, hertil kommer en 
dødsklage, som Maria, Maria Magdalene og Josef af Arimathea hol
der, og andre mindre udvidelser (jf. Schärtl 2010, 159165; 2012a, 
236; Izydorczyk & Dubois 1997, 29). Til gengæld er vidnesbyrdene i 
kap. 16 udeladt for at danne en lettere overgang til nedfarten til døds
riget. Endelig anvendes udtrykket θεοτόκος om Jesu moder gentagne 
gange, hvilket synes at forudsætte konciliet i Efesos (431) (jf. Schärtl 
2010, 164; 2012a, 236.). Disse forskelle viser, at Græsk A er ældst.

Anledning og anliggende

At Pilatusakterne er et modtræk til antikristen polemik og skrevet 
som et kristent alternativ til antikristne Pilatusakter, svarer udmær
ket til tekstens hovedmotiver. Det teologiske anliggende er ganske 
let at definere. Det handler om at bevise Jesu guddommelighed, 
hvortil et betydeligt argument er at modbevise rygterne om hans 
uægte herkomst.19 Derfor indgår dette motiv som en væsentlig del 
af anklagerne og de ti vidner for det modsatte indtager en fremtræ
dende position (2,36; 9,1). Hertil kommer, at Jesus fremstilles som 
mere utvetydig guddommelig og begivenhederne omkring ham er 
tydeligt overnaturlige. Særligt episoden med de hedenske symbolers 

netop ikke viser tegn på modstand fra den hedenske omverden. Tværtimod synes det 
at afspejle en tid, hvor kristendommen ikke længere er forfulgt. Willert (2004), 28f.
19. Jf. Kelsos’ anklage om, at Jesu mor skulle have begået ægteskabsbrud med en 
romersk soldat ved navn Panthera. Origenes, Cels. 1.32.
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tilbedelse af ham skal vise hans uimodståelige guddommelighed (1,5
6),20 men også listen af helbredte vidner om hans identitet (kap. 68). 
Derudover er det afgørende at friholde Pilatus for skylden for Jesu 
henrettelse. Selv om denne tendens også findes i alle de kanoniske 
evangelier, bliver den fremhævet og udbygget i Nikodemusevange
liet.21 Her erklærer han ikke blot Jesu uskyld flere gange og forsøger 
at løslade ham, men han tager selv til orde og taler mod jøderne om 
deres bestandige obsternasighed og stædighed mod deres velgørere 
og deres egen Gud, som det er kendt fra exodusberetningen (9,2). 
Han vil endog forlade sin domstol. Kun fordi jøderne fortæller, at 
Herodes i forbindelse med barnemordet i Bethlehem har stræbt Jesus 
efter livet, fralægger Pilatus sig ansvaret og vasker sine hænder (9,3
4). Svarende til dette motiv pointeres jødernes eneskyld i Jesu død. 
Som i de kanoniske evangelier er det dem, der overtaler Pilatus. Men 
i Nikodemusevangeliet erklærer de selv, at de tager ansvaret. Hele 
tre gange gentages det skæbnesvangre udtryk fra Matthæusevangeliet 
27,25: “Hans blod komme over os og vores børn” (4,1; 9,4). 

I Nikodemusdelen af skriftet er fokus ændret. Skylden for Jesu 
korsfæstelse er ikke i centrum, men derimod den fortsatte modvilje 
fra de jødiske lederes side. Det handler om at affeje alle mulige ind
vendinger mod Jesu opstandelse, så Annas og Kajfas til sidst står som 
prototyper på den jødiske forhærdelse (særligt kap. 16). Denne pro
blematik synes at passe bedre i en situation, hvor der ikke er akut 
modstand fra officiel side, men snarere et behov for at befæste kristen
dommen internt ved at forvisse om, at afvisningen af Jesu opstandelse 
alene kan skyldes halsstarrighed. 

Mens man således let kan forestille sig, at Pilatusakterne er et svar 
på udefrakommende anklager og påstande, som muligvis har været 
formuleret i antikristne skrifter, forekommer Nikodemusdelen at 
være et indrekristent anliggende, hvor kristendommens forkyndelse 

20. N. Willert påpeger en interessant sammenhæng med skildringen af Pilatus hos 
Josefus. Ifølge Josefus førte Pilatus på provokerende måde felttegn med kejserens 
billede ind i Jerusalem (Bell. 2,169174; Ant. 18,5559). Måske har sådanne tradi
tioner givet anledning til en fortælling, der skal vise, at ikke kejseren, men Jesus er 
guddommelig. Willert, (2004), 22f; jf. Willert (1989), 6874. Hvis det er tilfældet, 
taler det imod R. Genoulles udlægning, at Pilatusakterne i overensstemmelse med 
ebionismen fremstiller Jesus som almindeligt menneske. Genoulle (2013), 394396.
21. Også denne tendens kan man se udvikle sig inden for de kanoniske evangelier. 
I Markusevangeliet overgiver Pilatus Jesus til korsfæstelse og frigiver Barabbas for 
at gøre jøderne tilpas (Mark 15,615). I Matthæusevangeliet erklærer han, at han 
ikke finder grundlag for at henrette Jesus og forsøger at frigive ham i stedet for Ba
rabbas (Matt 27,1523). Derefter vasker han symbolsk sine hænder for blodskylden 
(27,2426). I Lukasevangeliet siger han tre gange, at Jesus er uskyldig (23,4.14.22). 
I Johannesevangeliet er det eksplicit, at Pilatus prøver at frigive ham (Joh 19,12). 
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bekræftes ved at fremstille og afvise potentielle indvendinger gennem 
de stereotype jødiske modstandere. Pointen bliver, at alle ville være 
blevet overbevist om Jesu opstandelse og kristendommens sandhed, 
hvis det ikke havde været for de ufremkommelige jødiske ledere, der 
er personificeret i Annas og Kajfas (16,7). Samtidig bliver fremstil
lingen af de jødiske lederes vidnesbyrd en fordømmelse af den jødiske 
holdning i nutiden. De siger jo som Gamaliel (Acta 5,3839), at tiden 
skal vise kvaliteten af troen på Kristus. Hvis den endnu findes et år 
efter, vil den vare evigt og et nyt folk vil opstå (16,7). I skriftets tid er 
det netop situationen, hvorved den jødiske modstand selv har afslø
ret sig som illegitim. Hertil svarer det forhold, at begrebet “Israel” i 
denne del af skriftet anvendes positivt om det folk, der skal komme 
til tro (16,78). I skriftet er der ikke plads til en jødedom ved siden 
af kristendommen.22 Således passer Pilatusakterne glimrende ind i 
en situation, hvor kristendommen etablerer sig som kejserrigets reli
gion. Af den grund nedtones det fortidige konfliktfyldte forhold til 
romermagten, mens et konfliktuelt forhold til den aktuelle jødedom 
ligger under overfladen. Begge dele passer til situationen i det fjerde 
århundrede, hvor kristendommen fik officiel anerkendelse i Romerri
get, og der foregik antijødiske kampagner fra både de romerske magt
haveres og de kristnes side (se hertil Willert 2004, 27f.).

Spørgsmålet om anledningen til den tredje del af skriftet, “Ned
farten til dødsriget” er væsentligt vanskeligere at besvare. På sin vis 
synes teksten at være drevet af teologisk fortællelyst. Den er en nar
rativ udfoldelse af dagen mellem Jesu korsdød og hans opstandelse. 
Gennem fortællingen om den dag løses et teologisk problem, nem
lig spørgsmålet om, hvad der sker med de generationer, der døde før 
Kristus. Trods den narrative form er svaret tydeligt teologisk. Grund
læggende gives der udtryk for en paulinsk AdamKristustypologi 
(Rom 5). Hvad Adam satte over styr ved træet i Edens have, genvin
der Kristus gennem korsets træ på Golgatha (24,1). Således omvendes 
den skæbne, som Adam har påført menneskeheden. Ved korsets tegn 
velsignes Adam og alle patriarker, profeter, martyrer og stamfædre 
(24,2), og de går alle sammen til paradis (kap. 25). Den teologiske 
pointe, at alle til alle tider frelses ved Kristus, er således præsenteret 

22. Ph. Fackler mener, at Nikodemusdelen af Nikodemusevangeliet er et modtræk 
til antijødisk propaganda. I hans læsning ender skriftet med en fælles bøn for jøder 
og kristne, uden at kristendommen har fortrængt “jøderne” (det ord bruges slet 
ikke i Nikodemusdelen) som Guds udvalgte folk (Ph. Fackler, “Adversus Adversus 
Ioudaios? Countering AntiJewish Polemics in the Gospel of Nicodemus,” Journal of 
Early Christian Studies 23 (2015), 413444). Det er svært at følge Facklers pointe, 
for i Nikodemusevangeliet fremstilles de optrædende jøder kun positivt, fordi de 
fungerer som vidner for Jesus.
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narrativt. Det samme bliver den apokalyptiske forestilling om Satans 
overvindelse og fængsling i dødsriget (22,2; kap. 23), om end ideen 
om genkomsten og den endelige besejring af Satan ikke fortælles. Da 
Hades griber Satan udtrykkes endvidere en særlig forståelse af Jesu 
død. Hades siger til Satan, at det netop er i kraft af korsdøden, at 
han var i stand til at tage magten fra dem (kap. 23). Det er faktisk 
den eneste teologiske forståelse af korsdøden, som hele skriftet giver 
udtryk: Korsdøden er anledningen til overvindelsen af dødsriget og 
frelse af de døde hellige. Denne opfattelse kan man finde andre ek
sempler på (fx ApoBA23), men den giver ikke grundlag for at placere 
skriftet i nogen specifik kontekst. Teologisk passer tekstens indhold 
tillige til snart sagt et hvilken som helst tidspunkt i antikken. 

Narrative teknikker og tendenser

Det er hævet over enhver tvivl, at forfatterne til Nikodemusevangeliet 
har haft alle fire kanoniske evangelier til rådighed.24 Spørgsmålet er 
imidlertid, om man kan sige noget om, hvordan forfatterne har brugt 
og bearbejdet de evangelier, som ligger til grund for skriftet. På en måde 
er det naturligvis et umuligt spørgsmål at besvare. Forfatterne til apo
kryfe skrifter er som alle andre forfattere ikke bundet af regler og love, 
men skaber deres værker ved fantasi og kreativitet. Ikke desto mindre 
kan man uddrage nogle teknikker og tendenser, som viser, hvorledes 
fortællinger typisk udvikler sig, når de genfortælles og genskrives.25 
Man kan definere tre niveauer, hvorpå udviklingen finder sted.

23. På side 97 på håndskriftet P. Berol. 22220, der var kendt under navnet Frelse
rens Evangelium, står der: “Hvis jeg har helbredt dem, der hører verden til, er det 
også passende for mig at gå ned til dødsriget for de andres skyld, som er bundet 
på det sted.” Jf. J.T. Nielsen, “Berlinerapokryfen eller Apocryphon Berolinense/Ar
gentoratense (ApoBA) – tidligere kendt som Frelserens Evangelium (Gospel of the 
Savior). Indledning og oversættelse af tre håndskrifter (P. Berol. 22220, Strasbourg 
Copte 57, Kasr elWizz Kodeks),” DTT 78 (2015), 82112.
24. Jf. Willert (2004), 1519 for en gennemgang af relationer til Matthæus, Lu
kas og Johannesevangeliet. Der er ingen grund til, at forfatterne ikke også skulle 
have kendt Markusevangeliet. Skriftet har en forkærlighed for Lukas og Johanne
sevangeliet. Det synes ikke et oplagt valg, hvis baggrunden er jødekristen, som R. 
Gounelle mener. Genoulle (2013)
25. I sagens natur kan man finde lignende teknikker i andre former for genskriv
ninger fra andre tider, således har Anders Klostergaard Petersen og jeg – uafhængigt 
af hinanden – draget paralleller til Disneytegneren Don Rosas bearbejdning af 
Carl Barks’ historier om Onkel Joakim. A.K. Petersen, “The Riverrun of Rewriting 
Scripture: From Textual Cannibalism to Scriptural Completion,” JSJ 43 (2012), 
475496; J.T. Nielsen, „Fødselshistoriernes narrative konstruktion,“ Historie og kon-
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Strukturelt er der ingen tvivl om, at de kanoniske evangeliers 
grundforløb danner grundlaget for Nikodemusevangeliets fortælling. 
Det er forløbet fra de jødiske lederes rådssamling og overgivelse af 
Jesus til Pilatus og frem til opstandelse og himmelfart, som udgør det 
grundlæggende ramme for skriftets forløb. I Nikodemusevangeliets 
version af det forløb findes stort set samtlige episoder fra de kanoni
ske evangelier, selv om de for nogles vedkommende gengives fra et 
andet perspektiv eller i en ny fortolkning. Men udover de kendte epi
soder indføjer forfatterne også nye ellers ukendte episoder. Man kan 
kalde det en episodisk udvidelse af den forudgivne kanoniske struktur. 
I skriftets første del sker det i forbindelse med Jesu indkaldelse til for
hør. Kurerens måde at føre Jesus til Pilatus på, hvori der er indflettet 
en gengivelse af indtoget i Jerusalem set fra kurerens synspunkt (1,2
4), er en sådan episodisk udvidelse. Det er også episoden med de he
denske faner og symboler, som tilbeder Jesus (1,56). Episoderne ind
føjes i strukturen, men bidrager ikke til fortællingens udvikling. De 
skal understrege nogle af fortællingens pointer, in casu den romerske 
velvilje og Jesu overlegne guddommelighed, men fortællingens forløb 
er uberørt af udvidelsen. Som Aristoteles påpeger i sin Poetik, kan der 
i en hel fortælling indføjes episoder ad libitum. Det ændrer kun på 
fortællingens længde (ArPoet 1455a1523). Hele Nikodemusdelen er 
ligeledes en episodisk udvidelse. Trods den meget anderledes frem
stilling i denne del af Nikodemusevangeliet ligger grundskemaet fra 
den kanoniske fortælling til grund for beretningen om jødernes reak
tion på Jesu opstandelse. Man kan konstatere det kanoniske skema i 
de begivenheder, som gengives i referat fra personer, der har oplevet 
dem. Det gælder beretningen om den tomme grav (kap. 13), mis
sionsbefaling og himmelfart (kap. 14). Mens dette skema så at sige 
ligger under Nikodemusevangeliets fortælling, består den af episodi
ske udvidelser, fx Josefs fængsling og mirakuløse befrielse (kap. 12), 
eftersøgningen efter Jesus (15,1) samt diverse vidnesbyrd (15,56; kap. 
16). Med G. Genettes termer kan man sige, at den kanoniske for
tælling er hypotext, som hypertexten forholder sig til, når den ændrer 
perspektivet for begivenhederne og tilføjer episoder.26 Nedfarten til 
dødsriget er for så vidt én stor episodisk udvidelse. Dens forhold til 
den kanoniske grundtekst er imidlertid lidt anderledes, da den har 
sit udspring i en bestemt detalje. Det er bemærkningen om de åbne 
grave og de dødes opstandelse (Matt 27,51b53), der er anledningen 
til udvidelsen. Man kan sige, at nedfarten til dødsriget konstrueres 
som en episode ved en narrativ udfoldelse af den mattheanske detalje. 

struktion, red. M. Müller og T. Thompson, FBE 14 (København: Museum Tuscu
lanum 2005), 319335.
26. G. Genette, Palimpsestes. La littératur au second degrè (Paris: Seuil 1982).
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Ved at kreere en fortælling om de åbne grave og de dødes opstandelse 
med specifikke personer bliver der plads for en førstehåndsberetning 
om nedfart til dødsriget, der udgør en episode i fortællingen.

Der er direkte sammenhæng mellem den narrative udfoldelse af 
detaljer fra hypotexten til det næste niveau. Man kan kalde niveauet 
figurativt og den narrative teknik figurativ udfoldelse. Den finder sted, 
når hypertexten udvikler figurative, spatiale eller temporale elementer 
fra hypotexten, dvs. en kreativ videreudvikling af fx personer og ting, 
omstændigheder og forhold. En måde at udvikle de optrædende fi
gurer på er at forlene dem med navn. Det er karakteristisk, at mange 
personer, fx medlemmerne af det jødiske råd (1,1), de tolv vidner (2,4), 
kvinden med blødninger (kap. 7), røverne, der kostfæstes med Jesus 
(9,5) soldaten, der gennemborer Jesus med et spyd (16,7),27 der i Det 
Nye Testamente er anonyme, i Nikodemusevangeliet navngives. En 
anden slags figurativ udfoldelse findes, når figurernes for eller efter
historie fortælles. Således er det karakteristisk, at bipersoner fra Det 
Nye Testamente udfoldes og får en selvstændig historie i Nikodemu
sevangeliet. Det er tilfældet for Nikodemus i Pilatusakterne, for Josef 
i Nikodemusdelen og for Simeons sønner i nedfarten til dødsriget. 
Ligeledes bliver Annas og Kajfas overalt udfoldet som stereotype jødi
ske modstandere. Samtidig etableres gennem den figurative udfoldelse 
nye relationer. Simeon får Levi som discipel, Josef og Nikodemus bli
ver venner. Ved at udfolde de kendte figurer og introducere nye, fx 
de galilæiske vidner og Simeons sønner, skabes der mulighed for nye 
perspektiver og nye episoder i fortællingen. De galilæiske vidner beret
ter om missions befalingen og himmelfarten fra et andet perspektiv og 
lader således også denne del af den kanoniske historie komme jøderne 
for øre. Simeons sønner fortæller om nedfarten til dødsriget.28 Samti
dig med at nogle figurer udfoldes og udvides, bliver andre integreret og 
kombineret. Det er tydeligt i vidnerækken, hvor de helbredte vidner 
for Jesus. I disse kombineres detaljer fra forskellige helbredelsesberet
ninger i en person. Således er den lamme, der er blevet helbredt, både 
den synoptiske figur, der blev båret til Jesus på en båre (Matt 9,2 parr.), 
og den johannæiske person, der havde været syg i 38 år (Joh 5,5). 

27. Som regel er det ikke muligt at se en logik i, hvilke navne anonyme personer 
tildeles. Men i dette tilfælde synes det klart, at navnet Longinus stammer fra det 
græske ord for spyd λόγχη. 
28. At det netop er Simeons sønner, der udfoldes figurativt til denne opgave, er sik
kert begrundet i Simeons udsagn: “Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning 
for mange i Israel og til at være et tegn, der modsiges” (Luk 2,34). Det citeres flere 
gange i Nikodemusevangeliet (16,2.6.7). Ved at Simeons sønner varetager vidne
funktionen for nedfarten til dødsriget bringes dette citat i erindring kombineres 
med Matt 27,52f., så den omtalte “oprejsning” bliver opstandelsen fra de døde. Jf. 
Fackler (2015), 438.
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Endelig er der niveauet med figurernes tale. På dette retoriske niveau 
er der naturligvis uendelige muligheder for variation. Personerne i hy-
pertexten kan tillægges allehånde udsagn og udtalelser. På grundlag af 
hypotexten kan der konstrueres nye taler og konversationer ad libitum. 
Det interessante er, hvad der sker, når der er en konkret nytestament
lig baggrund for en tale eller samtale. Hvordan konstrueres nye re
plikker på baggrund af de kanoniske? Forhøret for Pilatus (kap. 3) er 
et eksempel på et replikskifte med klar johannæisk baggrund. Store 
dele af samtalen er gengivet direkte efter Johannesevangeliet, såle
des også Pilatus’ afsluttende bemærkning “Hvad er sandhed?” (3,2; 
jf. Joh 18,38). I Nikodemusevangeliet svarer Jesus på spørgsmålet. 
Han siger: “Sandhed er fra himlen.” Pilatus spørger igen: “Er der ikke 
sandhed på jorden?” Hertil svarer Jesus: “Du kan se, hvordan de, der 
taler sandheden, dømmes af dem, der har magten på jorden.” Pila
tus’ spørgsmål, som i Johannesevangeliet er bevidst enigmatisk, bliver 
tydeliggjort i Nikodemusevangeliet. På samme måde udspecificeres 
Jesu udsagn i Johannesevangeliet “Du havde ingen som helst magt 
over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra” (19,11) til et konkret 
udsagn om Pilatus’ begrænsede handlemuligheder. Pilatus spørger 
Jesus: “Hvad skal jeg gøre med dig?” Jesus svarer: “Som det er blevet 
givet dig.” Pilatus: “Hvorledes er det blevet givet?” Jesus forklarer der
efter, at Moses og profeterne har forkyndt om hans død og opstan
delse (4,3). Hvad der i Johannesevangeliet står ubestemt og tvetydigt, 
bliver i Nikodemusevangeliet bestemt og entydigt. Det samme sker i 
kraft af gentagelser af udsagn, der i de kanoniske evangelier kun op
træder én gang. Sætningen “hans blod komme over os og vores børn” 
(jf. Matt 27,2425) findes hele tre gange i Nikodemusevangeliet (4,1; 
9,4; 12,1). Gentagelsen skal tydeliggøre jødernes bevidste overtagelse 
af ansvaret for Jesu død. Ligeledes er de nye konstruktioner, fx Pila
tus’ tale til jøderne (9,2), blevet til for at entydiggøre Pilatus’ figur. 
Han tager utvetydigt til genmæle mod jøderne og bekræfter deres 
skyld og sin egen uskyld. Det er således en teknik på dette niveau at 
konstruere nye udsagn og taler, som udfolder og tydeliggør menin
gen med de kanoniske replikker, som ligger til grund i hypotexten. 
På samme måde kan man konstatere, at personer, der i de kanoniske 
forlæg stod for en tvetydig holdning, fx Nikodemus og Josef, i gen
skrivningen gøres entydige. Deres sympati for Jesus eller deres hem
melige discipelskab gøres i tale og handling til entydigt troskab mod 
ham. Det er den grundlæggende indhold af begges vidnetaler (hhv. 
kap. 5 og 16,56).

Ud fra disse narrative teknikker er det muligt at konstatere, hvilke 
tendenser der sætter sig igennem i genskrivningen. De episodiske ud-
videlser fremviser en vilje til at udfylde alle perioder i fortællingen. 
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Ligesom tilføjelsen af episoder udviser en ide om, at begivenhedernes 
videre forløb kan inddrages i den samme fortælling. På samme måde 
viser den narrative udfoldelse et ønske om, at alle detaljer skal udarbej
des i fortællinger. Tendentielt retter disse teknikker sig mod et ideal 
om en komplet helhed, så fortællingen ikke har tomme perioder og 
alle dele er fuldt narrativt udfoldet. Det er naturligvis et uopnåeligt 
ideal. Enhver fortælling vil kunne udvides episodisk og vil indeholde 
detaljer, der kan udfoldes narrativt. Teknikkernes tendens går imid
lertid tydeligt fra det implicitte til det eksplicitte, så udviklingen ten
dentielt går mod fuldstændighed. 

Det samme gør sig gældende ved figurative udfoldelser. Tendensen 
går også i retning af at fortælle den pågældende persons hele historie. 
Derfor kan den udvides fremad, som tilfældet er i Nikodemusevan
geliet, hvor flere kanoniske personers historier udvides både inden 
for og uden for den kanoniske. Man kan sige, at figurer, der i de 
kanoniske evangelier optræder som “flade” bipersoner, gennem gen
skrivning bliver gjort til “runde” karakterer med mere fremtrædende 
roller. Derfor kan detaljer fra flere forskellige fortællinger samles i en 
person, så denne person bliver så fuldstændig beskrevet som muligt. 
Tendensen går således mod at skabe virkelige personer med en hel 
historie. Samtidig viser navngivningen af anonyme personer en ten
dens til konkretisering. Ved at få navn bliver personerne mere kon
krete. Tendentielt retter disse teknikker sig således fra det abstrakte 
og ukonkrete mod det konkrete og realistiske. Udviklingen går mod 
realisme.

Forholdet til replikkerne i det kanoniske forlæg viste en tendens 
til entydighed. Hvad der i de kanoniske tekster er enigmatisk eller 
flertydigt bliver ved udviklingen af dialoger og udsagn gjort klart og 
entydigt. Det samme sker ved nye udsagn og taler. De tydeliggør den 
holdning, som personen ifølge genskrivningen står inde for. Tenden
sen går fra det tvetydige og utydelige til det utvetydige og tydelige.

Oven i disse narrative tendenser kommer en tendens til at styrke 
de magiske og mytologiske træk i fortællingerne. Legendariske epi
soder og narrative udfoldelser synes at have et stærkere mytologisk 
præg, hvor de overnaturlige træk fremhævet. Det samme gælder i det 
hele taget fremstillingen af Jesus. Han fremstår guddommelig på en 
måde, der endog overbyder den johannæiske fremstilling. Man kan 
sige, at tendensen går i retning af en mytologisk fremstilling, for så 
vidt som overnaturlige kræfter og underfulde handlinger fremhæves.

Man kan sammenfatte de narrative teknikker og tendenser såle
des, at hypertexten tendentielt vil fortælle hypotextens historie med alle 
tænkelig episoder og alle detaljer narrativt udfoldet. Den vil frem
stille alle personer og hele deres historie konkret og realistisk, så både 
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de og deres udsagn fremstår entydigt for læseren. Ideelt vil fortællin
gen være et komplet, virkeligt og entydigt univers. Imidlertid er den 
realisme, som fortællingen tenderer mod, også gennemgribende my
tologisk med overnaturlige kræfter og underfulde handlinger. Denne 
tendens inkorporeres i det narrative univers uden at tendensen mod 
realisme anfægtes. Man kan således sige, at genskrivningen stræber 
mod mytologisk realisme. 

Afslutning

Nikodemusevangeliet er på mange måder et eksempel på en flydende 
tekst. Dens rammer og indhold står ikke fast og den har forandret 
sig og udviklet sig over århundrederne. Det er derfor ikke til at sige, 
hvad der er den originale tekst, og hvad der er tilføjelser og udvidelser. 
På den måde har den været foranderlig og levende så længe den var 
i brug. Af samme grund var det vanskeligt at sige noget endegyldigt 
om dens oprindelse.

Men man kan sige noget om dens forhold til de kanoniske skrifter. 
Trods deres fastlagte autoritative status forholder Nikodemusevange
liet sig ganske frit til dem. Det fortæller mere om passionshistorien, 
end der findes i Det Nye Testamente. Det tilføjer nye personer og 
udfolder kendte figurer. Det gengiver begivenheder, replikker og ud
sagn frit og tilføjer nye, hvor det finder det passende. Det udvider hele 
lidelseshistorien og fortæller om tildragelser, der er helt ukendt i de 
kanoniske evangelier. Mens det på mange måder sætter det samlende 
plot over styr, stræber det mod at inddrage så mange episoder som 
muligt. Bipersoner og detaljer udfoldes narrativt i skrifter i et forsøg 
på at få alt med. Tendentielt skal alt gøres realistisk ved at fortælle en 
konkret historie om det.

Man kan få den tanke, at skriftet selv er en sådan konkretisering. 
Justin nævnte retsakter fra processen mod Jesus. Han kendte dem 
dog ikke på første hånd, og der har efter al sandsynlighed ikke eksi
steret sådanne skrifter på Justins tid. Men Justin sluttede sig til, at ak
terne i overensstemmelse med almindelig praksis måtte findes. Måske 
har forfatteren til Pilatusakterne gjort noget tilsvarende og – muligvis 
som modtræk til antikristne polemiske skrifter – konkretiseret dem 
i sin egen tekst. 
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Luthers oversættelse af Zakarias’ Bog
Sværmeriske ånder og Skriftens hovedsag1

Stud.theol. 
Christian Højgaard Jensen

Abstract: Luther’s Deutsche Bibel (1545) is a manifestation of Luther’s 
understanding of the Holy Scriptures as being intrinsically clear, in 
contrast to the fourfold hermeneutics that influenced both scholastics 
and spiritualists. This article analyzes Luther’s translation and exposi
tion of the book of Zechariah. Three themes – salvation history, Chris
tology and aesthetics – are argued to be fundamental to Luther’s un
derstanding of Old Testament scripture and, hence, to his translation 
of Zechariah. These three themes are seen as concretizations of Luther’s 
allencompassing assumption of Christ as the eternal Logos who per
vades all of Scripture, an assumption that refuses to treat the text as a 
symbol. On the contrary, the meaning of the text is inherently bound 
to the grammar of the text, and this understanding explains Luther’s 
emphasis on the salvation history described in the Old Testament.

Keywords: Deutsche Bibel – Luther’s Bible translation – the book of 
Zechariah – Luther’s exposition of Zechariah – Deus loquens – spiritu
alism – fourfold hermeneutics – scholasticism – Christology – aesthet
ics – salvation history – language

Betydningen af Luthers bibeloversættelse kan næppe overvurderes. 
Kulturelt, sprogligt, religiøst og filosofisk markerer bibeloversættelsen 
et skel mellem middelalderen og nyere tid. Ikke mindst markerer 
Deutsche Bibel (1545) et brud med pavekirkens skriftforståelse, hvor 
det er Kirken, der er dommer over den sande mening og udlægning 
af Skriften.2 For Deutsche Bibel blev udgivet uden pavekirkens autori
sation og illustrerer dermed et grundlæggende reformatorisk skrift
princip: Skriften er klar og skal ikke underkastes pavens fortolkning. 
Tridentinerkoncilet viser, at pavekirken frygtede for den vilkårlighed, 

1. Jeg skylder Søren Holst og Jesper Høgenhaven en stor tak for vejledning, sprog
lig kritik og forslag til forbedringer i forbindelse med denne artikel.
2. I Tridentinerkoncilets fjerde session hedder det, at det er kirken, “cuius est iudi
care de vero sensu, et interpretatione scripturarum sanctarum…”; Concilium Tri
dentinum, Das hochheilige, ökumenischen und allgemeinen Concils von Trient. Cano-
nes und Beschlüsse nebst den darauf bezüglichen päpstlichen Bullen und Verordnungen. 
Overs. Wilhelm Schmets, (Bielefeld: Velhagen & Klasing 61868), 15.
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der kunne følge med en demokratisering af bibelfortolkningen,3 og 
koncilet fordømmer sværmerne, der vil fortolke i kraft af deres egne 
evner (Concilium Tridentinum 1868, 15). Netop denne problematik 
er også et udgangspunkt for Luthers oversættelse af Zakarias’ Bog. 
Luther dedikerer sin fortale til udlægningen af Zakarias’ Bog (1527) 
til at kritisere sværmerne for deres allegoriske og spekulative tekstud
lægning:

Deneben finden sich auch teglich ehe mehr leichtfertige geister, die 
ihrer kunft kein ende wissen … Die selbigen faren hoch her, oben aus 
und nirgend an, gerade als hetten sie die gemeine lere vom glauben, 
liebe und creutz lengst an den schuhen zu rissen, fallen auff figuren, 
heimliche deuttunge und allegorien…4

I stedet skulle sværmerne hellere koncentrere sig om, hvad der faktisk 
er blevet åbenbaret, nemlig at vi gennem Kristus er blevet løskøbte fra 
synden og døden (WA 23,486,9f.). Hermed bliver det klart, at demo
kratiseringen af fortolkning med udbredelsen af Deutsche Bibel ikke 
betyder, at Luther betragtede skriftfortolkningen som noget vilkår
ligt. For Skriften udlægger sig selv. I diskussionen med sværmerne er 
Luther altså inde på en afgørende diskussion om forholdet mellem 
allegori, tekst og åbenbaring, som også var kernen i opgøret med sko
lastikkens tekstforståelse. Og Luthers udlægning og oversættelse af 
Zakarias’ Bog kan i det lys betragtes som et kampskrift og et eksem
pel på, hvad Luther betragter som en legitim tekstfortolkning.

I denne artikel analyserer jeg udvalgte tekststykker fra Luthers 
oversættelse af Zakarias’ Bog og udleder derfra Luthers underlig
gende hermeneutik. Jeg undersøger, hvordan Luthers kristologiske, 
frelseshistoriske og æstetiske overvejelser, sådan som disse kan aflæses 
indirekte i Luthers oversættelse af Zakarias’ Bog og direkte i hans 
udlægning af Zakarias’ Bog, kan samles i et underliggende gudsbe
greb om Gud som talende i bredest mulige forstand, Deus loquens,5 
og hvordan dette i anden omgang er styrende for Luthers forståelse af 
Skriften som klar og som sin egen fortolker.

3. Den gotiske Wulfilabibeloversættelse stod måske som et advarende eksempel 
for pavekirken, eftersom Wulfilabibelen muligvis indeholdt arianiserende tenden
ser; se Waldtraut Ingeborg SauerGeppert, “Bibelübersetzungen III/1”, Theologische 
Realenzyklopädie (BerlinNew York: Walter de Gruter 1980), Bd. 6, 228246.
4. WA 23,485,79.1012. 
5. Begrebet Deus loquens i relation til Luther er behandlet indgående i Albrecht 
Beutel, “Wort Gottes”, Luther Handbuch, red. Albrecht Beutel (Tübingen: Mohr 
Siebeck 2005), 362–71.
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I. Analyse af Luthers oversættelse af Zakarias’ Bog

Luther oversatte første gang Zakarias’ Bog (WA DB 11 II,328361) 
i 1527, samtidig med at han skrev en længere udlægning af skriftet 
(WA 23,477664). Oversættelsen udkom frem til 1545 flere gange 
med løbende revisioner. I min analyse af Luthers oversættelse tager 
jeg udgangspunkt i den endelige form fra 1545 og inddrager tidligere 
versioner, hvor det giver mening.

Selvom Luthers oversættelse er en forholdsvis præcis gengivelse af 
grundteksten og dermed overlader meget fortolkning til læseren, bru
ger Luther forskellige redskaber til at hjælpe læseren på vej. Det drejer 
sig om randglosser, hvor Luther forklarer og udlægger svære ord i 
teksten,6 og om markering af centrale vers med majuskler (marke
ret med fed i WA).7 Ifølge Beutel får oversættelsen derfor karakter 
af “en populærteologisk kommentar”,8 hvilket styrkes af fortalen til 
oversættelsen. Luther forsynede alle de bibelske bøger med en fortale, 
der skulle forhindre hidtidige misforståelser af teksten og vejlede læ
seren i den rette forståelse (ibid., 263). I fortalen til oversættelsen af 
Zakarias’ bog beskriver Luther profeten som en af de mest trøsterige 
profeter, fordi han styrker og trøster det undertrykte folk (WA DB 11 
II,329,7f.). Dernæst beskriver han kort de enkelte kapitler med særligt 
fokus på, hvordan de forudsiger Kristus. Fortalen sætter på denne 
måde sammen med majusklerne i teksten og randglosserne rammen 
for fortolkningen af teksten. Og det er i dette lys, at Luthers oversæt
telse skal analyseres. Bornkamm beskriver Luthers bibeloversættelse 
som gennemgribende farvet af Luthers teologi, så det “lutherske” ikke 
blot hænger på særlige begreber eller ord.9 Alligevel er der dog over
sættelsesvalg, som mere eksplicit afspejler Luthers teologi.10

Zakarias’ Bog kap. 4 er notorisk svær selv for bibeloversættere i dag, 
hvilket betyder, at man som oversætter tvinges ud i at vælge mellem 
forskellige oversættelser. Luthers oversættelse af Zakarias kap. 4 in
deholder en række parafraseringer og eksempler på “Verdeutschung” 
af teksten, hvilket indirekte viser hans forståelse af teksten. I det føl
gende vil jeg analysere Luthers oversættelse af en række af de steder 
i kap. 4, hvor Luther afviger fra en stringent, tekstnær oversættelse. 

6. 17 i alt i Zakarias’ Bog. Se fx til Zak 3,7 (WA DB 11 II, 337).
7. 5 i alt. Se fx til Zak 2,8 (WA DB 11 II, 335).
8. Citeret hos Heinz Blanke, “Bibelübersetzung”, Beutel (2005), 258265 (260).
9. Heinrich Bornkamm, Luther und das Alte Testament (Tübingen 1948), 185.
10. Fx når det hebraiske ord ֶחֶסד oversættes med henholdsvis “Gute” og “Gnade”, 
afhængig af om det refererer til Guds almene godhed eller nåden i forhold til syn
deren (ibid., 196).
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Jeg vil også inddrage andre steder fra Zakarias’ Bog, hvor Luthers 
fortolkning meget tydeligt præger oversættelsen.

For at balancere analysen vil jeg til sidst give eksempler på, hvor 
Luther (overraskende) vælger at oversætte ordret i stedet for at pa
rafrasere eller på anden måde gøre teksten mere forståelig. Og ikke 
mindst vil jeg give et eksempel på, at Luther i den endelige udgave fra 
1545 et enkelt sted bliver endnu mere tekstnær end i den oprindelige 
oversættelse.

Afvigelser fra tekstnærhed

Zak 4,6b
Ordret11: Ikke ved magt og ikke ved styrke, men sandelig ved min 
ånd, siger Hærskarers Herre.
Deutsche Bibel (1545): Es soll nicht durch Heer oder Krafft, sondern 
durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.

I Luthers udlægning af verset tilføjes “Es soll … geschehen”, hvor 
Luther med tilføjelsen af verbet knytter verset tættere sammen med 
den narrative kontekst. Afsnittet er en opmuntring fra Zakarias til 
statholderen Zerubbabel om ikke at frygte for perserne og de andre 
fjender, men i stedet håbe på Gud (WA 23, 559f.). Det, som altså skal 
ske ved Guds Ånd er, at templet i Jerusalem skal genopbygges. Det 
bliver dermed tydeligt, at Luthers parafrasering af teksten udspringer 
af et ønske om at tydeliggøre det historiske budskab i teksten. I ud
lægningen fortsætter Luther med at relatere Guds konkrete hjælp un
der tempelbyggeriet til Guds almene, eksistentielle trøst. Men i selve 
oversættelsen er det altså den historiske betydning, der har forrang.

Zak 4,7c
Ordret: ... råbene af nåde, nåde over den.
Deutsche Bibel: … das man ruffen wird, Glück zu, glück zu.

11. Luthers oversættelse af Zakarias’ Bog vidner om både et hebraisk og latinsk 
forlæg (jf. fx Luthers udlægning af Zak 4,7 (WA 23,562,1011) og Zak 11,7 (WA 
23,637,12)). Den ordrette oversættelse her og i det følgende er min oversættelse af 
den masoretiske tekst (Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) (Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft 51997)). Undervejs inddrages Luthers latinske forlæg, når Luther 
selv eksplicit anvender det i sin udlægning af Zakarias’ Bog. Om Luthers bibelover
sættelses forlæg, se Christoph Burger, “Luther’s Thought Took Shape in Transla
tion of Scripture and Hymns”, The Oxford Handbook of Martin Luther’s Theology, 
red. Robert Kolb m.fl. (Oxford University Press 2014), 481–88; Eric W. Gritsch, 
“Luther as Bible Translator”, The Cambridge Companion to Martin Luther (Cam
bridge 2003), 62–72; Bernhard Lohse, Martin Luther: Eine Einführung in sein Leben 
und sein Werk, (München: C.H.Beck 21982), 122–25.
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I Luthers latinske forlæg stod der “Exequabit gratiam gratie eius”, og 
det ville være oplagt for Luther at oversætte “gratia” til “Gnade”, hvis 
han ville betone Guds nåde (på hebraisk bruges ordet ֵחן, der oftest 
oversættes med “nåde”). I sin udlægning af Zakarias’ Bog diskuterer 
Luther oversættelsesmulighederne og ender med “Glück zu, glück 
zu”, fordi han forstår verset som Zakarias’ forudsigelse af, at templet 
skal bygges færdigt og endda blive et smukt byggeri, sådan at enhver 
vil lykønske det med ordene “Glück zu, glück zu” (WA 23,562,12). I 
stedet for at bruge teksten som en allegori på Guds nåde er Luther 
orienteret mod tekstens sammenhæng og dens funktion som historie
skrivning.

Zak 4,10a
Ordret: For hvem foragtede de tidlige/ubetydelige dage? De skal glæ
de sig, når de ser tinstenen i Zerubbabels hånd.
Deutsche Bibel: Denn wer ist, der diese geringe tage veracht? Darin 
man doch sich wird freuen und sehen, das Zinenmas in Zerubabels 
hand…

Verset er et typisk eksempel på princippet “Verdeutschung”, hvor Lu
ther oversætter et bibelsk ord eller begreb til et tysk med tilsvarende 
mening eller retoriske funktion. Teksten lyder, at Zerubbabel skal stå 
med en “tinsten” (ָהֶאֶבן ַהְבִּדיל) i hånden. Selv i dag er der ingen kon
sensus om, hvordan udtrykket skal oversættes, men eftersom Luther 
igen forstår udtrykket ud fra tekstens sammenhæng om tempelbyg
geriet, oversætter han det med “zinenmas”, altså et lod af tin, som 
anvendtes til byggeri. I oversættelsen har Luther endda tilføjet en 
randglosse, der forklarer, at “zinenmas” er et redskab til byggeri (WA 
DB 11 II,339).

Zak 5,8a
Ordret: Og han siger: Denne (fem.) er ondskaben.
Deutsche Bibel: Der aber sprach, Das ist die gottlose Lere.

Konteksten for verset styres af Luthers randglosse, der forklarer, at 
den såkaldte “Epha” (et kornmål) er “von falschen Lerern gesagt, wel
che die Gewissen mit Gesetzen und Rechten messen und scheffeln” 
(WA DB 11 II, 341). Fordi synet om efaen altså tolkes af Luther som 
omhandlende vranglærere, oversætter Luther det latinske “impietas” 
med “gottlose Lere” (WA 23, 574). På den måde understøtter Luthers 
oversættelse her den mening, som teksten som helhed ifølge Luther 
giver udtryk for.
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Zak 6,13b
Ordret: Han skal sidde og herske på sin trone, og en præst skal være 
på sin trone, og fredsråd skal være mellem dem.
Deutsche Bibel: [er] wird sitzen und herschen auff seinem Thron, wird 
auch Priester sein auff seinem Thron, und wird Friede sein zwischen 
den beiden.

På hebraisk er det ikke tydeligt, om “han” og “præsten” er samme 
person. Men Luthers forståelse af Kristus som den, der skal være både 
konge og præst, sætter sit præg på oversættelsen, hvor de to skikkelser 
knyttes tæt sammen. Denne forståelse tydeliggøres også i randglos
sen, hvor den mystiske Semakskikkelse identificeres som en forudsi
gelse af Kristus (WA DB 11 II,343). Hvor de hidtil nævnte eksempler 
altså har som fællestræk, at Luther med sin parafrasering og “Ver
deutschung” ønsker at lade tekstens partikulære, historiske mening 
blive tydeligere, bliver det her klart, at Luthers kristologi også er afgø
rende for oversættelsen.

Zak 11,7b
Ordret: Og jeg tog mig to stave. Én kaldte jeg godhed, og én kaldte 
jeg forening. Og jeg vogtede fårene.
Deutsche Bibel: Und nam zu mir zween Stebe, Einen hies ich Sanfft, 
Den andern hies ich Weh, und hutet der Schafe.

I Zak 11 nævnes to stave inden for en metafor om forholdet mellem 
hyrder og får. Kapitlet har ligesom de omkringstående kapitler karak
ter af profetier om fremtiden, og Luther forstår det som profetier om 
Kristus. I Zak 11,7 får hver af stavene et navn, henholdsvis “godhed” 
 Skønhedens stav er evangeliet, som med .(ֹחְבִלים) ”og “forening (ֹנַעם)
Luthers ord er “eine liebliche luftige predigt der gnaden” (WA 23, 
637,11f.). I oversættelsen ender staven med at hedde “Sanfft” (da. 
“blid”), mens lovens stav hedder “Weh” (da. “ve”). Ud over den åben
lyse kristologiske prægning af oversættelsen er det interessant, at Lu
ther eksplicit vælger at oversætte til “Sanfft”, fordi det med Luthers 
ord “rimer” på det andet ord: “Denn sannft und wehe lauten wol 
widdernander” (WA 23,637,14).12 Æstetik er et altså et tredje herme
neutisk princip bag Luthers bibeloversættelse, selvom det sjældent 
bruges som argument i Luthers udlægning af Zakarias’ Bog (der jo 
retfærdigvis ikke er tænkt som et forsvar og begrundelse for hans bi
beloversættelse).

12. Et andet eksempel på Luthers syn for æstetik findes i udlægningen af Zak 9,9 
(WA 23,613,36).
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Tekstnærhed

Som modvægt til det ovenstående må det fastslås, at Luthers oversæt
telse af Zakarias’ Bog i høj grad er tekstnær, og at Luthers generelle 
oversættelsesteknik ikke er parafraserende, hvilket følgende eksem
pler viser.

Zak 12,10b
Ordret: Og de skal se hen til mig, ham/den de har gennemboret.
Deutsche Bibel: Denn sie werden mich ansehen, welchen jene zusto
chen haben.

Taget i betragtning af at Luther i sin udlægning af Zakarias’ Bog 
fortolker “zustochen” som “gecreuzigt” (WA 23,648,7), er det be
mærkelsesværdigt, at han trods det beholder den mere ordrette over
sættelse.

Zak 4,14a
Ordret: Og han sagde: “Disse er to sønner af olien…”
Deutsche Bibel: Und er sprach, Es sind die zwei Olekinder…

Som det allerede er vist, indeholder Zak 4 mange parafraseringer, 
men alligevel fastholder Luther det mærkværdige ord “Olekinder”, 
der er en ordret oversættelse af det hebraiske ְבֵני־ַהִיְּצָהר. I udlægnin
gen af Zakarias’ Bog forstår Luther disse to “oliesønner” som ypper
stepræsten Josva og statholderen Zerubbabel. At de kaldes “oliebørn” 
forstås som, at de er “fede og sunde”, dvs. at de har en nådig Gud 
(WA 23, 565,2). Trods Luthers udførlige udlægning fastholder han 
altså en stærk tilknytning til grundteksten, selv på et sted hvor man 
kunne forvente en “Verdeutschung”.

Til sidst er det værd at bemærke, at Luther mindst ét sted bevæger 
sig mod større tekstnærhed mellem 1532 og 1545. I Zak 5 beskrives 
det, at en kvinde sidder i en efa, hvilket i Luthers oprindelige oversæt
telse fra 152728 og 1532 oversættes med “Schepffel” (da. “skæppe”). 
Men efter 1541 er dette ændret til “Epha”, der er en translitteration 
af det hebraiske ֵאיָפה (WA DB 11 II,341). Det fremgår ikke af rand
glosserne eller fodnoterne, hvorfor denne ændring er sket, men det 
understreger Luthers forankring i grundteksten.

Opsummering
Ovenstående analyse er ikke udtømmende, men kan forhåbentlig 
fungere som referenceramme, når Luthers generelle skriftforståelse i 
det følgende diskuteres. Hermeneutikken bag selve oversættelsen ser 
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ud til at have i det mindste tre tydelige karakteristika: For det før
ste har teksten på bogstavplan en betydning, som Luther tydeliggør 
gennem parafraseringer. I lyset af Luthers angreb på sværmernes al
legoriske læsning af de gammeltestamentelige profetiske bøger i for
talen til udlægningen af Zakarias’ Bog, er det et vigtigt kendetegn 
for Luthers hermeneutik, at hans læsning foregår på bogstavplan og 
dermed fastholder tekstens funktion som frelseshistorie. For det an
det afspejler Luthers oversættelsesvalg, at han opfatter Kristus som 
værende til stede i Det gamle Testamente (GT). Og ikke mindst er 
ikke bare loven men også evangeliet til stede i GT, hvilket kommer 
til udtryk, når Luther i Zak 11,7 forstår de to stave som forkyndelsens 
funktioner, henholdsvis lov og evangelium. For det tredje har Luther 
en æstetisk hensigt. Han ønsker en flot, tysk tekst, der er forståelig, 
og han værdsætter, når der er en skønhed i sproget.

I det følgende vil jeg i tre punkter vise, hvordan Kristi tilstedevæ
relse i GT, tekstens betydning på bogstavplan og tekstens æstetik er 
forankret i Luthers forståelse af Gud som talende, Deus loquens. 1) At 
Gud først og fremmest er karakteriseret ved talen får konsekvenser 
for synet på Kristi tilstedeværelse i Skriften og som konsekvens deraf 
Skriftens klarhed. 2) Frelseshistorien er en synliggørelse af Guds Ord, 
og derfor er netop det filologiske arbejde med GT på bogstavplan 
afgørende for fortolkningen fremfor sværmernes allegoriske flugt fra 
teksten. 3) Endelig udspringer Luthers æstetiske forståelse af Skrif
ten af Deus loquens som den store digter bag helligskriftet. Det sid
ste danner baggrunden for at forstå Luthers ordrette oversættelse af 
mange hebraiske metaforer.

II. Luthers oversættelseshermeneutik

Luthers forhold til den middelalderlige firfoldige tekstfortolknings
metode har været (og er) et yndet diskussionsemne i Lutherforsk
ningen.13 I sine skrifter tog Luther gentagne gange afstand fra den 
allegoriske udlægning, men samtidig må Luther i Den store Gala-

13. Den firfoldige metode (quadriga) var den middelalderlige tekstfortolkningsme
tode til at komme ud over tekstens bogstavelige mening (sensus literalis/historicus) 
og ned i de dybere lag, nemlig den moralske/tropologiske (sensus tropologicus), den 
allegoriske (sensus allegoricus) og den mystiske/anagogiske (sensus mysticus/anagogi-
cus). Den firfoldige metode er med andre ord udtryk for et skriftsyn, der indebærer, 
at tekstens yderside ofte står “i et løst forhold til dens inderside”; Jan Lindhardt, 
Martin Luther: erkendelse og formidling i renæssancen (København: Borgen 1983), 
120. Se også Leif Grane, Evangeliet for folket: drøm og virkelighed i Martin Luthers 
liv (København: G.E.C. Gad 1983), 55f.
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terbrevskommentar (1535) anerkende i sin udlægning af Gal 4,22ff., 
at Bibelen selv anvender allegorier, selvom han i den sammenhæng 
tilskriver allegorien en minimal betydning som pynt og vedhæng 
til den saglige og ligefremme argumentation, der går forud (WA 40 
I,670). Tidligere i Den store Galaterbrevskommentar kritiserer han 
Origenes og Hieronymus for at tyde Skriftens ligefremme tale al
legorisk, “[f]or hvis man ikke kender den kristne lære ud og ind, kan 
man ikke med held anvende allegorier.”14 Luther er altså ikke imod 
allegorier per se, men den kristne lære er kriterium for kvaliteten af en 
allegorisk udlægning.

I det følgende vil jeg beskrive, hvad Luther betegner som den krist
ne lære og knytte den til Luthers kendte teser om Skriftens klarhed og 
Skriften som sin egen fortolker. Dette danner udgangspunkt for en 
diskussion af omfanget af Luthers brud med den firfoldige metode og 
de deraf følgende konsekvenser for Luthers tekstforståelse.

Skriftens “hauptstück”
Den kristne lære sammenfatter Luther bl.a. i 1545 i sin fortale til 
sine samlede latinske skrifter, hvori han fortæller om sit reformatori
ske gennembrud (WA 54,176ff.). Han fortæller, at han hadede ordet 
“Guds retfærdighed”, fordi han forstod det som Guds aktive retfær
dighed, hvormed han straffer syndere (WA 54,185). Gennembruddet 
bestod i, at han efter lang tids meditation begyndte at forstå Guds 
retfærdighed som den passive retfærdighed, hvormed Gud erklærer 
syndere retfærdige. Luthers nye skriftforståelse udspringer altså af, at 
han fandt et nyt “ansigt” i Skriften: “The Scripture showed a totally 
new face to him.”15 Det er dette nye “ansigt”, som Luther leder efter i 
Skriften, selvom han erkender, at profeten Zakarias “har mange an
sigter” (WA 23,487,5; min oversættelse). Netop pga. de mange for
skellige ansigter er det ingen sag at postulere et væld af allegoriske 
udlægninger. Det virkelige arbejde er at finde det ene og sande ansigt 
i teksten, nemlig Kristus.

I kirkepostillen Eyn Klein Unterricht (1522) skriver Luther derfor, 
hvad man skal søge efter i evangelieskrifterne. Først og fremmest 
fastslår Luther, at der kun findes ét evangelium, uanset om man læser 
Paulus, Peter eller evangelieskrifterne. Evangeliet kan være kort eller 
langt, men “er og skal ikke være andet end en tale eller historie om 
Kristus” (WA 10 I,9,11f.; min oversættelse). Senere samme sted de

14. Oversættelsen er Haystrups i Martin Luther, Skrifter i udvalg: Store Galater-
brevskommentar II, overs. Helge Haystrup (Credo 1984), 175; jf. WA 40 I,653.
15. Tuomo Mannermaa, “Luther as a Reader of the Holy Scripture”, Engaging Lu-
ther: A (New) Theological Assessment, red. OlliPekka Vainio (Eugene, OR: Cascade 
2010), 226.
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fineres denne tale om Kristus som det, at han er Guds søn, er blevet 
menneske for vores skyld, død og opstået, og er blevet gjort til herre 
over alle ting. Luther advarer mod at læse evangelierne som eksempler 
og lovbøger for, hvad der forventes af os, for så laver man Kristus om 
til en Moses (WA 10 I,10). Luther anvender her begrebet “haupt
stück”, som er, at man erkender og modtager Kristus som gave, før 
man opfatter ham som eksempel (WA 10 I,11,12). Interessant er det, 
at Luther i fortalen til udlægningen af Zakarias’ Bog netop ankla
ger sværmerne for ikke at have sans for Skriftens “hauptstück” (WA 
23,485).

Logosteologi
Luthers forståelse af GT udspringer af hans forståelse af Kristi al
lestedsnærvær: “Luthers alttestamentliche Theologie ist nur eine 
Anwendung seines Glaubens an die Allgegenwart des Christus, von 
der in einer besonderen Ausformung auch seine Sakramentslehre ge
tragen ist” (Bornkamm 1948, 220). Udgangspunktet er den johan
næiske “skabelsesberetning”: “I begyndelsen var Ordet, og Ordet var 
hos Gud, og Ordet var Gud” (Joh 1,1). Ordet og Gud er altså knyttet 
sammen fra evighed. Luther skriver i Genesisforelæsningen (153545), 
at når “Ordet var i begyndelsen og før hele skabningen, saa følger 
deraf nødvendigvis, at det altid var hos Skaberen…”16 Og han fort
sætter: “Thi hvad er den hele Skabning Andet end et Guds Ord, sagt 
og udtalt af Gud?”17 Skaberværket er Guds Ord i den forstand, at 
Guds Ord skaber, hvad det nævner. Og Gud erkendes ikke ved andet 
end Ordet, hvorved Gud retfærdiggør og fordømmer. Gud kan altså 
med rette kaldes Deus loquens (Beutel 2005, 367). Og von Lüpke kan 
opsummere: “God’s being is thus to be thought of as bound to the 
Word, as a communicative being. And vice versa, the Word delivers 
the divine being.”18 At Kristus som det evige Ord er realt til stede i 
GT såvel som i sakramenterne skyldes naturligvis også Luthers for
ståelse af Skriften som indblæst af Gud. For Luther er Bibelen “das 
vollständige Offenbarungswort Gottes” (Beutel 2005, 367), og Lu
ther kan endda sige, at Den hellige Skrift er Gud selv.19

16. Oversættelsen er Bugges i Martin Luther, Martin Luthers Udførlige Udlæggelse 
af første Mosebog Kap. 1-25,10, overs. F. W. Bugge, Udvalgte Skrifter af Dr. Martin 
Luther (Christiania: Wm. Gram 1863), 15; jf. WA 42,14,34f..
17. Oversættelsen er Bugges i Martin Luther (1863), 18; jf. WA 42,17,25f..
18. Johannes von Lüpke, “Luther’s Use of Language”, The Oxford Handbook of 
Martin Luther’s Theology, red. Robert Kolb m.fl. (Oxford University Press 2014), 
151.
19. WA 50,657,26f.; jf. Carl Fr. Wisløff, Martin Luthers teologi (Oslo: Lunde Forlag 
1983), 63.
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Også ud fra GT argumenterer Luther for treenigheden og Kristi 
allestedsnærvær. I en artikel om Luthers trinitetsforståelse argumen
terer Helmer for, at Luther slutter sig til trinitetslæren i GT ud fra den 
hebraiske grammatik.20 I diskussionen med skolastikerne og deres fir
foldige metode måtte Luther vise, at trinitetslæren ikke er funderet i 
Kirken eller traditionen, men i Skriften selv. Når fx Luther i sin over
sættelse af Sl 110,1 skriver: “Der HERR sprach zu meinem HErrn: 
Setze dich zu meiner rechten”, skelner han mellem יהוה (HERR) og 
-mens LXX og Vulgata begge steder har henholdsvis ky ,(HErr) ָאדֹון
rios og dominus.21 Luther fulgte den middelalderlige forståelse af ֲאֹדַני 
som vokaliseringen af יהוה, dvs. som Guds navn (ibid., 57). Så når 
der i Sl 110,1 var to forskellige betegnelser for Gud, men fordelt på 
to referenter, kunne man ifølge Luther med god ret forstå ָאדֹון som 
Kristus. Luthers overordnede syn på den hebraiske tekst er ifølge Hel
mer, at “[t]he Hebrew language is the bearer of revelation,” og at det 
evige ord, verbum aeternum, er inkarneret i den hebraiske tekst (ibid., 
65).

Når Kristus altså er til stede i hele Skriften, er det klart, at profeti
erne i Zakarias’ Bog læses kristologisk, fx når Luther skriver i fortalen 
til Zakarias’ Bog, at profeten i kap. 6 forudsiger Kristi evangelium 
og det åndelige tempel (WA DB 11 II, 329). Og det er lige så oplagt, 
at de to stave i Zak 11,7 er lov og evangelium, for når Kristus er det 
evige og realt præsente Ord, så findes evangeliet også i GT.

At Gud er Deus loquens får endvidere den konsekvens, at Han er 
forståelig: “Von Anfang an habe sich Gott durch das äußere, men
schliche Wort vernehmbar gemacht” (Beutel 2005, 369). Den absolut 
modsatte forståelse af Gud og åbenbaringen møder vi i den firfoldige 
metode, hvor præmissen er, at det svært at finde tekstens mening. 
Meningen ligger ikke i teksten, men udenfor teksten, og derfor bru
ges den firfoldige metode til at komme ud over teksten og finde tek
stens sande og åndelige betydninger.

Luther anerkender, at Skriften kan være svær at forstå, men i sit 
opgør med renæssancehumanisten Erasmus i De servo arbitrio (1525) 
fastslår Luther, at Skriften nødvendigvis må være klar:

Der er unægtelig mange dunkle, uudgrundelige enkeltsteder i Bibelen, 
det indrømmer jeg. Men det er ikke, fordi indholdet er alt for ubegri
belig storladent; det er fordi vi ikke kan gloserne og ordføjningslæren 
ordentligt! Men dertil vil jeg så også sige, at den kendsgerning ikke er 

20. Christine Helmer, “Luther’s Trinitarian Hermeneutic and the Old Testament”, 
Modern Theology 18 (2002), 49–73.
21. Luther forklarer dette oversættelsesprincip i sin udlægning af Sl 110 fra 1535 
(WA 41,79239); et oversættelsesprincip, som Luther fulgte i hele Deutsche Bibel.
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til hinder for at skaffe sig kundskab om alle de ting, der står i Bibelen. 
For der kan umuligt gemme sig mere i Bibelen af endnu vældigere op
højethed, efter at verdens allerstørste mysterium er blevet åbenbaret: At 
Kristus er Guds søn, som blev menneske.22

Hvor den firfoldige metode forudsætter, at Skriften er skjult og uklar, 
kom Luther til den erkendelse, at Skriften er klar, fordi Kristus er 
åbenbaret i den. I Assertium omnium articulorum (1521) forsvarer Lu
ther sig mod den anklage, at han fortolker Skriften efter sin egen ånd. 
I virkeligheden forholder det sig nemlig modsat. I frygten for at tolke 
Skriften efter sin egen ånd har man ladet Kirken, paven og kirkefæd
rene stå som garant for den rigtige fortolkning, og så er man endt 
endnu længere væk fra Skriften, end da man begyndte. For, som Lu
ther retorisk siger, hvis man ikke må tolke Skriften efter sin egen ånd, 
så må man jo heller ikke fortolke Augustin eller de andre kirkefædre 
efter sin egen ånd, og så har man endnu engang indført en fortol
kende ånd som melleminstans. Og i virkeligheden er der tale om en 
uendelig regres (WA 7,96). Løsningen er derimod at tolke Skriften 
efter dens egen ånd: “sui ipsius interpres” (da. “[Skriften er] sin egen 
fortolker”, WA 7,97,23). Skolastikerne og sværmerne har samme pro
blem: De tvivler på Skriftens klarhed og må henvise til andre autori
teter. Hvor skolastikerne henviser til Kirkens tradition og pavens 
ufejlbarlighed som den sande fortolkende ånd, henviser sværmerne til 
deres umiddelbare åndserfaring, der gør dem i stand til at forstå den 
sande mening udenom teksten. Men Skriften skal udlægges efter sin 
egen ånd, og det betyder i virkeligheden, at skriftudlægningen med 
KjeldgaardPedersens ord må “blive ved Bibelens ordlyd og svede over 
ordene, som de står skrevet. Hertil hører også det møjsommelige 
arbejde.”23

Det er altså klart, at Luther måtte bryde med den firfoldige metode. 
Der er derimod et væld af forskellige forståelser af, hvor radikalt Lu
ther brød med den.

Luthers opgør med den firfoldige metode
Ebeling identificerer eksplicit Luther som “først og fremmest […] 
senskolastisk bestemt”24, og ifølge Ebeling anerkendte Luther derfor 

22. Martin Luther, Luthers skrifter i udvalg. Om den trælbundne vilje, red. Stef
fen KjeldgaardPedersen, overs. Ellen A. Madsen (Århus: Aros 1983), 33; jf. WA 
18,606,2227.
23. Steffen KjeldgaardPedersen, “Al visdoms kilde – om bibelbrug og bibelsyn hos 
Luther”, Bibelsyn, red. N.J. Cappelørn (København: Gad 1985), 17.
24. Gerhard Ebeling, Luther: en innføring i hans tenkning (Oslo: Land og Kirke 
1978), 85.
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den middelalderlige hermeneutik, selvom han ændrede dens retning 
over mod tekstens entydighed fremfor den klassiske søgen efter dy
bere betydninger. Hvor de katolske teologer skelnede mellem bog
staven som tekstens bogstavelige betydning og ånden som tekstens 
tropologiske, allegoriske og mystiske betydninger og fremhævede de 
sidstnævnte, opfattede Luther ikke tekstens bogstav som “dræbende”. 
Tværtimod er det hele Skriftens firfoldige mening, der kan være enten 
dræbende eller levendegørende, afhængig af om den læses i lyset af 
Moses eller Kristus (ibid., 86). Denne skelnen henter Ebeling fra Lu
thers Eyn kleine Unterricht og fortalen til Det nye Testamente (1522), 
hvor Luther advarer mod at gøre Kristus til en Moses. Når Ebeling 
derimod samme sted skriver, at allegorien i praksis forsvinder ud af 
Luthers bibelfortolkning, og at blot den bogstavelige og tropologiske 
læsning bevares, er det ikke en påstand, der nemt bekræftes af Lu
thers udlægninger af Skriften. Luthers udlægning af Zak 11,7 er fx et 
eksempel på en allegorisk udlægning af de to hyrdestave (se ovenfor).

Lindhardt ser ikke som Ebeling Luther som senskolastiker, men 
som tæt knyttet til renæssancehumanismen. At Luther tilsyneladen
de på én gang forkaster allegorier og selv tolker allegorisk forklarer 
Lindhardt med, at vi i dag forstår allegorier anderledes. En moderne 
forståelse af allegorien indebærer, at allegorien – ligesom en meta
for – knytter to kendte faktorer sammen: “En allegoris erkendelses
skabende effekt ligger altså i spændingen mellem to kendte faktorer” 
(Lindhardt 1983, 123). Den middelalderlige forståelse af allegorien 
indebar derimod, at teksten som et tegn eller symbol åbner for en 
anden virkelighed, der er tilgængelig for den særligt benådede læser – 
en forståelse der efter vore dages definitioner hellere skulle kaldes for 
en symbolsk læsning fremfor en allegorisk læsning. Ifølge Lindhardt 
stod Luther og renæssancen for et diametralt anderledes tekstbegreb. 
Teksten er ikke en kode, men bærer virkeligheden med sig. Dette 
kommer fx til udtryk i Vom Abendmahl Christi (1528), hvor Luther 
selv slår fast: “Wo Christus ein lamb gepredigt wird, da bin ich gewis 
und sicher, das er wol und recht ein lamb heist” (WA 26, 265,38ff.). 
I sin artikel “Luther zur Metapher” viser Ringleben, hvordan Luther 
udvikler en metaforteori, hvor metaforen sammenknytter tekst og 
virkelighed.25 Når Kristus siger “dette er mit legeme” afviser Luther 
Zwinglis omskrivning til “dette betyder (ty. ‘bedeutet’) mit legeme”, 
for teksten skal læses ligefremt (ibid., 354f.). Og ikke mindst frem
hæver Ringleben Luthers tanke om “det salige bytte” – “das, was 
Christus hat, das ist eigen der gläubigen Seele; was die Seele hat, 
wird eigen Christi” (WA 7,25,30) – som et fundament for Luthers 

25. Joachim Ringleben, “Luther zur Metapher”, ZThK 94 (1997), 336–69.
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tekstforståelse. Det salige bytte er en metafor i egentlig forstand, for 
det salige bytte er noget, der i sandhed gælder: “Die Erlösung besteht 
in Wahrheit in Gottes Tun” (Ringleben 1997, 346; hans kursivering).

Et nærliggende spørgsmål – om end det ikke kan besvares udtøm
mende her – er så, hvordan denne Skriftens ydre (objektive) klar
hed kan tilegnes personligt. En afgørende forudsætning er, at Guds 
Ord både har fysiske og åndelige egenskaber. Guds Ånd har bundet 
sig til det ydre, fysiske Ord og taler med menneskeord. Gennem det 
ydre Ord skaber Ånden troen i hjertet (von Lüpke 2014, 149).26 Men 
selvom Guds ånd taler menneskeord, står den dog i et modsætnings
forhold til den menneskelige fornuft. For den menneskelige fornuft 
hæver sig altid til dommer over Skriften og fortrænger dermed Skrif
tens ånd. Dette faktum betød ikke, at Luther smed fornuften over 
bord, men han gik til Skriften med den ydmyghed, som sværmerne 
manglede. Ikke en ydmyghed på Skriftens vegne, for den er klar, men 
en epistemologisk ydmyghed, fordi Skriftens ånd må åbenbare sig: 
“Overfor Skriften står vi som tiggere, der lever af, at Skriften udlæg
ger sig selv, idet den taler til os og forvandler vores eksistens fra grun
den” (KjeldgaardPedersen 1985, 20).

Luthers forhold til frelseshistorien
Konsekvensen af Luthers nye tekstbegreb sammenfattes af Raeder 
med ordene “Bindung an die Sache”.27 Når Luther altså – som det 
er vist i analysen af hans oversættelse af Zakarias’ Bog – flere steder 
parafraserer teksten for at gøre den mere forståelig, skyldes det, at han 
ville udlægge og forklare tekstens egen sag.

Skoleeksemplet er Luthers oversættelse af Rom 3,28. I Sendbrief 
vom Dolmetschen (1530) forsvarer han, at han i sin oversættelse har 
tilføjet “alein” i “Wir halten, das der mench gerecht werde on des 
gesetzs werk, allein durch den glauben” (WA 30 II,632,29f.). I brevet, 
der er noget af det nærmeste man kommer et principielt skrift om bi
beloversættelse fra Luthers hånd,28 forsvarer han sit oversættelsesvalg 

26. Emrich påpeger, at den mundtlige forkyndelse er så central hos Luther, bl.a. 
fordi mundtligheden i langt større grad kan bevæge mennesket; Britta Emrich, “Le
bendige Stimme: zu Wesen und Bedeutung der menschlichen Stimme nach Martin 
Luther”, Luther 81, nr. 2 (2010), 6989 (88). Se også senere afsnit “Æstetik og Ver
fremdung”.
27. Siegfried Raeder, “Luther als Ausleger und Übersetzer der Heiligen Schrift”, 
Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zu seinem 500. Ge-
burtstag. Band I, red. Helmar Junghans (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
1983), 276.
28. Se dog Schneiders, der forsøger at “afmytologisere” brevet og primært vil forstå 
det som et kampskrift, der ikke tegner et principielt billede af Luthers oversæt
telseshermeneutik, HansWolfgang Schneiders, “Luthers Sendbrief vom Dolmet
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med, at “die sache” selv fordrer det, at det tyske sprog formidler sagen 
bedst ved denne tilføjelse, at kirkefædrene forstår sagen på samme 
måde, og at folket har brug for denne klarhed i teksten (WA 30 II, 
643).

I Zakarias’ Bog er vi i et profetisk skrift, der beskriver begivenhe
der på profeten Zakarias’ tid. “Die Sache” er som i resten af Bibelen 
Kristus, men det er interessant, at Luther i sin parafrase ikke lader 
Kristus fortrænge tekstens historiske mening. Fx viser udlægningen 
af Zak 4,6, at Luther gennem sin parafrasering udlægger tekstens hi
storiske mening, nemlig Guds bistand ved tempelbyggeriet. Årsagen 
er, at Luther tildeler Israels historie i GT en selvstændig betydning 
som en synliggørelse af troens Ord, visibile verbum fidei (jf. Born
kamm 1948, 64). Guds skaberord er til stede i alt og dermed også i 
historien. I de hedenske folks historie er Guds Ord skjult, mens det 
for Israels histories vedkommende er åbenbaret og bevidnet i Skrif
ten, idet folket blev til ved kaldelsesordet til Abraham og gennem hele 
historien konfronteret med Ordet.29

Luthers historiesyn er på mange måder fremmed for en moder
ne historievidenskab, for han var med Childs’ ord “prækritisk” og 
skelnede derfor ikke mellem “Historie” og “Geschichte”. Tværtimod 
kunne han både betragte de beskrevne begivenheder som historisk 
pålidelige og tilkende dem en profetisk betydning, fordi de forud
siger Kristus.30 Som konsekvens af Luthers skriftsyn, hvor Skriften 
kun har én overordnet mening, der formidles gennem bogstaven, 
optræder denne overordnede mening kun i sin “concrete, historical 
particularity. In this form it both reveals and conceals its true subject 
matter” (ibid., 186). Det betyder, at teksten som skildring af frelseshi
storien på den ene side er bundet til de litterære konventioner, der var 
gældende i den kultur, hvori teksten blev til. På den anden side er det 
netop teksten selv, der indeholder nøglen til dens forståelse, og derfor 
fordrer teksten et tekststudium baseret på filologiske, historiske og 
litterære analyser.

For Luthers tekstudlægning og oversættelse betyder det, at Luther 
ikke springer over det bogstavelige, historiske niveau i teksten, for 
der er i virkeligheden bare det ene niveau. Den profetiske, kristologi
ske historie skal åbnes gennem fortolkningen af tekstens bogstav, og 
på den måde fortolker Skriften sig selv. Childs observerer, hvordan 

schen – Ein Beitrag zur Entmythologisierung”, Journal of Translation and Technical 
Communication Research 2 (2012), 270.
29. Joachim Ringleben, Gott im Wort: Luthers Theologie von der Sprache her (Tü
bingen: Mohr Siebeck 2010), 108.
30. Brevard S. Childs, The Struggle to Understand Isaiah as Christian Scripture 
(Grand Rapids, Mich.: Eerdmans 2004), 188.
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Luther parafraserer teksten i Esajasforelæsningen – hvilket i øvrigt 
stemmer godt overens med Luthers parafraseringer i hans oversæt
telse af Zakarias’ Bog: “His paraphrases are neither abstractions of 
the biblical verses nor applications of homiletic adaptions, but rather 
downtoearth reformulations that seek to bring out the exact mea
ning with great precision” (ibid., 193).

Æstetik og Verfremdung
“Jeg ved ikke, hvordan det kan være, at den figurlige (billedlige) tale 
har en sådan kraft: den trænger så kraftigt ind i sindet og bevæger 
det, at et ethvert menneske naturligt har lyst til at høre eller tale i bil
leder. Lyder det dog ikke langt bedre at sige ‘Himlen fortæller Guds 
lære’ end ‘apostlene forkynder Guds ord’?”31 Selvom Luther i Den 
store Galaterbrevskommentar på den ene side kunne kalde allegorier 
for pynt, der kun er legitime i kraft af, at de illustrerer, hvad der el
lers bliver forkyndt klart og tydeligt (se ovenfor), så anerkender han 
samme sted allegoriernes retoriske betydning: “For det jævne folk på
virkes stærkt af billedtale og lignelser. Derfor benyttede Kristus sig 
også af dem. De er nemlig en slags billeder, der anskueliggør sagen for 
enfoldige og derfor gør et dybt indtryk på især de udannedes sind.”32 
Og i udlægningen af Zak 9,9 lovpriser Luther det “fröhlichen schö
nen spruch” (WA 23, 613,36).

Som sprogligt væsen udtrykker mennesket sig gennem sprog, og 
dets erkendelse er afhængig af sproget. Der er hos Luther en tæt for
bindelse mellem sproget og hjertet, hvilket for det første betyder, at 
følelserne primært kommer til udtryk gennem sprog. For det andet 
betyder det, at sproget påvirker hjertet og kan forandre mennesket: 
“The power of language can reveal itself as a power of freedom” (von 
Lüpke 2014, 149). Allegorierne har den funktion, at de kommuni
kerer kort og illustrativt – et billede siger mere end tusind ord (jf. 
Lindhardt 1983, 136). En af de gængse funktioner er “Verfremdung”, 
hvor man fortæller et kendt budskab på en ny og fremmed måde med 
det resultat, at tilhøreren eller læseren må stoppe op og på ny forholde 
sig til budskabet (ibid., 138). Det kan meget vel være derfor, at Luther 
visse steder i sin bibeloversættelse beholder den hebraiske ordlyd uden 
at oversætte til tilsvarende tyske billeder.33

På den anden side er Luthers oversættelse også præget af det al
lerede nævnte begreb “Verdeutschung”. I Sendbrief vom Dolmetschen 
forklarer Luther sin fremgangsmåde i oversættelsen til det tyske 

31. Oversættelsen er Lindhardts i Lindhardt (1983), 137; jf. WA 8,84,2427.
32. Oversættelsen er Haystrups i Luther (1984), 174; jf. WA 40 I,652.
33. Fx i Zak 4,14; 5,6; 12,10, jf. afsnittet “I. Analyse af Luthers oversættelse af 
Zakarias’ Bog”.
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sprog: “[M]an mus nicht die buchstaben inn der lateinischen spra
chen fragen, wia man sol Deutsch reden, wie diese esel thun, sondern, 
man mus die mutter ihm hause, die kinder auff der gassen, den ge
meinen man auff dem marckt drumb fragen, und den selbigen auff 
das maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetzschen…” (WA 
30 II,637,1722). Ifølge Krause nøjedes Luther dog ikke med at un
dersøge sproget hos “der gemeine Mann”. Han blev også inspireret af 
kancellisproget i de borgerlige kredse, og de religiøse termer var i høj 
grad farvet af den tyske mystiske tradition.34

Når modtagersproget var så vigtigt for Luther, er det en konse
kvens af hans logosteologi og dermed hans sprogopfattelse. Som 
Deus loquens taler Gud til mennesker – en tale i lov og evangelium 
– og denne tale skal høres og forstås af mennesket. Forståelsen og 
æstetikken er dermed afgørende; mennesket skal gribes og bevæges af 
Guds tale.35 Den hebraiske poesi har for Luther en anden status end 
“hedensk” poesi, for den bibelske poesi er dybere og mere eksistentiel. 
Den vigtigste forskel mellem hedensk og hebraisk poesi er imidlertid, 
at der kun i Bibelen er et egentlig sammenfald mellem sprog og virke
lighed: Gud talte, og det skete. Dette “Schau” (da. “skuespil”) er for 
Luther enestående for Bibelen, og det vidner om, at en stor digter står 
bag (Bornkamm 1948, 37).

III. Konklusion

Min analyse af Luthers oversættelse af Zakarias’ Bog viser, at Luther 
i sine parafraser af vanskelige vers lader sin fortolkning lede af sin 
forståelse af tekstens “hauptstück”, Kristus selv. Kristus er som det 
evige Logos selve skaberordet, der er til stede i hele skabningen og på 
en særlig måde i Skriften som guddommeligt inspireret. Når Kristus 
er til stede overalt i Skriften, må Skriften nødvendigvis være klar og 
tydelig. Hvor Skriften alligevel er dunkel, må man lade Skriften for
tolke sig selv, sådan at man ikke fortolker ud fra sin egen ånd – eller 
kirkens eller traditionens – men derimod lader Skriftens egen ånd 
udlægge Skriften.

34. Mark S. Krause, “Martin Luther’s Theory of Bible Translation”, Stone-Camp-
bell Journal, 2 (1999), 60.
35. Sammenknytningen mellem menneskers ord og Guds Ord har en parallel i 
kunsten. Kunsten gør mennesket i stand til at blive berørt af Guds Ord, mens Guds 
Ord på den anden side skaber jubel og glæde i mennesket, hvilket udtrykkes i kun
sten (Bornkamm 1948, 30).
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Hvordan Luther forholdt sig til den firfoldige fortolkningsmetode 
er omdiskuteret. Bl.a. Ebeling argumenterer for, at Luther afviste den 
allegoriske metode og i praksis nøjedes med den bogstavelige og tro
pologiske betydning. Lindhardt derimod påpeger, at Luther gennem 
hele livet gjorde brug af allegoriske udlægninger, og at det ikke giver 
mening at forstå Luthers hermeneutik som en modificeret udgave 
af den firfoldige metode. Tværtimod har Luther blot ét tekstbegreb, 
nemlig teksten selv, som med sig bærer virkeligheden. Betydningen 
er altså ikke adskilt fra teksten, men findes i netop teksten selv. Tek
sten selv formidler Kristus. Også i Luthers oversættelse af Zakarias’ 
Bog er denne hermeneutik tydelig, idet Luther ikke forlader tekstens 
bogstavplan for at forkynde Kristus for sine læsere. Tværtimod para
fraserer Luther teksten sådan, at den frelseshistoriske mening bliver 
tydelig og forståelig, og det skyldes, at frelseshistorien selv er en il
lustration af Guds Ord.

Endelig bygger Luthers bibeloversættelse af Zakarias’ Bog på æste
tiske overvejelser. De smukke bibelske billeder har ifølge Luther en 
stor værdi, fordi de har en større kommunikationskraft end den sag
lige, jævne tale – ikke mindst over for udannede mennesker. Dette 
hænger også sammen med Luthers logosteologi. Sproget og hjertet 
hænger tæt sammen, for følelserne udtrykker sig i sproget, mens spro
get modsat kan påvirke hjertet. Netop det smukke billedsprog kan 
påvirke hjertet mere end noget andet, og derfor bruger Luther i sin 
oversættelse de retoriske virkemidler, “Verdeutschung” og “Verfrem
dung”, henholdsvis en funktionel gengivelse af billedet på tysk og en 
bibeholdelse af det hebraiske billede for at få læseren til at stoppe op 
og reflektere.

Luthers oversættelse af Zakarias’ Bog illustrerer hans tekstfor
tolkning i polemik mod det sværmeriske fortolkningsprincip, hvor 
mennesker med særlige åndsgaver kunne forstå tekstens dybere og 
sandere betydninger. Med denne tekstforståelse fastholdt sværmerne 
middelalderens teksthermeneutik, hvor Skriften er dunkel og skal 
tolkes ud fra andre kriterier end Skriften selv. Luthers bibeloversæt
telse er udtryk for det absolut modsatte. Gennem Deutsche Bibel blev 
Skriften “sluppet fri”, sådan at selv den jævne mand kunne læse den 
og udenom kirkelige autoriteter og påståelige “åndelige” mennesker 
få et møde med Skriftens “sag”, nemlig Kristus.
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Abstract: Due to significant cultural and religious changes in the West
ern world, a significant theological debate has recently taken place. As 
Western societies are becoming increasingly pluralistic, an increasing 
number of theologians debate the consequences of this for the Christian 
church and for Christian theology. Against this background, the article 
demonstrates the existence of a monolithic unity of church and society 
in Denmark, Norway and Sweden from the sixteenth century up until 
the early twentieth century. Next, the article presents some empirical 
and theological arguments for the need for a stronger articulation of the 
church as a distinct social entity within latemodern pluralistic Nordic 
societies. Finally, the article discusses the notion of the embodiment of 
the church, suggesting that this idea should be central in a development 
of a Nordic folk church ecclesiology that points to the future.

Keywords: Pluralistic society – freedom of religion – ecclesiology – state 
church – folk church – Hans Lassen Martensen – Johan Alfred Eklund 
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1. Introduktion

Adskillige teologer er optaget af det faktum, at den vestlige verden 
befinder sig i en overgangsfase fra at udgøre udprægede monolitiske 
samfund til i stigende grad at være pluralistiske samfund. Disse æn
dringers omfang og betydning for den kristne kirke og den kristne 
teologi drøftes i en lang række artikler og bøger.1 Her anføres det 
ofte, at ikke blot den kristne kirke, men også den kristne teologi er i 
forandring. Disse drøftelser har stået på i flere årtier i internationale 
fagteologiske miljøer. Teologer fra forskellige lande og med forskel
lig konfessionel baggrund bidrager til samtalen. Nordiske forhold 

1. Jeg har skitseret denne drøftelse andetsteds; se Jeppe Bach Nikolajsen, The Di-
stinctive Identity of the Church: A Constructive Study of the Post-Christendom Theo-
logies of Lesslie Newbigin and John Howard Yoder (Eugene: Pickwick 2015a), 311.
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samt lutherske teologiske indsigter har imidlertid ikke spillet nogen 
afgørende rolle i denne specifikke internationale debat. Denne ar
tikel tager afsæt i nævnte drøftelse og vil påvise en særpræget sam
mentænkning af folk og kirke i Danmark, Norge og Sverige fra det 
sekstende og op i det tyvende århundrede.2 Dernæst argumenteres 
der for nødvendigheden af en tydeligere artikulering af en teologi 
om kirken som en særlig social størrelse i senmoderne pluralistiske 
nordiske samfund.3 Således berører artiklen en grundliggende teolo
gisk problemstilling, som angår kirkens plads i verden, som altså så 
aktualiseres i henhold til de nordiske folkekirkers historie og rolle i 
de nordiske samfund.4 På den baggrund drøfter artiklen afslutnings
vist udtrykket kirkens kropslighed som væsentlig for udviklingen af en 
nordisk folkekirkelig ekklesiologi, som peger ind i fremtiden.

2. Kirke i et monolitisk samfund

De nordiske lande er illustrative eksempler på samfund, som engang 
var monolitiske samfund, men som i dag er pluralistiske samfund. 
De nordiske lande var således monoreligiøse samfund i store dele af 
det sekstende til det nittende århundrede.5 I det følgende skal tyde
liggøres en særpræget sammentænkning af folk og kirke i Danmark, 
Norge og Sverige i denne periode, hvor man først finder statskirker 
og siden folkekirker.6

2. I denne artikel giver jeg kun eksempler fra de skandinaviske lande, selvom jeg 
mener, at samme forhold gør sig gældende for alle de nordiske lande.
3. Den britiske teolog Nigel Biggar skriver: “[Integrity] is not the same as distinc
tiveness. One is a virtue; the other is an accident of history”; se Nigel Biggar, Be-
having in Public: How to Do Christian Ethics (Grand Rapids: Eerdmans 2011), 8. 
Med Biggars ord er jeg i denne artikel mere optaget af kirkens distinkthed end dens 
integritet. Jeg stiller mig dog kritisk over for Biggars begrebsdefinitioner og forstår 
således begrebet distinctiveness anderledes end han; se Nikolajsen (2015a), 1516.
4. Når jeg i denne artikel refererer til begrebet kirke, anerkender jeg hermed kun 
en konkret, synlig, erfarbar kirke bestående af mennesker af kød og blod, og jeg 
opererer således ikke med en skelnen mellem en synlig og en usynlig kirke.
5. Flere forskere har imidlertid påpeget, at kristianiseringen af Europa på reforma
tionstiden var overfladisk; se eksempelvis Anton Wessels, Europe: Was it Ever Really 
Christian? (London: SCM 1994), 96160; se også Jean Delumeau, Le catholicisme 
entre Luther et Voltaire (Paris: Presses Universitaires de France 1971), 227255.
6. Ifølge den tyske teolog Wolfgang Huber opstod folkekirkebegrebet i tysk pro
testantisme i begyndelsen af det nittende århundrede; se Wolfgang Huber, “Volks
kirche. I. Systematisch Theologie”, TRE 35 (Berlin: de Gruyter 2003), 249. Det 
vandt så hurtigt indpas i Norden. I Sverige og Norge har man dog formelt set haft 
statskirker helt op til henholdsvis år 2000 og 2014, selvom folkekirkebegrebet er 
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Fra 1536 til 1849 skulle alle indbyggere i Danmark, med få und
tagelser, tilhøre den lutherske statskirke. I denne periode forsøgte 
flere danske konger at holde anderledes troende ude af landet. Der 
var dåbs og gudstjenestetvang, og man kan finde eksempler på, at 
den danske konge befalede, at kirketugt i sognene skulle forrettes 
omhyggeligt, at familiefædre dagligt skulle holde andagter i hjem
mene, og at personer, der sov under prædikenen, skulle vækkes af 
et net slag i hovedet med en kæp. Folkets gudsfrygt og moral var 
et vigtigt anliggende for kongerne, da fromhed styrker rigerne, som 
det hed under enevælden. I det syttende århundrede retfærdiggjorde 
den danske teolog Hans Wandal enevælden med henvisninger til de 
bibelske skrifter indebærende, at kongen var intet mindre end Guds 
stedfortræder på jord og kun var underordnet Gud.7 Folket skulle 
således adlyde kongen, og kongen skulle således holde landet fri af 
vranglære og falske religioner.8 Senere kom statskirkeligheden dog 
under kraftig kritik blandt andet på grund af fremvæksten af pietis
men og oplysningstidens gennembrud.9 I forbindelse med Grundlo
vens vedtagelse blev religionsfrihed indført, og den danske statskirke 
blev en folkekirke.10 Den danske biskop Hans Lassen Martensen var 
optaget af den danske folkekirkes nye ordning, var medlem af flere 
kirkekommissioner og udgav en række skrifter om dette. I sit skrift 
Den danske Kirkes Forfatningsspørgsmaal benytter Martensen begre
bet individualitetskirken til at karakterisere den forståelse af kirken, at 
kun hin enkelte kan være kristen, og at det derfor giver dårlig mening 
at betegne et helt folk som kristent. I modsætning hertil udvikler 
han sin egen position, som han betegner med udtrykket folkekirken. 
Her betragtes det danske folk ikke blot som en tilfældig forening af 
enkeltindivider, men som en organisk enhed, en åndelig enhed, et 
stort individ med egen historie og karakter.11 Således forstået gælder 
den kristne tro ikke blot den enkelte, men også folket; menneskenes 
store fællesliv, som han kalder det (Martensen 1851, 14). I forlængelse 

blevet hyppigt anvendt om Svenska Kyrkan og Den Norske Kirke langt tilbage i 
tiden.
7. Ovenstående jf. Martin Schwartz Lausten, Danmarks kirkehistorie (København: 
Gyldendal 22000), 137138, 140141, 145146, 163.
8. Bernt T. Oftestad, Den norske religionen. Fra øvrighetskirke til demokratisk stats-
kirke (Oslo: Høyskoleforlaget 1998), 59.
9. Ruben Josefson, Kyrka och stat (Stockholm: Ehlins 1956), 30.
10. Ifølge den norske teolog Hallgier Elstad blev begrebet folkekirke anvendt for første 
gang i en dansk kontekst i 1841; se Hallgier Elstad, “Folkekyrkjeomgrebet – opphav 
og utvikling. Tysk og nordisk kontekst”, Folkekirke nå, red. Stephanie Dietrich m.fl. 
(Oslo: Verbum akademisk 2015), 2133 (25).
11. Hans Lassen Martensen, Den danske Kirkes Forfatningsspørgsmaal (København: 
C.A. Reitzel 1851), 18, 52.
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af dette skriver han: “Saaledes udøver Kristendommen en dobbelt 
Virksomhed, en individuel, i hvilken den udfører sit værk med de 
enkelte Sjæle, hvilke den leder til Omvendelse og Genfødelse; og en 
social, i hvilken den opdrager folkene” (Martensen 1851, 53). Folke
kirkens medlemsskare udgjorde stort set hele den danske befolkning 
på daværende tidspunkt, og Martensen var godt klar over, at mange 
af datidens folkekirkemedlemmer var såkaldt nominelle kristne. Det 
stillede han sig på mange måder positiv overfor. Den danske teolog 
Carl Immanuel Scharling refererer hans synspunkt således: “Man 
maa nemlig skelne mellem Kirken i videre Forstand, omfattende alle 
døbte, altsaa ogsaa dem, der kun i social Betydning hører til Kirken, og 
Kirken i snævrere Forstand, det som Konfessionen mener med congre-
gatio sanctorum, Samfundet af de Hellige.”12 Selvom Martensen fandt 
det rimeligt at operere med en sådan dualisme, anså han det altså som 
værende problematisk at indskrænke kirken til den snævre kreds ude
lukkende den øvrige del af kirken (Scharling 1928, 29). Derfor mente 
han, at traditionens og sædvanens kristendom skulle værdsættes. Han 
skriver således: “Kirken bestaar ligesaa vel af vordende Kristne som af 
dem, der er det – ligesaa vel af sådanne, som skal beredes, opdrages, 
dannes til Troen, som af saadanne, der allerede er troende” (Mar
tensen 1851, 37). Han kunne derfor glæde sig over, at stort set alle 
nyfødte børn i kongeriget blev døbt på daværende tidspunkt. Det 
mente han var nyttigt: “[For dermed forudbestemmes] Individet til 
en bestemt Tro, ved at stille det under et helt Indgreb af sædelige og 
religiøse Indvirkninger, der alle sigte til at præge Viljen i en bestemt 
Retning” (Martensen 1851, 38; kursivering tilføjet). Så snart et barn 
var blevet døbt, ville kirken nemlig stå klar med et omfattende kate
kumenat, som ville opdrage i den nyvundne tro. Martensen kunne 
gå så langt som til at mene følgende: “[Hele folket og hele samfundet 
må] underordne sig under Guds vilje, hans Ord, og udtrykke denne 
underordning i sine Love og Institutioner” (citeret i Scharling 1928, 
24). Derfor havde han heller ikke problemer med at betragte en stat 
som kristen, når ellers en sådan stat fandt sit religiøstetiske grund
lag i kristendommen (Scharling 1928, 23). Og derfor var en enhed 
mellem stat og kirke et ganske naturligt forhold for ham. Følgelig 
anførte han, at først når en kirke har etableret sig som en kristen stats
kirke, har den nået sit fulde mål i verden (Martensen 1851, 86).13 Alt 

12. Carl I. Scharling, H.L. Martensen. Hans tanker og livssyn (København: P. Haase 
og Søns Forlag 1928), 29 (kursiveringer originale).
13. For en yderligere behandling af Martensens forfatterskab, se Skat Arildsen, Bi-
skop Hans Lassen Martensen (København: Gad 1932); Else Rovsing Pedersen, Biskop 
Martensens opfattelse af kirkens stilling til de sociale spørgsmål i sidste halvdel af det 19. 
århundrede i Danmark (København: ArkenTryk 1983); Jon Stewart (red.), Hans 
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dette komplementeres af den danske teolog Nikolai Frederik Severin 
Grundtvigs udtalte forkærlighed for Danmark. Den danske teolog 
Hal Koch skriver eksempelvis, at ifølge Grundtvig var Danmark 
tiltænkt ikke blot en afgørende rolle i verdenshistorien, men også i 
Guds store planer med verden. Derfor vil Gud aldrig kunne opgive 
Danmark og vil altid stå på landets side i krige. Ifølge Koch vil man 
kunne “blive ved med at anføre Citater, der synes at vidne om en gan
ske urimelig Forgudelse af alt, hvad der er dansk”, om det være sig na
turen, historien, folket eller sproget. Ifølge Koch oplevede Grundtvig 
ofte, at hans øjne fyldtes med tårer, når han fik sine syner om landets 
storhed, og så måtte han synge, ja, lovsynge og berømme alt dansk.14 
Selvom der eksisterede andre teologiske stemmer med andre betonin
ger i det sekstende til det nittende århundrede i Danmark, har jeg 
ovenfor antydet en udbredt sammentænkning af folk og kirke, som 
altså kan identificeres i Danmark i denne periode.15

Når det gælder Sverige, udgjorde dette land ligesom Danmark et 
monoreligiøst samfund med dåbs og gudstjenestetvang i store dele af 
det sekstende, syttende, attende og det nittende århundrede.16 Gen
nemførelsen af reformationen strakte sig fra et rigsdagsmøde i 1527 
og århundredet ud. Med den svenske enevælde, som blev indført i 
1682, fulgte et stærkt fokus på uniformitet og et teokratisk syn på 
kongemagten.17 Om religionsfriheden, som først blev indført noget 
senere, skriver den danske historiker Karin Lützen: “Frem til 1860 
var det forbudt at bekende sig til nogen anden religion end den 
evangelisklutherske. Med dissenterlovene fra 1860 og 1873 blev det 
ganske vist tilladt for svenske statsborgere at konvertere til den ka
tolske kirke og andre statsligt anerkendte religionssamfund, men det 
var forbundet med strenge restriktioner at træde ud af den svenske 
statskirke.”18 Den svenske teolog Johan Alfred Eklund, som blev født 
i 1863, betegnes ofte som en fremtrædende svensk folkekirkeideo

Lassen Martensen. Theologian, Philosopher and Social Critic (København: Museum 
Tusculanum Press 2012); Stephen Backhouse, Kierkegaard’s Critique of Christian 
Nationalism (Oxford: Oxford University Press 2011).
14. Hal Koch, Grundtvig (København: Gyldendal 1943), 141142.
15. Det skal retfærdigvist nævnes, at Grundtvig havde en ganske anderledes ek
klesiologi end Martensen og eksempelvis ikke forfægtede en statskirke. Efter min 
mening findes der teologiske ressourcer hos Grundtvig, som kan være til hjælp for 
kirken eksisterende i et pluralistisk samfund.
16. Første gang begrebet folkekirke blev anvendt i en svensk kontekst var i 1876; se 
Elstad 2015, 27.
17. P.G. Lindhardt, Den nordiske kirkes historie (København: Nyt Nordisk Forlag 
Arnold Busck 1945), 125136, 186188.
18. Karin Lützen, anmeldelse af Yvonne Maria Werners Kvinnlig motkultur och 
katolsk mission i HT 104 (2005), 288289.
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log.19 Hos Eklund bliver både land og folk tolket religiøs. Han for
ankrer dette bibelteologisk ved at påpege, at Israel ikke blot var en 
etnisk, men også en geografisk størrelse. Den svenske teolog Ragnar 
Ek ström udtrykker Eklunds synspunkt således: “Landet kommet at 
uppfattas som en del av Israel och endast i landet kan israelitiskt liv 
i dess fulla bemärkelse verkligen levas.”20 Ikke blot det svenske land, 
men også det svenske folk tolkes som nævnt religiøst. Elstad skriver:

Sverige bliver forstått som Guds utvalde folk. Eklund er overtydd om 
at Gud har ei særleg oppgåve for det svenske folket, slik han hadde for 
Israel. Denne nasjonalt inspirerte kyrkjetenkinga kjem tydeleg til ut
trykk i Eklunds salme ‘Fädernas kyrka’ frå 1909. Kyrka og nasjonen er 
her kopla tett saman (Elstad 2015, 27).

I en prædiken fra 1894 kan Eklund slet og ret anføre, at det svenske 
folk er Guds folk. Dette folk har et folkehjerte, som Gud kan tale til, 
og som er skabt til at være en tavle, i hvilken Gud kan mejsle sin lov 
(Sundberg 1982, 57). I den førnævnte salme, Fädernas kyrka, som på 
et tidspunkt blev fjernet fra den svenske salmebog, da mange fandt 
den for nationalistisk, hedder det, at fædrekirken omfavner fædrelan
det, fra strand til strand, og at det derfor ikke er uden grund, at korset 
er afbilledet på fædrelandsflaget. Som det israelitiske folk havde fået 
givet et land, har det svenske folk fået givet et land. Og som det isra
elitiske folk havde fået givet en konge, har det svenske folk fået givet 
en konge (Sundberg 1982, 5859). I bøger, prædikener og salmer fin
der man således hos Eklund en særpræget sammentænkning af folk 
og kirke, og i forlængelse af det knyttes folk, kirke og land sammen i 
en særpræget kristen nationalisme.

Vendes blikket mod Norge, der som bekendt var en del af kongeri
get DanmarkNorge fra 1536 og frem til 1814 og derefter i union med 
Sverige frem til 1905, skulle alle borgere også her tilhøre den luther
ske statskirke i store dele af det sekstende, syttende, attende og nitten
de århundrede. Religionsfrihed blev ikke indført med vedtagelsen af 
den norske grundlov i 1814. Først med en lovgivning fra 1845 og en 
lang række love i anden halvdel af det nittende århundrede blev reli
gionsfrihed gradvist indført i landet.21 Ligesom i Danmark og Sverige 
oplevede man i Norge i slutningen af det nittende århundrede og i 

19. Karl Josef Sundberg, Fädernas kyrka. En idéhistorisk studie i folkkyrkotanken hos 
J.A. Eklund mot bakgrund av sekelskiftets kulturdebatt (Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis 1982), 11.
20. Ragnar Ekström, Gudsfolk och folkkyrka (Lund: Gleerups 1963), 11.
21. Oddbjørn Leirvik, Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge 
(Oslo: Pax 2007), 1014.
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begyndelsen af det tyvende århundrede en blomstrende nationalisme, 
som bidrog til at folk og kirke blev betragtet som sammenfaldende 
størrelser. Den tysknorske teolog Stephanie Dietrich anfører i øv
rigt, at en tysk nationalisme i begyndelsen af det tyvende århundrede 
lagde til rette for en nationalistisk folkekirkeideologi indbefattende 
ønsket om en tysk rigskirke for hele det tyske folk og en arierpara
graf i kirken; derfor har der ifølge Dietrich hersket en skepsis over 
for tanken om at ligestille folkefællesskabet med kirkefællesskabet i 
Tyskland siden Anden Verdenskrig.22 I det norske dokument Kirkens 
grunn fra 1942 blev folkekirken imidlertid et symbol på det norske 
folkefællesskab, og ifølge Dietrich forudsætter dokumentet “en folke
kirkesituasjon der så godt som alle er døpte medlemmer av kirken, og 
det er en nærmest fullstendig enhet mellom folk og kirke” (Dietrich 
2015, 55). I forlængelse af dette synspunkt refererer Dietrich til en 
anden norsk teolog, nemlig Torleiv Austad, som skriver: “Artikkelen 
gir tydelig inntrykk av at kirken omfatter alle, og at det norske folk er 
et kristent folk” (Dietrich 2015, 55).

Som det er fremgået af ovenstående har der i århundreder eksisteret 
en stærk tradition for en særpræget sammentænkning af folk og kirke 
i Norden. Skal en nordisk ekklesiologi imidlertid ikke forudsætte en 
kirkelig og samfundsmæssig situation, som ikke længere eksisterer, er 
det nødvendigt, at den ændrer karakter, hvilket da også er i færd med 
at ske. Som et indspil i denne forandringsproces vil jeg i det følgende 
præsentere nogle empiriske og teologiske argumenter for nødvendig
heden af en tydeligere artikulering af en teologi om kirken som en 
særlig social størrelse i senmoderne pluralistiske nordiske samfund.

3. Kirke i et pluralistisk samfund

Den virkelighed, som er blevet beskrevet ovenfor, hører en fjern for
tid til. I dag tager de nordiske samfund sig meget anderledes ud. 
I dag betegnes de nordiske samfund således som pluralistiske.23 De 

22. Stephanie Dietrich, “Folkekirken som sanctorum communio. Innspil til nyten
kning i lys av Bonhoeffers teologi og Barmenerklæringen”, Dietrich m.fil. (red.) 
(2015), 4859 (53).
23. Den engelske filosof Edward Craig definerer pluralistiske samfund således: 
“Societies are sometimes called pluralistic, meaning that they incorporate a variety 
of ways of life, moral standards and religions.” Se Edward Craig, “Pluralism”, The 
Encyclopedia of Philosophy (London: Routledge 1986), 463. For en omfattende be
handling af de nordiske lande som pluralistiske, se bogen Pluralisme og identitet. 
Kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og moralsk 
pluralisme, red. JanOlav Henriksen & Otto Krogseth (Oslo: Gyldendal 2001). Og 

DTT 2016-3 Indhold.indb   223 15-11-2016   14:41:13



224 Jeppe Bach Nikolajsen

nordiske lande bliver imidlertid ofte fortsat betragtet som udpræget 
harmoniske og homogene samfund. Derfor er det naturligt at spørge, 
om det nu også er rimeligt at betegne disse lande som pluralistiske. 
Dertil er der at sige, at det er et faktum, at store dele af de nordiske 
befolkninger ikke længere er en del af de nordiske folkekirker, og at 
færre og færre bliver døbt og viet i disse kirker. Desuden har indvan
dring, individualisering og globalisering bevirket en pluralisering af 
de nordiske samfund. Danske Ove Korsgaard skriver derfor:

Indvandring er selvfølgelig ikke noget nyt … Men til forskel fra tidli
gere tider har mange tilflyttere i dag en hel anden kulturbaggrund og 
en anden tro. De kommer hverken fra den nordiske eller den europæiske 
kulturkreds, men fra Mellemøsten, Asien og Afrika. Og deres baggrund 
adskiller sig ofte markant fra den form for danskhed og folkekirkelig 
praksis, der er blevet udviklet på dansk jord i løbet af de seneste 200 
år.24

Derfor kan empiriske værdiundersøgelser såsom European Value Stu-
dy og World Values Surveys spore en etnisk, kulturel, etisk og religiøs 
pluralisering af de nordiske lande.25 Endelig er det vigtigt at bemær
ke, at et samfund godt kan betegnes som pluralistisk, selvom en kul
tur eller en religion har en hegemonisk position i et sådant samfund 
(jf. Schmidt 2010, 4243).26 Følgelig anfører de tre danske teologer 
Svend Andersen, Niels Grønkjær og Troels Nørager: “Religionerne 
optræder i vore dage ofte i samfund, som kan kaldes pluralistiske. 
Dermed menes, at nutidens samfund ikke er præget af én eneste alt
dominerende livsopfattelse, men af en mangfoldighed af forskellige 
livsanskuelser og valg af livsstile.”27

Én af konsekvenserne af pluraliseringen af de nordiske samfund er, 
at den kristne kirke ikke længere udgøres af alle, men kun af nogle. 
Efter min mening kan der altså gives empiriske argumenterer for, at 

for en behandling af de nordiske lande som etisk pluralistiske, se bogen Etisk plura-
lisme i Norden, red. Lars Østnor (Kristiansand: Høyskoleforlaget 2001).
24. Ove Korsgaard, Folk (Aarhus: Aarhus Universitet 2013), 89.
25. Ulla Schmidt, “Norge: Et religiøst pluralistisk samfunn?”, Religion i dagens 
Norge, red. Pål Ketil Botvar & Ulla Schmidt (Oslo: Universitetsforlaget 2010), 
3237; Ulla Schmidt & JanOlav Henriksen, “Religion, etikk og moral: Nye sam
menhenger?”, Botvar & Schmidt (2010), 133; Lars Østnor, “Konsens eller dissens? 
Etikkteoretiske perspektiver på den nordiske befolkningens etikk”, Etisk pluralisme 
i Norden (Kristiansand: Høyskoleforlaget 2001), 119121.
26. Jeg har også anført noget lignende i “Er og bør Danmark være et kristent land?” 
i KD den 11. marts 2015b.
27. Svend Andersen, Niels Grønkjær & Troels Nørager, Religionsfilosofi (Køben
havn: Gad 2002), 298299 (kursiveringer originale).
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kirken i den nuværende samfundssituation må og vil betragte sig selv 
som en særlig social størrelse. Et eksempel på dette er, når den norske 
teolog JensPetter Johnsen om den norske folkekirke skriver:

Det er dåpen som konstituerer kirkemedlemskapet, og ikke den nasjo
nale tilhørigheten. Det er vesentlig å markere den prinsipielle forskjel
len mellom kirkesamfunnet og borgersamfunnet. Den norske kirke er 
derfor ikke folkets kirke, i betydning ‘det norske folk organisert som 
kirke’, slik presten Henrik Seip uttrykte det i sitt forsvar for statskirke
ordningen, like etter andre verdenskrig. Dåpen er primært et sakrament 
og bare sekundært et medlemskriterium. I prinsippet gjør det fellesska
pet av døpte i folkekirken til et åndelig samfunn, som er av en annen art 
end det borgerlige samfunn.28

Det betyder, at kirken er en særlig social størrelse, og at den ofte og 
på forskellig vis vil være forskellig fra det omkringliggende samfund.

Ud over ovenstående empiriske argumenter for dette kan der også 
præsenteres teologiske argumenter for, at den kristne kirke med god 
grund kan og bør forstås således. Det skal vi se på nu. For det første 
vil jeg argumentere for, at opererer man ikke med kirken som en 
særlig social størrelse, løber man ind i problemer, dersom man øn
sker at udvikle en ekklesiologi, som har rødder i den grundliggende 
teologiske tænkning om kirken, som afspejles i de nytestamentlige 
skrifter. For det andet vil jeg argumentere for, at kirken er kaldet til 
at legemliggøre et kristent fællesskab, en kristen levevis og en kristen 
tilværelsesforståelse, som almindeligvis ikke deles af alle i samfundet, 
og at dette understreger nødvendigheden af en artikulering af en teo
logi om kirken som en særlig social størrelse.29

Som nævnt mener jeg, at man løber ind i problemer, hvis man vil 
udvikle en ekklesiologi, som står i forlængelse af den teologi, som 

28. JensPetter Johnsen, “Gud vil ha folk. Folkekirke og trossamfunn i fremtidens 
norske kirke”, Folkekirke nå, Dietrich  m.fl (red.) (2015),  1220 (17); Johnsens 
synspunkt ligger langt fra den praksis, som man siden det sekstende århundrede og 
langt op i det tyvende århundrede i Sverige, hvor alle nyfødte svenskere automatisk 
blev medlem af Svenska Kyrkan.
29. I forlængelse af ovenstående har jeg tidligere anført, at “det ligger den kristne 
tro fjernt … at arbejde for en kristen statsdannelse (en slags kristen kalifatdannel
se). Det hører i stedet til den kristne tros natur at anerkende og respektere menne
skers ret til at vælge et andet religiøst ståsted end det kristne. Dette anliggende er 
vigtigt, når et frit, åbent og tolerant samfund skal fastholdes, fremmes eller etable
res. Og det betyder eksempelvis, at ikke blot den danske stat, men også den kristne 
kirke må bidrage til at garantere et samfund, hvor samfundsborgeres trosfrihed 
sikres. Følgelig er det ikke kirkens opgave at kristne et samfund, men at invitere 
mennesker til at blive en del af den kristne tradition og dermed få del i alle de goder, 
som det indebærer” (se Nikolajsen 2015b).
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afspejles i de nytestamentlige skrifter og samtidig ikke opererer med 
kirken som en særlig social størrelse. Hermed tre eksempler på så
danne problemer. For det første anføres det i Det Nye Testamente, “at 
når en person anerkender Kristus som frelser og herre, bliver denne 
person inkorporeret i Kristus. Mennesker bliver således en del af Kri
sti legeme, bliver en del af et særligt fællesskab, en ny menneskehed, 
et helligt samfund, et helligt præsteskab (jf. fx 1 Pet 2,9).”30 Det ud
trykkes også, at kirken har et borgerskab, der ikke er af denne verden, 
og at kristne må adlyde Gud mere end mennesker (Fil 3,20; ApG 
5,29). I det kristne fællesskab granskes og drøftes, hvad det vil sige 
at tilhøre Kristus. Det er efter min mening vanskeligt at fastholde en 
sådan ekklesiologisk betoning, hvis ikke man opererer med kirken 
som en særlig social størrelse. For det andet anføres det i Det Nye 
Testamente endvidere, “at Kristus gav sig selv hen for at rive kristne 
ud af den nuværende onde verden (Gal 1,4), at Kristus har løskøbt 
dem, der trællede under denne verdens magter (Gal 4,111), og at han 
har udfriet kristne af mørkets magt (Kol 1,13)” (Nikolajsen 2015c, 
177). Dette betyder, at kirken er et eskatologisk fællesskab. Kirken er 
et tegn og en forsmag på gudsriget og den nye tidsalder, som er brudt 
ind i verden. Det er efter min mening også vanskeligt at fastholde 
en sådan eskatologisk betoning, hvis ikke man opererer med kirken 
som en særlig social størrelse. For det tredje anføres det i Det Nye 
Testamente endelig, at den kristne kirke skal søge at legemliggøre 
troskab over for og lydighed mod sin korsfæstede og opstandne herre. 
Et væsentligt aspekt ved et liv i efterfølgelse af Kristus er en villighed 
til at udholde forfølgelser, ligesom Jesus også selv gjorde det (jf. fx 
Matt 16,2425). Det er også vanskeligt at fastholde en sådan teologisk 
betoning, hvis ikke man opererer med kirken som en særlig social 
størrelse.31 Som det fremgår af ovenstående, mener jeg, at centrale 
træk ved nytestamentlig ekklesiologi, eskatologi og etik implicerer, at 
normalsituationen for den kristne kirke er, at den ikke udgøres af alle, 
men kun af nogle.32 Dette kan man så vælge at ignorere, men man 
bør i så fald være sig bevidst, at man dermed ændrer på nogle helt 

30. Jeppe Bach Nikolajsen, “Kirkens mulighed for at genvinde sig selv. John Ho
ward Yoders antikonstantinske teologi”, National kristendom til debat, red. Jeppe 
Bach Nikolajsen (Fredericia: Kolon 2015c), 162163.
31. Ovenstående afsnit er inspireret af Nikolajsen (2015c); her kan således findes en 
større udfoldelse af disse aspekter.
32. Det er i øvrigt også bemærkelsesværdigt, at metaforer såsom salt og lys, som 
anvendes om kirken i Bjergprædikenen, forudsætter, at kirken udgør en minoritet 
(jf. Matt 5,1316).
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fundamentale aspekter af og strukturer i den teologiske tænkning om 
kirken, som blev udviklet i de tidlige kristne menigheder.33

I tillæg til ovenstående argumenter, eksisterer der også andre gode 
teologiske argumenter for nødvendigheden af en artikulering af en 
teologi om kirken som en særlig social størrelse. Efter min mening 
har kirken nemlig et kald til at legemliggøre et kristent fællesskab, 
en kristen levevis og en kristen tilværelsesforståelse, som alminde
ligvis ikke deles af alle i samfundet. Når det gælder kirkens kald til 
at legemliggøre et kristent fællesskab, er det værd at bemærke, at ud
gangspunktet for den norske teolog Harald Hegstads bog Den virke-
lige kirke er, at kirken er et fællesskab af mennesker.34 Kirken består af 
mennesker, tilmed af en bestemt gruppe mennesker, nemlig kristne. I 
forlængelse heraf refererer Hegstad til, at det græske ord for kirke, ek-
klesia, betyder folkeforsamling, at kirken i den apostoliske trosbeken
delse betegnes som sanctorum communio, og at kirken i den augsburg
ske bekendelse karakteriseres som congregatio sanctorum (Hegstad 
2009, 1718). Kirken består altså ifølge disse bekendelser ikke af alle 
i et samfund, men udgøres af en bestemt gruppe mennesker. Når det 
gælder kirkens kald til at legemliggøre en kristen levevis, er det oplagt 
at påtænke Bjergprædikenen, som udgør en vigtig ressource for en 
forståelse af denne levevis. Her fremgår det eksempelvis, at kristne 
skal tale sandfærdigt, skal værne om ægteskabet, ikke skal gøre gen
gæld, ikke skal samle sig skatte og ikke skal bekymre sig om dagen 
i morgen. Kirken består altså af mennesker, som ikke er kaldet til at 
leve et hvilket som helst liv.35 Også det nytestamentlige begreb koino-
nia belyser den levevis, som kristne er kaldet til legemliggøre. Dette 
begreb giver udtryk for et fællesskab i den lokale menighed, som 
implicerer gensidig omsorg (1 Kor 12,26; Rom 15,26) og gensidig 

33. Den tyske teolog Wolfhart Pannenberg vil efter min mening også finde dette 
problematisk; se Wolfhart Pannenberg, Systematische Theologie I (Göttingen: Van
denhoeck & Ruprecht 1988), specielt kapitel 1 og 4; se også Wolfhart Pannenberg, 
Wissenschaftstheorie und Theologie (Frankfurt: Suhrkamp 1973). Selvom Pannen
berg er stærk kritisk overfor en åbenbaringspositivisme – en immuniseret teologi, 
som kun forlader sig på et snævert skriftprincip – mener han alligevel, at de bibelske 
skrifter bør tages alvorligt som normative teologiske kilder.
34. Harald Hegstad, Den virkelige kirke. Bidrag til ekklesiologien (Oslo: Tapir aka
demisk forlag 2009), 1718.
35. Ifølge Martin Luther var formålet med Bjergprædikenen ikke at vække 
syndserkendelse hos mennesker, men den var tiltænkt som en etisk vejledning for 
kristnes tilværelse i verden. Luther kan derfor skrive: “Kristus holder udelukkende 
sin prædiken for sine kristne og vil undervise dem i, hvilken slags mennesker de skal 
være”. Se Martin Luther, Wochenpredigten über Matthäus 5-7 (WA 32,388,3435) 
(egen oversættelse).
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kærlighed (Joh 13,3435).36 Kirken består altså af en bestemt gruppe 
mennesker, som almindeligvis ikke udgør alle i et givent samfund, og 
som er kaldet til at udleve en levevis, som det ikke nødvendigvis er 
alle, der ønsker at udleve. Når det gælder kirkens kald til at legemlig
gøre en kristen tilværelsesforståelse, argumenterer den norske teolog 
Knut Alfsvåg for, at kristen teologi må anskues som et arbejde med 
“å fortolke og presisere egenarten i den kristne guds og åpenbarings
forståelse, slik at det særpregede ved den kristne tro og det kristne 
budskap blir tydelig både i et historisk og et aktuelt perspektiv. I dette 
ligger en ambisjon om … å ivareta den partikulære åpenbaringens 
pretensjon av å formidle universelt sann virkelighetsforståelse. Det 
kan bare gjøre gjennom en kritisk dialog med alternative kriterier for 
hva som er sant.”37 Han anfører endvidere:

Kristen tro er … forankret i konkrete begivenheter som fant sted i en 
bestemt historisk kontekst, samtidig som den forstår disse begiven
hetene som guddommelig åpenbaring som viser oss sannheten om ver
den og oss selv. Sakssvarende kristen teologi vil derfor forstå seg selv 
som meditasjon over og gjennomtenkning av inkarnasjonens mysteri
um. I dette arbeidet vil den måtte forholde seg kritisk til mange tenkere 
og tankeretninger både i fortid og nåtid, og slik kalle til motsigelse. Det 
er som det skal være; tenkning forankret i Guds åpenbaring av seg selv 
kan ikke uten videre vente å finne forståelse på grunnlag av tenkning 
med et helt annet utgangspunkt. Dette innebærer imidlertid ikke at 
kristen tenkning gir avkall på kravet om universalitet og allmenn be
grunnbarhet (Alfsvåg 2015, 212).

Ovenstående teologiske perspektiver viser, at det er rimeligt at be
tragte kirken som bestående af en bestemt gruppe mennesker, som er 
kaldet til at legemliggøre et kristent fællesskab, en kristen levevis og 
en kristen tilværelsesforståelse, som almindeligvis ikke deles af alle i 
samfundet.38

36. Jf. Jeppe Bach Nikolajsen, “Den missionale kirke i et pluralistisk samfund”, 
Missional kirke i et pluralistisk samfund, red. Jeppe Bach Nikolajsen (Fredericia: Ko
lon 2015), 128.
37. Knut Alfsvåg, “Gudsåpenbaring og virkelighetsforståelse. Kristen åpenba
ringsteologi i dag”, DTTK 42 (2015), 203.
38. Jeg har tidligere givet en mere uddybende præsentation for behovet for en ty
deligere artikulering af kirkens kald til at legemliggøre et kristent fællesskab, en 
kristen levevis og en kristen tilværelsesforståelse; se eksempelvis min artikel “Kri
sten etik i et pluralistisk samfund. En ny kurs for dansk teologisk etik”, DTT 79 
(2016), 105121; ovenfor har jeg fremhævet nogle andre aspekter af dette end i 
denne artikel.
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4. Kirkens kropslighed i det pluralistiske samfund

I lyset af ovenfor præsenterede empiriske og teologiske perspektiver 
synes det nødvendigt at operere med en tydelig partikularitet i udvik
lingen af en aktuel nordisk folkekirkelig ekklesiologi. Denne artikel 
har således anskueliggjort et nødvendigt skift i fokus fra Corpus Chri-
stianum til Corpus Christi, når en sådan ekklesiologi skal udvikles. 
Det kan gøres ved at betone kirken som en legemliggørelse af den 
kristne tradition, hvor der foregår drøftelser om denne traditions hi
storie, egenart og udvikling. I det følgende vil jeg ikke fokusere på 
traditionsbegrebet, men vil drøfte udtrykket kirkens kropslighed som 
et væsentligt element i en udvikling af en nordisk folkekirkelig ek
klesiologi, som peger ind i fremtiden.

Det kan for det første være gavnligt at slå fast, at kirken som Kristi 
legeme er et centralt aspekt af ekklesiologien i Det Nye Testamente. 
Her anføres det, at kristne tilhører et fællesskab, som kan sammenlig
nes med en krop med mange lemmer, at denne krop tilhører Kristus, 
og at denne krops hoved er Kristus.39 Dette skaber en kristologisk 
forankring af ekklesiologien, og andre steder i Det Nye Testamente 
anføres det da også, at Kristus er i den troende, og at den troende er 
i Kristus.40 Kirken som Kristi krop har da også spillet en væsentlig 
rolle i ekklesiologisk tænkning i begyndelsen af det tyvende århund
rede; eksempelvis spiller tanken en afgørende rolle for den schwei
ziske teolog Karl Barth og den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer (jf. 
Hegstad 2009, 2529). De seneste år synes denne tanke at have fået 
en renæssance blandt teologer.41 Den svenske teolog Jan Eckerdal ta
ler således om kroppens genkomst i nyere teologi.42

Hvad, der efter min mening er vigtigt at anføre om kroppen som 
udtryk for kirken, er, at det hermed tydeliggøres, at kristendom ikke 
handler om idealistiske abstraktioner, men indebærer et kald til at 
kropsliggøre det kristne evangelium. Som den britiske teolog Oliver 
O’Donovan skriver: “The Kingdom of God is not a mere kingdom, 
but it is a real kingdom … Earthly events of liberation, rule and 
communityfoundation provide us with partial indications of what 

39. Rom 12,48; 1 Kor 12,27; Ef 1,23; 3,6; 4,4.12; 5,23.30; Kol 1,18.24; 2,17.19; 
3,15.
40. Rom 8,10; 2 Kor 5,17; 13,5; Gal 2,20; 3,2728; Fil 3,9.
41. Her tænker jeg eksempelvis på danske Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, 
svenske Ola Sigurdson, tyske Bernd Wannenwetsch, britiske Sarah Coakley, briti
ske Graham Ward og amerikanske William T. Cavanaugh.
42. Jan Eckerdal, Folkkyrkans kropp. Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning 
(Skellefteå: Artos 2012), 257.
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God is doing in human history.”43 Det er desuden vigtigt at bemærke, 
at en krop er afgrænset. Kirken er altså en særlig social størrelse, som i 
én forstand er afsluttet i verden. Dermed kan udtrykket kirkens krops-
lighed på gunstig vis udtrykke kirken som en særlig social størrelse.

Nu er kirken imidlertid en heterogen størrelse. Desuden er den som 
en social realitet uløseligt forbundet med andre sociale realiter, og 
dens grænser kan vanskeligt konciperes. Eksempelvis er kirke og sam
fund på kompleks vis viklet ind i hinanden. Derfor har den svenske 
teolog Ola Sigurdson inspireret af den russiske semiotiker Mikhail 
Bakhtin præsenteret udtrykket grotesk kropslighed. Den groteske krop 
er altid i sin vorden, flettet ind i andre kroppe og overskridende sine 
grænser.44 Den danske teolog Filip O. Bodilsen refererer Sigurdsons 
synspunkt således: 

Kirkens sociale kropslighed er konstitueret ikke så meget intersubjek
tivt som interkorporativt, ikke så meget qua relationen mellem indivi
der som qua relationen til andre sociale realiteter. Kristne tilhører eller 
participerer i en mangfoldighed af sociale sfærer (for eksempel familie, 
nabolag, arbejdsplads, forening, menighed), og kristen eksistens influ
eres af alle disse sfærer, ligesom kristen eksistens selv influerer andre 
sociale rum.45 

Efter min mening kan udtryk som kropslighed og endog grotesk krops-
lighed være nyttige, når kirkens liv i et pluralistisk samfund skal be
grebsliggøres.46

Udtrykket kirkens kropslighed må dog ikke blive et redskab til alene 
at forstå kirkens sociale liv i verden. Det er nemlig afgørende ikke 
blot at tilgå kirken som en historiskempirisk størrelse, men også ud 
fra et teologiskdogmatisk perspektiv. Derfor må der tages et teolo
gisk forbehold over for en kropsterminologi, som alene har et socialt 
forklaringspotentiale. I så fald må kropsforståelsen udvides. Dette 
kan gøres på flere måder. Eksempelvis kan det gøres ved at anføre, at 
kirken ikke blot kan betragtes som en krop og endog en grotesk krop, 
men også en syg krop. Det er nemlig en krop, som bærer på en sygdom 
til døden, og som derfor har brug for helbredelse. Den amerikanske 

43. Oliver O’Donovan, The Desire of the Nations: Rediscovering the Roots of Political 
Theology (Cambridge: Cambridge University Press 1996), 2.
44. Ola Sigurdson, Himmelska kroppar. Inkarnation, blick, kroppslighet (Göteborg: 
Glänta Produktion 2006), 379380.
45. Filip O. Bodilsen, “Postsekulær politisk ekklesiologi. Forestillinger om kirkens 
offentlighedsdimension”, DTTK 41 (2014), 198 (kursiveringer originale).
46. Hermed bevæger man sig i øvrigt hen imod eller rettere tilbage til en forståelse, 
som i visse henseender minder meget om Augustins tale om to byer, da han også 
anser disse byer som viklet ind i hinanden.
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teolog William Cavanaugh udtrykker dette på en fin måde, når han 
skriver: “What the church makes visible is the whole dynamic drama 
of sin and salvation, not only the end result of a humanity purified 
and unified.”47 I forlængelse af dette kan det anføres, at netop ved 
forvaltningen af nadveren fremstår kirken som en socialitet sui gene-
ris, og netop ved denne sakramentsforvaltning tilbydes en kur mod 
sygdommen til døden. I nadveren modtager kristne Kristus og inkor
poreres i Kristi krop. Dermed forstås kirken ikke blot ud fra et socio
logisk, men også ud fra et soteriologisk perspektiv. Udtrykket kirkens 
kropslighed kan således med dets teologiskdogmatiske fundering og 
med nyere socialt orienterede begrebsudviklingstiltag udgøre et po
tentiale for en ekklesiologisk sammentænkning af empirisk virkelig
hed og dogmatisk refleksion af relevans for de nordiske folkekirker 
af i dag.48

5. Konklusion

Denne artikel har påvist en særpræget sammentænkning af folk og 
kirke i Danmark, Norge og Sverige fra det sekstende og op i det ty
vende århundrede. Med henvisning til både historiskempirisk vir
kelighed og teologiskdogmatisk refleksion er der dernæst blevet ar
gumenteret for nødvendigheden af en tydeligere artikulering af en 
teologi om kirken som en særlig social størrelse i senmoderne plu
ralistiske nordiske samfund. Siden oplysningstiden er den kirkelige 
hegemoni blevet gradvist opløst i de nordiske lande. Det er således 
en stor udfordring for de nordiske folkekirker at finde deres rolle i de 
nordiske samfund, som de tager sig ud i det enogtyvende århundrede. 
Dette fordrer en udvikling af en ekklesiologi, som ikke afspejler en 

47. William T. Cavanaugh, Migrations of the Holy: God, State, and the Political 
Meaning of the Church (Grand Rapids: Eerdmans 2011), 162.
48. Hermed er altså blot antydet et potentiale. Dette er i en nordisk sammenhæng 
til dels forløst; se Jan Eckerdal, Folkkyrkans kropp. Einar Billings ecklesiologi i post-
sekulär belysning (Skellefteå: Artos 2012); Ola Sigurdson, Himmelska kroppar. In-
karnation, blick, kroppslighet (Göteborg: Glänta Produktion 2006); Kirsten Busch 
Nielsen & Johanne Stubbe Teglbjærg (red.), Kroppens teologi – teologiens krop (Kø
benhavn: Anis 2011); det første bidrag relaterer sig til dels til den specifikke ek
klesiologiske udfordring, som denne artikel tydeliggør, mens de to sidste bidrag 
ikke gør det i samme grad. De seneste år har den britiske teolog Paul Fiddes og den 
amerikanske teolog Christian Scharen sammen med netværket Ecclesiology and Eth-
nography i øvrigt bidraget til en empirisk vending inden for ekklesiologi, som har 
gjort op med en ensidig dogmatisk tilgang til ekklesiologi; i dag synes mange dog at 
ville forene en historiskempirisk og en teologiskdogmatisk tilgang til forståelsen 
af den kristne kirke.
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kirkelig og en samfundsmæssig situation, som ikke længere eksisterer. 
I forlængelse af dette har jeg peget på kirkens kropslighed som et nyt
tigt udtryk i denne situation, da dette udtryk – i det mindste som den 
er fremstillet i denne artikel – præsenterer en forståelse af kirken som 
værende en særlig social størrelse, samtidig med at kirken som social 
realitet altid er i sin vorden, overskridende sine grænser og flettet ind i 
andre socialiteter. På denne måde må de nordiske folkekirker “forstås 
som kirker, der på den ene side er vævet ind i og spiller en væsentlig 
rolle […i de nordiske samfund…], og som på den anden side fremstår 
som en del af en afgrænset religiøs tradition, der ikke kan stå for hvad 
som helst.”49 Kirken må anerkende, at den er indfældet i samfundet, 
og lade sin egenart være konstituerende for en åbenhed over for, et 
ansvar for og et engagement i samfundet.50 I et pluralistisk samfund 
vil kirken på flere måder være forskellig fra det samfund, som den er 
en del af. Står kirken i denne situation ved sin egenart, åbner det op 
for betydningsfulde muligheder for, at de nordiske folkekirker kan 
bidrage selvstændigt til de nordiske samfund.51

49. Jeppe Bach Nikolajsen, “Folkekirken som ledende trossamfund. Folk og kirke 
er ikke længere ét og det samme”, KD den 16. april 2015.
50. Jf. Jeppe Bach Nikolajsen, “Kirkens rolle i et pluralistisk samfund”, DTTK 42 
(2015), 22.
51. Afslutningsvist vil jeg gerne takke Simon Schmidt og Kurt E. Larsen for kritisk 
gennemlæsning af et udkast til denne artikel.
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Stephen Schaede & Thorsten Moss (red.)
Das Gewissen. RuA 24. Tübingen: Mohr Siebeck 2015. € 109.

Formålet med denne antologi på 579 sider er en tværfaglig undersøgelse af 
fænomenet og begrebet ‘samvittighed’. Bidragene til bogen resumerer resul
taterne af et forskningsprojekt på FEST: Forschungsstätte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft i Heidelberg. 

Metodisk set valgte forskningsgruppen at tage udgangspunkt i de enkelte 
discipliners forskellige perspektiver på samvittigheden for så at diskutere 
grundlæggende spændinger i (tilgangen til) forskningsgenstanden, f.eks. 
polariteten mellem empiri og begreb, universalitet og partikularitet, individ 
og institution, fornuft og emotion, samvittighedens frihed og byrde, dens 
udvikling eller dannelse (Bildbarkeit) og konstans. Ambitionen er at be
stemme muligheder og grænser for brugen af begrebet indenfor de i bogen 
repræsenterede forskningsfelter. Selvom projektets udbytte ikke skal smelte 
sammen til en “Metatheorie des Gewissens”, opererer redaktørerne allige
vel med en bestemmelse af samvittighedens grundstruktur: “die normative 
Präsenz der Anderen im eigenen Selbstverhältnis” (XXI). I samvittigheden 
erfares en forpligtelse overfor en anden som selv-forpligtelse – og dette sker 
således, at den enkelte ‘ser’ og erkender sig selv visàvis en instans, overfor 
hvilken han eller hun føler sig ansvarlig. Den andens normative nærvær i 
ens eget selvforhold kan forstås religiøst (som Gud, den absolutte Anden), 
socialt (som andre mennesker) eller som en instans i subjektet selv.

Bogen er struktureret i syv hoveddele, fordelt på hver sin disciplin. I det 
filosofiske bidrag fokuserer W. Flach på det forhold, at det, som et subjekt 
vil, reflekteres i samvittigheden og prøves med hensyn til sin gyldighed. Det 
er bemærkelsesværdigt, at del I om filosofi kun rummer dette ene bidrag 
– på trods af den rige tradition for filosofiske overvejelser over samvittig
hed især indenfor tysk idealisme og fænomenologi. Også del V om evoluti
onsbiologi består kun af ét bidrag, hvor M. Herrgen undersøger altruistisk 
adfærd på baggrund af sociobiologisknaturalistiske forklaringer af samvit
tighedsfænomenet. Del IV om litteraturvidenskab omfatter to fine bidrag: 
I F. Fromholzers analyse af det 16. og 17. århundredes dramaer portræteres 
samvittigheden både som moralsk dommer og som identitetsbevarende in
stans i en person; K. Manger beskriver 1800tallets forfattere i Weimar og 
Jena som kritikere, der varetager funktionen af en ‘offentlig samvittighed’. 

Del II om jura, del VI om socialvidenskab og psykologi, og del VII om 
politologi indeholder hver 34 artikler, hvormed der lægges stor vægt på 
samvittighedens samfundsmæssige betydning. Inden for jura sætter F. Fil
mer fingeren på begrebets ambivalente brug som grænsebegreb, der i sin 
normativitet peger udover den givne ret; ud fra statens neutralitetspligt i 
forhold til individets sindelag argumenterer R. Kölbel imod det at betragte 
strafferetten som mulighed for at påvirke eller ligefrem ‘producere’ en for
bryders samvittighed, mens E. SchmidtAßmann fokuserer på statens an
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svar for, at såvel den kollektive som individuelle samvittighed kan dannes 
frit. Inden for socialvidenskab udpeger A. Feiges empiriske studie f.eks. peer 
groups som “Soziale Geltungsorte des Gewissensbegriffs” (395); C. Gen
nerich & M. Strack spørger efter samvittighedens ‘indhold’ i form af per
sonlige værdier og etiske handlingsprincipper; C. Schweizer & D. Köhler 
præsenterer samvittigheden i udviklings, lærings, social og personligheds
psykologiske perspektiver og C. Zarnow i en institutionsteoretisk kontekst. 
Inden for politologi undersøger N. Buschmann forholdet mellem politisk 
magtudøvelse og samvittighedens autonomi og loyalitet; i sit bidrag spørger 
S. Engert, hvorfor stater/regeringer (ikke) undskylder kollektive forbrydel
ser; og J. Tillmanns diskuterer det problem, at man ikke kan regne med 
succes, når man appellerer til samvittigheden som internaliseret autoritet, 
og argumenterer for, at den er irrelevant i debatter om historisk ansvar for 
Holocaust, hvorimod man uden videre kan tilskrive ansvaret til et “Täter
kollektiv” (553), uanset om gerningsmændene føler deres skyld eller ej. 

Del III med seks teologiske bidrag er den centrale del af bogen og fylder 
mest. Lad os se nærmere på de enkelte bidrag. M. Lichtensteins fremragen
de eksegese af Salme 139 kontekstualiseres inden for en gammeltestament
lig ‘konstellativ antropologi’ (jf. 122), som ser mennesket holistisk som et 
relationelt væsen, der aldrig lever alene for sig selv, men eksisterer samtidig 
i forhold til sig selv, sin omverden og Gud. Lichtenstein peger på hjertet 
og nyrene som ‘fornemmende’ organer i mennesket, der svarer til samvit
tigheden som fænomen, selvom begrebet mangler i den hebraiske Bibel. 
Der, hvor mennesket er unddraget sig selv, gransker Gud dets sjæleliv. Her 
foregår en “SelbstKlärung” (128) eller selvransagelse: når Guds ‘stemme’ 
‘høres’ i en bønsproces, kan den bedende erkende sin skyld coram deo. En 
sådan “Gewissensprüfung” (146) og ønsket om et rent og lyttende, lydhørt 
hjerte forudsætter et nært forhold mellem Gud og menneske.

S. Schaede giver et overblik over “Gewissensproduktionstheorien” (151) 
fra Thomas Aquinas via Luther, Schleiermacher, Rothe, Biedermann, Dor
ner og Holl til Tillich. Samvittigheden er for ham ikke en menneskelig 
færdighed, som altid er til stede, men snarere et kulturprodukt. Samvit
tigheden kan kultiveres f.eks. gennem pligtkataloger, empati og socialisa
tion (jf. 160f). Schaede fremsætter en spændende tese om menneskets egen 
“Gewissensstimmbildung” (175) forstået som menneskets anstrengelser for 
at (ud)danne samvittighedens stemme, der kan artikulere sig mere eller 
mindre melodisk – og som ifølge Melanchthon kan ligne enten “dem Brut
zeln einer Pfanne” eller “dem Gesang einer Muse” (175). Men det forbliver 
uklart, hvordan denne tese om samvittighedens stemmedannelse passer til 
Luthers insisteren på, at det er Gud alene, der hersker solo verbo i samvit
tigheden (jf. 157). Og vel at mærke må Guds ord ikke bare identificeres 
med samvittighedens stemme, men i bedste tilfælde er det Guds ‘stemme’, 
som kan ‘høres’ i samvittigheden. I så fald kommer det an på menneskets 
rette ‘hørelse’ i samvittigheden, som ifølge en rammende beskrivelse er “ein 
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gottmenschliches Paarphänomen” (172). Med andre ord: Guds ‘stemme’ 
kan kun ‘tale’ til os, når vi faktisk ‘hører’ den. Men betyder det også, at vi 
selv kan ‘producere’ samvittigheden? Tildækker denne påstand ikke den 
reformatoriske indsigt, at vi berøres og bevæges af et udefrakommende ord 
(verbum externum), som vi ikke kan disponere over? Omvendt indebærer 
denne indsigt, at vi ligefrem må gøre os døve over for dette ord, hvis vi har 
hørt det, men ikke vil høre på det (dvs. ikke vil være lydhøre).

I sin fortolkning af Luthers samvittighedsbegreb betoner Th. Moos dets 
etiskreligiøse funktion. Samvittighedens frihed er ifølge Luthers Galater
brevkommentar libertas a lege, peccatis, morte, a potentia diaboli, ira dei, 
extremo iudicio (WA 40/II, 3, 5). Svarende hertil undersøger Moos synden, 
døden, djævelens magt, samvittighedens bundethed af loven, samt Guds 
vrede og den yderste dom, idet han lægger de sidste to led ind under de 
forudgående fire. Først skitserer han, wovon (hvorfra) samvittigheden skal 
befries, derefter wozu (hvortil): 1. Synden kommer til udtryk i en persons 
erfaring af at kunne gå i opløsning (Desintegrationserfahrung), 2. døden i en 
tilsyneladende endegyldig, fordømmende dom over ens liv, 3. djævelen i de
struktiv selvfremmedgørelse, og endelig 4. loven i en uundgåelig fordring, 
man ikke kan leve op til. Samvittighedens befrielse betyder derimod 1. 
syndsforladelse, 2. “Bejahtheitserfahrung” (194), 3. “Christus in mir” (195) 
og 4. en kritisk afstand til de normer, samvittigheden lader sig bestemme af 
– en afstand, hvori subjektets handlingsevne genoprettes. Samvittighedens 
tendens til at lade sig paralysere af fordringer beskrives på en overbevisende 
måde som en erfaring, der er til stede i alle nævnte fire aspekter af den 
byrde, der ligger på samvittigheden. Derimod forekommer Moos’ postulat 
om en indre “Personkern”, der transcenderer enhver empirisk tilskrivelse og 
kan adskilles fra det ydre menneske som “Täter” (191), lidt kunstigt, især 
hvis man husker personbegrebets etymologi: det latinske verbum per-sonare 
tyder netop ikke på en hård kerne, men tværtimod på en gennemlyden, 
som forudsætter en vis ‘porøsitet’ og medialitet, som muliggør, at lyden 
overhovedet kan trænge igennem. 

H. Stössel tager udgangspunkt i Luthers optræden på Rigsdagen i Worms 
i 1521 for at undersøge forholdet mellem samvittigheden og det kirkelige 
embede. Luther bekendte dengang, at han hverken kunne eller ville tilba
gekalde sine ytringer, “wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und 
klare Vernunftgründe besiegt werde”; han følte sig “in meinem Gewissen 
überwunden und in Gottes Wort gefangen” (WA 7, 838). Sin samvittig
hedsafgørelse traf han alene, men hans offentlige tale om sin samvittighed 
var diskursrelateret. Inspirationskonteksten var den scholastiske vernunft-
orientierte Gewissensbestimmung hos Thomas Aquinas (214), ifølge hvilken 
samvittigheden er rationel. Men Luther havde en stærkere sans for dens 
ambivalens end Thomas, idet han så arvesynden også i fornuften. Stössel 
betoner det kommunikative element i samvittighedsafgørelser. Dermed 
fremstår samvittigheden ikke som intrapersonal bevidsthedsfænomen, men 
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snarere som en instans, der indgår i en dialog og skal støttes af plausible 
argumenter. Således er præstens samvittighed både fri (præsten skal tænke 
selv og være (selv)kritisk) og bundet til Skriften, hvorigennem Guds ord 
‘taler’ til os. Men kan vi være sikre på, at det virkelig er Guds ord, som vi 
‘hører’ eller mener at høre igennem samvittighedens stemme – og ikke bare 
vores egne fejlbarlige tanker? Dette kan vi hverken afgøre subjektivt eller 
intersubjektivt, og da slet ikke objektivt.

N. Slenczkas overvejelser angår samvittighedserfaringens fænomenologi 
med henblik på den yderste dom, som anticiperes i den ‘dårlige samvit
tighed’, dvs. i selvfordømmelsens helvede. Samvittighedsbegrebet defineres 
i første omgang som “das wertende Wissen eines Subjektes um sich selbst 
und seine Identität” (236). Man kan sætte spørgsmålstegn ved Slenczkas 
påstand om at ‘originalen’ af religiøse begreber som f.eks. ‘gud’, ‘skabelse’ 
og ‘dom’ er den menneskelige selvforståelse, hvorved de forankres i men
neskets selvforhold (jf. 237). Dette gælder måske for en dom, som erfares i 
menneskets inderste, men ikke for Guds skabelse ex nihilo, som foregik før 
mennesket overhovedet var i verden. Samvittigheden defineres dernæst som 
“der in das Selbstverhältnis integrierte Blick eines anderen” (242) – en an
dens blik, som ikke desto mindre hører med til ens egen videnmedsigselv 
og ens eget syn på sig selv, hvorimod skamfølelsen ifølge Slenczka er præget 
af bevidstheden om et fremmed blik på én selv. Skamfølelsen “ist einer Ra
tionalisierung nicht zugänglich” (243), mens samvittighedens anklagende 
stemme, der taler om ‘min’ skyld mht. bestemte gerninger eller undladelser, 
forsvinder, “wenn ich mir ernsthaft klarmachen kann, dass es eigentlich 
keinen Grund gibt, mein Handeln als unmoralisch zu qualifizieren” (144). 
Her savner jeg en diskussion af den form for selvbedrag, der netop består i 
en ‘rationel’ undskyldning af sig selv ved hjælp af spidsfindige argumenter. 
Det er måske ikke helt tilfældigt, at sågar kzkommandanter kunne sige om 
sig selv, at de havde en ‘ren’ samvittighed. 

Slenczka har dog ret i, at vi kan skamme os på andres vegne, mens vi ikke 
kan have en dårlig samvittighed stedfortrædende for dem. Imidlertid stiller 
sig følgende to spørgsmål: 1. Kan samvittigheden ikke også manifestere sig 
i og igennem selve skamfølelsen og dermed bevirke en selvobjektivering og 
fremmedgørelse, indtil den enkelte til sidst ikke længere kan acceptere sig 
selv? 2. Ophæver Slenczka ikke selv den skarpe (og efter min mening ube
rettigede) skelnen mellem selverfaringen i samvittigheden på den ene side 
og i skamfølelsen på den anden side, når han beskriver begge erfaringer som 
identitetskriser, i hvilke vi skal, men ikke kan være ét med os selv, og når han 
ender med at definere “die Scham” nøjagtig som han tidligere definerede 
samvittigheden, nemlig som den uundgåelige integration af et fremmed 
blik i ens eget (negative) selvforhold (279)? Erfaringen af, hvor skrøbelig 
vores identitet er, rejser spørgsmålet om den sidste, endegyldige dom over 
os selv: Hvem fælder den? Slenczka henviser til Gud, som vi ikke møder 
“außerhalb von uns” (280), men snarere i vores inderste. Guds dom over 
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mennesket fuldbyrdes i dets samvittighed: i dets fortvivlelse over sig selv (jf. 
252), i hjertets anger (contritio cordis) og i tilegnelsen af dets fortid, som er 
irreversibel og som enhver er tvunget til at leve med (jf. 276f). Menneskets 
befrielse sker også i dets inderste, når evangeliet, det glædelige budskab om 
tilgivelsens mulighed, muliggør et nyt selvforhold – som en gave, intet men
neske kan give sig selv.

Ph. Stoellger beskriver samvittigheden som en fremmed stemme i ens eget 
navn, der bryder uanmeldt ind og kommer imellem: “Was dazwischenredet 
– das mehrstimmige Gewissen” (285). Den ‘flerstemmige’ samvittighed er 
‘mellem’ materialitet og formalitet, såfremt den på den ene side altid alle
rede er præget kulturelt og givet med et bestemt ‘materialt’ eller semantisk 
‘indhold’ (dvs. en bestemmelse af hvad der er ‘godt’ og ‘ondt’), men på den 
anden side fremstår som “eine formale Instanz” (289). Samvittigheden for
maliseres som “sozial geteiltes Wissen um eine normative Differenz” (288), 
uden at den ‘viden’, vi deles om, på forhånd er fastlagt på en eller anden 
definition af ‘det gode’ vs. ‘det onde’. Når det er sagt, står vi tilbage med 
problemet, at samvittigheden ikke findes som antropologisk ‘basisudstyr’; 
tværtimod kan man indimellem bevidne en slående lack of moral sense hos 
mennesker. Hvordan kan det forklares, at samvittigheden synes at mangle? 
Ifølge Stoellger overhovedet ikke. Denne mangel er lige så uforklarlig som 
det ondes oprindelse: unde malum (morale)? Alligevel er det nødvendigt at 
blive ved med at appellere til den andens samvittighed, også når vedkom
mende handler ‘samvittighedsløst’. Stoellger betragter den kontrafaktiske 
tilskrivelse af ‘frihed’, ‘værdighed’ og ‘samvittighed’ som uundværlig for 
menneskelig sameksistens (jf. 292). Samvittigheden må forudsættes – på 
grund af og på trods af dens ikkeempiriske status. “In jeder Entscheidung 
‘muss das Gewissen mitsprechend gedacht werden können’” – i det mindste 
som en imaginær instans, overfor hvilken vi må kunne tage ansvar for det, 
vi beslutter os for (294).

Samvittigheden er fejlbarlig. Den taler ikke altid klart og entydigt, og 
den kan ikke altid gribe tilbage til en sensus communis. Konkrete samvit
tighedsspørgsmål kan besvares på mange forskellige måder. Konkurrerende 
intuitioner spiller ind, og heterogene stemmer taler med. Denne iagttagelse 
vender Stoellger positivt, idet han ser samvittighedens fallibilitet som mu
lighedsbetingelse for en afbalanceret socialt konstitueret samvittighedsaf
gørelse (jf. 297). Til forskel fra Slenczka betoner Stoellger selvets passivitet, 
når det afficeres af samvittighedens stemme, som taler, uden at den bliver 
spurgt. Talen er en “Widerfahrnis” (299). Stoellger følger Ricoeur i at sam
vittigheden bevidner en andens eller andethedens præsens i selvet. Selvet 
konstitueres som nogen, der tiltales og må høre, og det defineres ved sin 
position som en, der skal svare: “Le soi y est constituté et [ikke: ed (stave
fejl)] défini par sa position de répondant” – hedder det i et Ricoeurcitat 
fra Le sujet convoqué (306). Følgelig er det autonome subjekt hverken herre 
eller mester i forhold til de mange stemmer, der kommer til orde i samvit
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tigheden. Snarere bliver det til i sin respons på andres stemmer og krav, 
som kræver fortolkning. Stoellger runder af med et begreb om samvittighed 
som “Anspruch der Anderen, die einem dazwischenreden”, hvis man ikke 
kan yde disse andres krav og ens eget ansvar overfor dem, der stiller krav til 
én, retfærdighed (310). Derfor må samvittighedens (selvfordømmende) dom 
ikke have det sidste ord. Stoellger håber på en forjættelsens stemme, som 
befrier os “von der Logik des Anspruchs” (310). 

Problemet er teologisk set ikke blot, hvordan vi kan skelne mellem men
neskelige versus guddommelige stemmer i samvittigheden, men også, hvor
ledes vi kan ‘fange’ Guds sidste ord og finde ud af, om det er ‘loven’ eller 
‘evangeliet’, vi må høre på i en given situation. Bogens bidrag oscillerer mel
lem optiskvisuelle og akustiskverbale metaforer for samvittigheden, som 
enten bestemmes som en (primært aktiv) indøvelse i selvrefleksion eller en 
stemme, der taler til et (primært passivt) selv, som dog i begge tilfælde har 
brug for aktivt at forholde sig til sin passivitet, fordi der ingen anden er, der 
kan besvare de hermeneutiske spørgsmål, enhver får stillet selv. Selvforstå
else er en opgave, der ikke kan delegeres. Forsåvidt består enighed på tværs 
af de i bogen repræsenterede faglige discipliner. Men hvorledes skal vi forstå 
selvforståelsens grænser – drejer det sig om at finde ens egen stemme ved at 
sætte sig af fra andre, når deres krav trænger sig på i samvittigheden, eller 
om at ‘synge med’ i en kor, der skal komme frem til en harmoni i mang
foldigheden, eller er det tåbeligt overhovedet at ville søge og finde sin egen 
stemme, da det først og fremmest drejer sig om at lytte opmærksomt til et 
kald, der ellers kommer bag på en?

Nærværende antologi byder på en imponerende diversitet af perspektiver 
på samvittigheden. Kaleidoskopagtigt belyses fænomenet og begrebet fra 
forskellige vinkler. Kvaliteten af de enkelte bidrag er lidt svingende, men 
bogen som helhed kan anbefales varmt. Den rummer en række tankevæk
kende tekster, som fortjener læsere, der gerne vil tænke selv.

Claudia Welz

Marius Timmann Mjaaland
The Hidden God – Luther, Philosophy, and Political Theology. Indiana Uni
versity Press. Bloomington and Indianapolis 2016. 248 s. $ 70.

Martin Luthers udtalelser om Guds skjulthed eller den skjulte Gud, deus ab-
sconditus, hører til det mest omdiskuterede i hans forfatterskab. Mange har 
ment, at den skelnen mellem Gud som absconditus og revelatus, som Luther 
foretager flere steder i sit forfatterskab, er uklar eller selvmodsigende. An
dre, at Luthers skelnen er konsistent, men stadig meningsløs eller ligefrem 
ukristelig. For eksempel har en betydningsfuld, moderne teolog som Alister 
McGrath afskrevet denne del af Luthers teologi, fordi Luther angiveligt i De 
servo arbitrio fra 1525 enten spalter Gud i to eller siger, at Gud ikke er helt 

DTT 2016-3 Indhold.indb   238 15-11-2016   14:41:15



 Litteratur 239

og fuldt åbenbaret. Mange har dog været uenige i den og tilsvarende affej
ninger. Én af dem er Regin Prenter, der siger, at Luthers beskrivelser af deus 
absconditus er uden den ringeste antydning af en sådan spaltning, men at 
hans skelnen mellem deus absconditus og deus revelatus er helt entydig: Det 
er netop den Gud, der forkyndes, den åbenbarede Gud, der skjuler sig. Det 
hører til hans væsen som forkyndt og åbenbaret Gud. Ifølge Luther, lyder 
det hos Prenter, er Guds vilje skjult og forbliver skjult, også efter åbenba
ringen, for i alt, hvad skriften siger om Gud bliver noget uudforskeligt sagt 
med, som kvalificerer treenigheden, inkarnationen og lidelsen som mysteri-
er. At det forholder sig sådan skyldes, at Guds ord ifølge Luther vil tros, ikke 
begribes. Troen er, med et af Luther yndet citat fra Hebræerbrevet, tillid til 
det, der ikke kan ses. Hvis ikke der åbenbaredes en skjulthed i Gud, så var 
der i grunden ikke brug for nogen åbenbaring, for så ville Guds virkelighed 
og virksomhed, herunder hans vilje, være krystalklar for ethvert menneske. 

Marius Timmann Mjaalands The Hidden God. Luther, Philosophy, and 
Political Theology omhandler, som undertitlen antyder, dels hvordan Guds 
skjulthed beskrives hos Luther selv og dels, hvad dette har betydet og hvad 
det potentielt kan betyde for eftertidens filosofi og politiske teologi. Bogen 
er den første frugt af Mjaalands undersøgelse af emnet, og han anfører, at 
andet bind er under udarbejdelse. Lad os håbe, at den anden del også vil se 
dagens lys, og at det ikke går den, som det så ofte går bebudede flerbinds
værker. 

Den første del af The Hidden God. Luther, Philosophy, and Political Theo-
logy har til formål at belyse, hvordan deus absconditustanken fremstilles i 
Luthers egne skrifter, mens det bebudede andet bind vil gå i dybden med re
ceptionen af denne del af Luthers gudslære. Dette tages der dog til rigt mål 
forskud på i det foreliggende bind, hvor blandt andet Martin Heideggers 
begreb om destruktion og Jacques Derridas dekonstruktionisme er tilbage
vendende temaer, og hvor der skrives op ad og op imod den hermeneutiske 
tradition hos blandt andre H.G. Gadamer og Gerhard Ebeling.

Spørgsmålet, hvad der egentlig ligger i Luthers egne udtalelser om den 
skjulte Gud eller Guds skjulthed er som sagt ekstremt omdiskuteret i de se
neste hundrede års systematiske teologi. Mjaaland kalder hverken sin frem
gangsmåde teologihistorisk eller systematiskteologisk, men “filosofisk” og 
hævder med denne fremgangsmåde at kunne bidrage med “a less doctrinal 
access to some of his [Luthers] controversial but rather original ideas and 
methodological insights” (1). Faren ved denne fremgangsmåde er ifølge 
Mjaaland selv, at en sådan “philosophical approach” til Luthers tanker er ny 
og meget original. Vi er altså ifølge forfatteren selv i uudforsket terræn. Det 
kan man nok argumentere for har en vis rigtighed, men man kunne vel også 
tilføje, at en anden risiko ved Mjaalands “approach” er, at man afskærer sig 
fra at gøre brug af de indsigter angående Luthers beskrivelser af den skjulte 
Gud, som både den kirkehistoriske og dogmatisk interesserede Lutherforsk
ning rummer næsten til overmål. For det er altså ikke småting, der er skre
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vet og fortløbende skrives om Luthers beskrivelser af den åbenbarede og den 
skjulte Gud. På den anden side er man som læser ikke i tvivl om Mjaalands 
udmærkede indlæsthed i disse diskussioner, når han for eksempel refererer 
Paul Althaus’ og Gerhard Ebelings vidt forskellige udlægninger af Luthers 
skelnen mellem Gud som absconditus og revelatus

Mjaaland hævder, at Luthers beskrivelser af deus absconditus rummer et 
metafysikkritisk potentiale, og dette potentiale søges udfoldet i bogens an
den del i dialog med først og fremmest Heidegger og Derrida. Mjaalands 
perspektivrige udgangspunkt er, at Heidegger allerede i en tidlig forelæs
ning hævder, at Luthers teologi rummer et potentiale, som ikke blev rea
liseret, og måske ikke kunne realiseres, i Luthers egen samtid. Nogle af 
disse tråde blev ifølge Heidegger samlet op i den tyske idealisme. Men det 
spørgsmål, Mjaaland stiller er, om det er helt uproblematisk, at de, der løf
tede den filosofiske arv i Luthers teologi, er spekulative filosoffer? Det mener 
Mjaaland ikke, at det er, og han argumenterer elegant og overbevisende for 
dette synspunkt, samtidig med at han i stedet undersøger Luthers potentiale 
i forhold til det tyvende århundredes metafysikkritiske filosofi. 

Deus absconditus hos Luther selv samt et forsøg på at tænke metafysikkri
tisk med Luther – dét er allerede en stor mundfuld, men Mjaalands bog har 
som sagt et tredje emne: deus absconditustankens mulige potentiale for po
litisk teologi. Her har Mjaaland måske sit bedste kort på hånden i forhold til 
at kunne korrigere andre forskere. Mjaaland er nemlig, som det turde være 
fremgået allerede, dybt indlæst både i deus absconditustanken hos Luther 
selv og i dens potentialer. Her udmærker han sig særligt i forhold til disse års 
nok mest velanskrevne forsker i politisk teologi, New Yorkeridéhistorikeren 
Mark Lilla, som har langt mindre teologisk sensibilitet end Mjaaland. Lilla 
slipper i den meget udbredte introduktion til politisk teologi, The Stillborn 
God fra 2007 afsted med at fremstille deus absconditus som noget, der alene 
dækker over, at Gud forstås som fjern. En misforståelse på alle tænkelige ni
veauer. Her har verden virkelig brug for Mjaaland, og jeg vil vurdere, at det 
er kapitlet om deus absconditus og politisk teologi, der rummer Mjaalands 
mest interessante analyser. Især vil jeg fremhæve hans afsluttende afsnit om 
Friedrich Engels’ fremstilling af Thomas Müntzer på Luthers bekostning, 
som er enkelt og fremragende. Der er i det hele taget meget at glæde sig over 
ved The Hidden God. Luther, Philosophy, and Political Theology, og der er 
god grund til at glæde sig til dens bebudede efterfølger.

Martin Ravn

DTT 2016-3 Indhold.indb   240 15-11-2016   14:41:15



 

E-bøger fra Eksistensen 
 

På www.Eksistensen.dk finder du over 250  
e-bogstitler, der spænder over emnerne filosofi, religion, 

undervisning, teologi og eksistens 
 

 
 

Du kan også finde studie- og undervisningsrettede 
 e-bøger fra Eksistensen på Lix.com 



Abonnement 2015: DKK 379,- (studerende DKK 298,-)

Dansk Teologisk Tidsskrift er et peer-reviewed tidsskrift, der er optaget på en række 
databaser som fx ATLA (American Theological Library Association).
 
Manuskripter, som ønskes optaget i Dansk Teologisk Tidsskrift, skal sendes i elektronisk 
form til lektor Bo Kristian Holm (teobh@cas.au.dk), Afdeling for Teologi, Institut for 
Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Jens Chr. Schous Vej 3, DK - 8000 Aarhus C

Bøger til anmeldelse eller omtale sendes til lektor Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, Det 
Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Købmagergade 44-46, 1150 København K.

Dansk Teologisk Tidsskrift udgives i samarbejde med Det Teologiske Fakultet i Køben-
havn og Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet af Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 
DK-1820 Frederiksberg C.

På adressen www.DanskTeologiskTidsskrift.dk er ældre numre af bladet frit tilgængelige 
i elektronisk form.

Dansk Teologisk Tidsskrift er sat hos Eksistensen og trykt hos ScandinavianBook.

ISSN 0105 3191

Tidsskriftet udgives med støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Aarhus Universitet:
Lars Albinus 
Svend Andersen 
Eve-Marie Becker
Ole Davidsen 
Per Ingesman 
Anders-Christian Jacobsen
Hans Jørgen Lundager Jensen
Peter Lodberg
Liselotte Malmgart
Marie Vejrup Nielsen
Troels Nørager
Else Marie Wiberg Pedersen

Københavns Universitet:
Mette Birkedal Bruun
Troels Engberg-Pedersen
Arne Grøn
Hans Raun Iversen
Steffen Kjeldgaard-Pedersen
Niels Peter Lemche
Bent Flemming Nielsen
Kirsten Busch Nielsen
Lauge O. Nielsen
Heike Omerzu 
Carsten Pallesen
Pia Søltoft 
Claudia Welz

FAGLIGE KONSULENTER

Johannes Værge om 
 regnskabet med Gud

»Jesus har betalt for vore synder,« 
siges det. Men menneskelige retfær-
dighedsbegreber kan ikke bruges til at 
forstå Guds kærlighed. 

Johannes Værge undersøger, hvordan 
det kristne budskab tidligt blev farvet 
af omgivelsernes sprogbrug.

Guddommelig uorden
En bog om regnskabet med Gud

Af Johannes Værge

160 sider | 179,-

Lars Sandbecks portræt af 
Theodor Jørgensen 

Læs bl.a. om Theodor Jørgensens 
forskning i Schleiermachers og Grundt-
vigs teologier, hans engagement i 
dialogen mellem kristne og muslimer 
og hans kamp for homoseksuelles 
rettigheder.

På grænsen
Et teologisk portræt af Teodor Jørgen-
sen

Af Lars Sandbeck

126 sider | 169,-
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