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Luther og filosofien

“Efter reformationen var Luther de tyske filosoffers modermælk.” Så-
dan indledte den italienske filosof og Lutherforsker Stefano Leoni sit 
seminarindlæg på den 13. Internationale Kongres for Lutherforsk-
ning i Wittenberg i år. Har Leoni ret, er det påfaldende, at Luther 
stort set ikke optræder i filosofihistoriske indføringer. Årsagerne kan 
være mange. Luthers egne hårde udfald mod ”filosofien” bærer sik-
kert en del af skylden.

Dette nummers bidrag om Luther og filosofien stammer alle fra et 
seminar på Aarhus Universitet, der som en del af optakten til Rethink 
Reformation-konferencen 1.-3 november i år stillede spørgsmålet om 
Luthers betydning for filosofien. Dansk Teologisk Tidsskrift har valgt 
at markere dette års reformationsjubilæum ved at udgive let revide-
rede bidrag fra dette seminar dels som en indføring i spørgsmålet om 
forholdet mellem Luther og filosofien, dels som en tydeliggørelse af 
nødvendigheden af yderligere forskningsmæssig opmærksomhed på 
dette felt.

Anders Moe Rasmussen foreslår i den første artikel at læse Kant som 
filosofiens Luther. Med en begrundet skepsis over for en direkte ind-
flydelse fra Luther i Kants tænkning – dertil er Kants tænkning alt 
for ny – finder Moe Rasmussen ikke desto mindre et aftryk af Lu-
thers afregning med filosofien og fornuften i Kants filosofi. De deler 
en fælles grundforudsætning: en afståen fra at være Gud lig. Hos 
Kant betyder det ikke et opgør med fornuften, men en skelnen mel-
lem legitim og illegitim brug. Så skønt forbindelsen mellem Luther og 
Kant ikke er direkte, lader hverken Kants filosofi eller den tænkning, 
der fulgte i kølvandet sig forstå uden reformationens nybrud.

Forholdet mellem fornuft og tro er også omdrejningspunkt for Pia 
Søltofts behandling af forholdet mellem Luther og Kierkegaard i den 
efterfølgende artikel. Hun viser, hvordan Kierkegaard både forholder 
sig afvisende til, hvad han ser som en “udialektisk” bestemmelse af 
troen hos Luther, fordi den overser troens forbindelse med refleksio-
nen, og hvordan han tilslutter sig Luther i betoningen af tilegnelsens 
og samvitighedens rolle.

I Marius Timmann Mjaalands artikel om “Ateismens topologi” 
griber forfatteren tilbage til Luthers tanke om deus absconditus som 
en mulig baggrund for den moderne ateisme, fordi den involverer 



2 Forord

et opgør med traditionel metafysik. Mjaaland følger et spor, der går 
gennem Hegel, Nietzsche og Heidegger samt Pascal, Kant, Jacobi og 
Derrida. Mjaaland argumenterer for nødvendigheden af mere ind-
gående studier i de teologiske og filosofiske forudsætninger for ateis-
men, netop fordi den moderne ateismens fremkomst var afhængig af 
et stabilt kristent hegemoni, som er tabt i en postkristen kultur.

Nummerets sidste artikel falder uden for temaet, idet den nok om-
handler forholdet mellem kristendom og filosofi, men ikke Luther. 
Jesper Tang Nielsen giver her Troels Engberg-Pedersens nye bog John 
and Philosophy en grundig læsning og diskussion. Omdrejningspunk-
tet er den johannæsiske og stoiske forståelse af pneuma. Forfatteren 
argumenterer for en mere kompleks forståelse af den johannæiske 
brug af begrebet pneuma, der samtidig svækker den hævdede forbin-
delse til stoisk tankegang.

For såvel Luther som Johannes gælder det, at spørgsmålet om deres 
mellemværende med filosofien langt fra er endeligt afhandlet.

Bo Kristian Holm
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Kant – filosofiens Luther?

Lektor
Anders Moe Rasmussen, Aarhus Universitet

Abstract: This paper discusses Kant’s philosophy as a possible heir to 
Lutheran thought. Comparing Kant’s philosophy to that of Descartes 
reveals some interesting common presuppositions and convictions be-
tween Luther and Kant . Their shared conviction about the illegitimacy 
of reasoning about the ultimate nature of God and the world is espe-
cially stressed, which in Kant leads to the idea of the finitude of reason, 
an idea that runs through both his theoretical and his practical phi-
losophy.  It remains an open question, however, whether Kant, though 
he repeatedly stresses the finitude of reason, escapes the tendency, so 
characteristic of the enlightenment, to absolutize human subjectivity.

Keywords: Luther – Kant – reason – faith – subjectivity – freedom – en-
lightenment – morality – virtue – deity.

Det er jubilæumstider og luften er tyk af tanker, teorier og teser om 
reformationen som forudsætning og forløber for stort set alting af 
væsentlighed og værdi i vores moderne kultur og samfund, såsom 
socialvæsen, skolevæsen og ja tilmed det moderne demokrati. På den 
baggrund bør det ikke undre at nogle oplysningsfundamentalister 
reagerer med at henføre alle det moderne samfunds goder til oplys-
ningstænkningen, hvorved de jo så bare gentager fejlen, nu blot med 
modsat fortegn. Hvad der ikke står til diskussion, er at den lutherske 
reformation markerer en afgørende cæsur med vidtrækkende konse-
kvenser, også for filosofien. Det skal jeg i det følgende søge at uddybe. 
Først præsenteres Descartes’ filosofi som grundlæggende afhængig af 
det brud med skolastikken og aristotelismen, som intoneres med den 
såkaldte nominalistiske filosofi med Wilhelm von Ockham (1285-
1347) og Duns Scotus (1265/66-1308) som hovedrepræsentanter, og 
som den lutherske reformation både bygger på og endeligt knæsæt-
ter. Senere vil jeg søge at argumentere for en grundlæggende lighed 
mellem Luthers teologisk motiverede fornuftskritik og Kants kritiske 
filosofi.
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Fornuftens selvhævdelse: Descartes

Descartes’ filosofi markerer modsat hans egen selvforståelse og mod-
sat den gængse opfattelse af oplysningen ikke en absolut ny begyn-
delse. Dette er hovedtesen i den tyske filosof og idéhistoriker Hans 
Blumenbergs hovedværk Nytidens legitimitet fra 1966.1 I tråd med sin 
overordnede tese om oplysningen og moderniteten som en reaktion 
på det ordenstab og den kaoserfaring, som er konsekvensen af den 
senmiddelalderlige nominalismes hævdelse af Guds absolutte frihed 
og suverænitet tolker Blumenberg også Descartes’ filosofi i forlæn-
gelse af dette ordenstab. Det gælder for begge grundpiller i Descartes 
tænkning, dvs. “ den metodiske tvivl “ og “cogito”-tanken, at de er 
reaktioner på tanken om en absolut suveræn, men derfor også, en svi-
gefuld Gud uden nogen som helst forpligtelse i forhold til verden – en 
verden uden orden og tilforladelighed. Blumenberg henviser i denne 
sammenhæng til Ockhams kommentarer til Petrus Lomabardus’ 
(ca.1100-1160) fire sentensbøger om den kristne tro, hvor Ockham 
giver en radikal udlægning af Lombaderens overvejelser over en diffe-
rentiering af den af Guds skænkede nåde. Af disse overvejelser drager 
Ockham den konsekvens, at Gud i sine handlinger alene er bundet 
af modsigelsens princip. En sådan Gud, der kun er bundet til modsi-
gelsens logiske princip, er en Gud som ikke er underlagt nogen form 
for immanent konsistens eller konsekvens, hvorfor udslettelsen af sit 
skaberværk heller ikke kan udelukkes (Blumenberg 1988, 180f). Den 
medførende radikale kontingenserfaring er ifølge Blumenberg konsti-
tutiv for Descartes’ tænkning. Tolket i dette perspektiv er Descartes’ 
tanke om en genius malignum alt andet end ny og original, men deri-
mod blot et ekko af nominalisternes gudsbegreb, ifølge hvilket Guds 
almagt netop består i den uendelighed af muligheder, som han råder 
over, herunder den mulighed at tilbagekalde sit skaberværk. 

Når dette er sagt, er Blumenberg langt fra at benægte, at der med 
Descartes indtræffer noget nyt. Fundamentalt set sker der to ting: For 
det første sker der med Descartes en radikalisering af nominalismens 
skepticisme. Når nominalisterne med afsæt i underet og miraklet be-
toner virkelighedens uberegnelighed og mangel på tilforladelighed, 
så har dette primært et opbyggeligt sigte i den forstand, at selv det, 
mindste mennesket lykkes med, bliver udtryk for Guds nådefulde 
handling. I forhold hertil sker der hos Descartes en tilspidsning og 
radikalisering, for så vidt som den svigefulde Gud bevidst og villet 
bedrager sin skabning og det ikke bare lejlighedsvist som i miraklet, 
men permanent og konsekvent. Ifølge Descartes er genius malignum 

1. Hans Blumenberg, Legitimität der Neuzeit (Frankfurt a. M.: Suhrkamp 21988).
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ikke bare en bedrager, han er en konsekvent bedrager.2 Dette er der 
en helt bestemt pointe med, for kun på baggrund af denne absolut 
radikale skepticisme kan han introducere “cogitoet” – det tænkende 
subjekt – som erkendelsens arkimediske punkt. Dermed er vi nået 
til den anden nyskabelse hos Descartes, nemlig tanken om “Cogitoet” 
som stedet for absolut vished. Med tanken om den konsekvent bedra-
geriske Gud driver Descartes skepticismen og virkelighedens mangel 
på tilforladelighed helt derud, hvor også vejen ud i det transcendente 
er lukket, og hvor den eneste vej frem bliver omslaget fra en absolut 
transcendent og suveræn Gud til en ligeså absolut immanent instans: 
det tænkende og absolut visse “jeg”. I den forbindelse henviser Blu-
menberg til Luther som i sin polemik mod hele den middelalder-
lige teologi og filosofi netop hævder, at mennesket selv vil være Gud 
og aldrig vil lade Gud være Gud.3 Det er den tanke som Descartes 
giver en naturlig og rationel begrundelse. Nominalismens absolutte 
Gud har som sin tvilling en ateistisk absolutering af mennesket, og 
det er denne absolutering, som finder udtryk i Descartes’ “cogito” 
(Blumenberg 1988, 133-138). På den måde bliver Descartes’ filosofi 
det paradigmatiske eksempel på Blumenbergs overordnede forståelse 
af oplysningen, nemlig human selvhævdelse som reaktion på en in-
human teologisk absolutisme. På den måde kan den moderne op-
lysningstænkning forstås som en konsekvens af det brud med den 
skolastiske tænkning, som nominalismen indvarsler, og som også den 
lutherske reformation er en del af. 

Fornuftens selvkritik: Kant

En anden og mere ligefrem sammenhæng mellem den lutherske re-
formation og filosofien, finder vi hos Kant. Der er flere, herunder fx 
Heinrich Heine,4 som mener, at mange af vismanden fra Königbergs 
vigtigste tanker og ideer kan føres tilbage til den lutherske kristen-
dom. Og betænker man hans opvækst i et pietistisk miljø synes tan-
ken nærliggende. Ikke desto mindre må man tage den omstændighed 
ad notam, at Kants filosofi nærmest er klinisk renset for henvisninger 
til den gamle reformator. Nok kan man ikke med rimelighed for-
vente, at en filosof fylder sit værk med Lutherreferencer, men derfor 

2. Se hertil Descartes’ Metafysiske Meditationer (København: Munksgaard 1991), 
133-138.
3. Se fx. Martin Luther, Disputatio contra scholasticam, 1517, WA 1,225,1,f.
4. Se Heinrich Heine , Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, 
(Stuttgart: Reclam, 1997).
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kan der jo godt være tale om fælles grundmotiver og forudsætninger. 
Kant er filosof, og hans første hovedanliggende er at bringe filosofien 
ud af dens miserable tilstand, hvilket vil sige at bringe filosofien på 
omgangshøjde med oplysningstidens videnskabelige landvindinger. I 
øvrigt er det problematisk i forhold til Kant overhovedet at tale om 
inspiratorer og forløbere. Så unik og original er Kants tænkning, at 
for så vidt det overhovedet giver mening at tale om inspiratorer, kan 
man kun pege på én, nemlig Rousseau. Det var nemlig ikke kun 
Hume som vækkede Kant af sin “dogmatiske slummer”, det samme 
gjorde Rousseau, om end på en ganske anden måde. Så betydnings-
fuld er Rousseau, at man med rimelighed kan karakterisere Kants 
kritiske projekt som et forsøg på at overføre Rousseaus tanker, nær-
mere bestemt den savoyanske præsts trosartikler i den fjerde bog af 
Emile, hvor Rousseau taler om samvittighedens kald og en moralsk 
verdensorden, i en konsistent og sammenhængende teoretisk form.5 
Dette er det andet hovedanliggende i Kants filosofi. Det fantastiske 
og enestående i Kants tænkning er netop, at det teoretiske anliggende 
altid er forbundet med det praktiske, hvilket desværre alt for ofte 
negligeres i forskningen. 

Selvom der er alle mulige grunde til at tage forbehold over for en di-
rekte reformatorisk inspiration hos Kant, så vil jeg her gøre den påstand, 
at der i det mindste gives en strukturel lighed mellem Luther og Kant. 

Luther og Kant

Som bekendt er Luthers reformation et generalopgør med den skola-
stiske middelalderlige teologi, og for så vidt teologi og filosofi i skola-
stikken er to sider af samme sag er afregningen med den skolastiske 
teologi også samtidig en afregning med filosofien. Fornuften er if. 
Luther lige så korrumperet som alle mulige andre menneskelige dis-
positioner, hvis ikke selve fordærvelsens apoteose, al den stund for-
nuften om noget vidner om menneskets evige ønske om og higen 
efter at være Gud. I den forstand er fornuften en opstand mod Gud 
og dermed indbegrebet af synd. Tilsvarende betyder tro så en absolut 
afståen fra dette ønske i en betingelsesløs tillid og hengivelse til Gud 
og hans nåde.6 Så kan fronterne mellem tro og viden næppe trækkes 

5. Se hertil Dieter Henrich, Aesthetic Judgement and the Mora Image of the World 
(Stanford: Stanford University Press 1992), 10-17.
6. Se hertil fx Martin Luthers udlægning af Gal 3,6 i Den store Galaterbrevskom-
mentar, 1535 (WA 40 I, 359-373), hvor Luther blandt andet skriver, at troen slår 
fornuften ihjel (Fides occidit rationem, WA 40 I,362,6).
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hårdere op. Imidlertid er det vigtigt at forstå Luthers fornuftskritik 
rigtigt. Luther afviser ikke en hvilken som helst fornuftsbrug. Dels 
indeholder troen selv en erkendelse dels har fornuften sin legitime 
plads og funktion, så længe den blot begrænser sig til verdslige anlig-
gender, til den pragmatiske indretning af sociale og politiske forhold. 
Det er først, når fornuften overskrider pragmatismen, dvs. når den 
bliver metafysisk og vil udsige noget om kosmos, verden og Gud, at 
den bliver en opstand imod Gud, og så falder dommen over den kom-
promisløst. På den baggrund kan det ikke undre, at Luther er noget 
nær fraværende i filosofien. Når der ses bort fra Hegel, som eksplicit 
fremhæver Luthers verdenshistoriske betydning som indvarslingen af 
den moderne verden,7 er den filosofiske tradition tavs omkring Lu-
ther. Det faktum rejser det principielle spørgsmål om Luthers ansku-
elser og anliggende er uforeneligt med en hvilken som helst filosofisk 
bestræbelse, hvilket igen rejser det endnu mere principielle spørgsmål 
om ikke også en radikal fornuftskritik, som i tilfældet med Luther, 
indeholder en eller anden form for filosoferen. En passant er dette 
også det fundamentale spørgsmål i en hvilken som helst læsning af 
Kierkegaard. Kunne det tænkes at Luthers radikale afregning med 
filosofien og fornuften kunne finde et filosofisk udtryk? 

Kant som filosofiens Luther?

I denne forbindelse skal det være min påstand, at Kants kritiske filo-
sofi kunne være en egnet kandidat. I modsætning til det absolutte fler-
tal af nutidige filosoffer spiller religion en rolle i Kants tænkning nok 
ikke en hovedrolle, men heller ikke en lille birolle. Faktisk skrev Kant 
jo en hel bog om religion, Die Religion innerhalb der Grenzen der blos-
sen Vernunft fra 1793. For at sige det lidt bombastisk, så er der if. Kant 
ingen etik uden Gud. Men det, at Gud hos Kant ikke er forsvundet 
ud af ligningen, berettiger på ingen måde til at tale om en specifik lu-
thersk arv hos Kant. I øvrigt spiller Gud jo også en afgørende rolle hos 
Descartes, hvor han figurerer i den teoretiske fornuft, i modsætning 
til Kant, hvor Gudsbegrebet hører hjemme i den praktiske fornuft. 

7. Se hertil G.W.F. Hegel Werke in zwanzig Bänden (Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
1971), Bd. 20, 49-58) hvor det blandt andet hedder: „Die Hauptrevolution ist in 
der Lutherischen Reformation eingetreten, als aus der unendlichen Entzweiung 
und der greulichen Zucht, worin der hartnäckige germanische Charakter gestan-
den hatte und welche er hatte durchgehen müssen, der Geist zum Bewusstsein der 
Versöhnung seiner selbst kam, und zwar in dieser, dass sie in Geiste vollbracht 
werden müsse“ (49). 
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Nej, når jeg mener at man med rimelighed kan tale om en lighed 
mellem Luther og Kant, så taler jeg om den strukturelle lighed som 
ligger deri, at de kan siges at dele en fælles grundforudsætning. Hele 
Kants kritiske filosofi hviler på en afståen fra at være Gud lig. Kant er 
i lighed med Luther fornuftskritiker, ligesom han også er oppe imod 
skolastisk filosofi, nu ikke den middelalderlige aristotelisme, men mod 
den rationalistiske og her i særlig grad imod Leibniz. Kants fornufts-
kritik er imidlertid af en ganske anden art end den lutherske, al den 
stund han jo ikke forkaster enhver fornuftsstræben. Af Kants filosofi 
fremgår det, at det lutherske alternativ mellem en selvmægtig fornuft 
på den ene side og troens lydighed og tillid på den anden er falsk. Løs-
ningen er et andet begreb om fornuft. Dette betyder også, at Kant må 
afregne med Descartes og dennes fornuftsbegreb. Ser vi nærmere på 
dette formål, bliver det – som en sidegevinst – tydeligt, hvor forskel-
ligartet oplysningstænkning egentlig er, hvor stor forskellen er mel-
lem første og anden generations oplysning, altså mellem den såkaldte 
rationalisme og Kant hhv. den efter-kantianske tyske idealisme. I vore 
neo-scientistiske tider er det mere end nogensinde vigtigt at besinde 
sig på Kants gamle spørgsmål: hvad er oplysning?

Kants hovedudfordring er den samme som Descartes, nemlig skep-
ticismen, men den måde, hvorpå han reagerer på denne udfordring, 
er en ganske anden art. Også hos Kant spiller subjektets bevidsthed 
om sig selv en afgørende rolle i tilbagevisningen af skepticismen og 
i etableringen af en objektiv verdenserkendelse, men ved bevidsthed 
forstår Kant noget ganske andet, end det er tilfældet hos Descartes. 
Hvor “cogitoet” i den cartesianske filosofi primært har status som en 
vishedens og sikkerhedens ø i uvishedens åbne hav, som et dementi af 
at tvivlen skulle være universel, har selvbevidstheden hos Kant snarere 
karakter af at være en funktion. Kant mener således, at det i forhold 
til tanken om et “jeg” er muligt at give en bestemmelse af verdenser-
kendelsens grænser, egenart og gyldighed. Denne forvandling af selv-
bevidsthedstanken kan formuleres på den måde, at “jeget” fra at være 
stedet for absolut vished bliver til ansvarlighedens sted. Det som Kant 
er optaget af er ikke vished og absolut sikkerhed, men den normative 
nødvendighed, som gør sig gældende i vores erkendelse af verden (når 
vi fælder domme om genstande) og i vores moralske bevidsthed (når 
vi handler). Dette nye normative fokus hænger sammen med kernen 
i Kants begreb om fornuft og oplysning, hvor det hele drejer sig om 
fornuftens selverkendelse eller dens selvoplysning. Dette er på sin vis 
selve forskellen mellem Descartes og Kant: hvor det hos Descartes 
handler om fornuftens selvbegrundelse handler det hos Kant om for-
nuftens selvoplysning. Tænkning og fornuft er ikke i sig selv et værn 
imod illusioner og svigefuld erkendelse, sådan som det er tilfældet hos 
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Descartes. Illusioner er et produkt af fornuften selv, resultatet af en 
illegitim brug af fornuften og i forhold hertil implicerer en fornuftens 
selvoplysning en systematisk undersøgelse af grænserne og egenarten 
af menneskets forskellige videns- og handlingsformer med spørgsmå-
let om disse formers gyldighed som rettesnor. Hele denne slidsomme 
proces terminerer i det, som er og bliver endemålet for Kants hele kri-
tiske projekt, nemlig friheden. Hvor hovedspørgsmålet hos Descartes 
drejer sig om erkendelsens sikkerhed, drejer det sig hos Kant i sidste 
ende om frihed. Spørgsmålet om friheden tages op igen senere. 

Gud og fornuftens grænser hos Kant

Ifølge Kant findes der, som netop nævnt, en legitim og en illegitim 
brug af fornuften, dvs. en fornuft som kender sine grænser og en 
fornuft som ikke kender sine grænser. Kants måske mest afgørende 
opdagelse er, at vi nødvendigvis er uvidende. Spørgsmål om Gud og 
hans formål, skabelsens dybere natur og mening er hinsides den men-
neskelige fornufts grænser og ønsket om at svare på dem er ønsket om 
at overskride fornuftens grænser som så igen kommer tæt på ønsket 
om at være Gud. Netop i kraft af sin fornuftsudrustning er mennesket 
ifølge Kant et metafysisk dyr, som bestandig må holdes i ave. Hvis ikke 
fornuften disciplineres, så antastes ikke kun Guds guddommelighed, 
men også menneskets menneskelighed. Derfor er fornuftens begræns-
ning og endelighed, altså vores principelle uvidenhed, den tanke som 
gennemstrømmer både Kants syn på naturerkendelsen og hans etiske 
tænkning. Hele den traditionelle metafysiks elendighed og misere 
udspringer af ønsket om at være Gud, hhv. ønsket om en direkte og 
umedieret tilgang til virkeligheden. I den sammenhæng introducerer 
Kant begrebet om en såkaldt “intellektuel anskuelse”, der henviser til 
en virkelighedserkendelse, som ikke er underlagt de betingelser som 
gælder for vores måde, gennem sansning og begreber, at erkende ob-
jekter på, men som i direkte form, nemlig igennem en skabelsesakt, 
erkender virkeligheden. Formålet med begrebet om en “intellektuel 
anskuelse” er ikke at beskrive en alternativ erkendemåde, men at få os 
til at undre os over vores egen. Formentlig erkender Gud gennem en 
sådan skabelsesakt, men den er af så radikal anden art, at det ikke giver 
nogen mening at sammenligne den med den menneskelige, ja vi kan 
end ikke udtrykke og forstå den. Ikke desto mindre har en sådan Guds 
lignende direkte erkendelse været idealet i hele den metafysiske tradi-
tion fra Platon til Leibniz. Dette er if. Kant kernen i metafysikkens 
og filosofiens misere og spørgsmålet bliver derfor, hvordan vi kommer 
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ud af den. Hvordan overkommer vi ønsket om at blive Gud lig? Hos 
Luther er dette kun muligt i en troens akt, hos Kant gives der gode 
grunde. Vi er nemlig ikke blot kontingent, men netop nødvendigt uvi-
dende. Kant anerkender styrken i begæret efter en imitatio Dei som 
liggende så dybt i den menneskelige natur, som kun synden kan ligge, 
og tilbyder så de dybest tænkelige epistemologiske grunde til at afvise 
det. Hvorvidt verden i sin helhed er forståelig, er et spørgsmål uden me-
ning, og Kant giver de bedst tænkelige grunde til at afvise det i form af 
en fuld udfoldet teori om erkendelsen og dens struktur. Ikke nok med 
det, så giver Kant også om muligt endnu dybere moralske grunde hertil. 
Kort fortalt er uvidenhed if. Kant konstitutiv for enhver tale om moral 
og etik. Dette skal forstås på følgende måde: hvis vores erkendelse var 
som Guds dvs. helt og aldeles umiddelbar og spontan, hvis vi havde en 
direkte adgang til virkeligheden i sig selv, så måtte vi opgive al tale om 
moral. Grundstenen i Kants etik er tanken om, at al moralsk handling 
har et mål, nemlig at realisere en verden i hvilken lykke og dyd er sy-
stematisk forbundet, sådan at den lastefulde får sin velfortjente straf og 
den dydige sin velfortjente belønning. Hver gang vi handler moralsk 
handler vi for at bringe os dette ideal nærmere. Erfaringen af, at vi fejler 
og at verden handler imod os, kan føre os til fortvivlelse, som kun en 
tro kan helbrede. If. Kant må vi tro at alle vore dydige bestræbelser vil 
fuldendes af et væsen, som har kontrol over den naturlige verden på en 
måde, som vi ikke har. Vi har ikke noget bevis for, at et sådant væsen 
eksisterer, men kun et sådant kan tilvejebringe den systematiske for-
bindelse mellem lykke og dyd, uden hvilken enhver moralsk handling 
er meningsløs. Sådan forstået gives der if. Kant ingen etik uden Gud. 
Dette skal nu forstås rigtigt. Moralen og etikken er if. Kant autonom, 
for så vidt moralen har sit udspring i den menneskelige fornuft. Havde 
den etiske fordring sin forpligtende grund i en guddommelig lovgi-
vers magt og autoritet ville dette true al moralitet. Således hedder det i 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) om en moralitet som er 
grundlagt på en guddommelig vilje følgende: 

… der uns noch übrige Begriff seines Willens aus Eigenschaften der 
Ehr-und Herrshbegierde, mit den furchtbaren Vorstellungen der Macht 
und des Racheifers verbunden, zu einem System der Sitten, welches der 
Moralität gerade entgegengesetzt wäre, die Grundlage machen müsste.8 

For så vidt tanken om en guddommelig magt spiller en afgørende 
rolle i Kant moralfilosofi, har den en anden status end moralens ud-

8. Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Hamburg: Felix Mei-
ner Verlag 1965), 443.
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spring og kilde. Gudstanken hos Kant er affødt af en bekymring om 
det moralske perspektivs realitet. Hvis det slet og ret er umuligt at 
tænke sig en anden orden end den, der er styret af rationel kalkuleret 
selvinteresse, måtte man konkludere, at det moralske perspektiv er en 
illusion. Det er i den sammenhæng, at gudstanken introduceres hos 
Kant, nemlig som den instans, der garanterer en retfærdig distribu-
tion af lykke i forhold til dyd. Som sidegevinst, så at sige, kan alene 
en sådan moralteologi redegøre for en personlig Gud, hvilket ikke er 
muligt i den spekulative teologi, der nok kan tale om Gud som det 
mest perfekte væsen og som det væsen, der eksisterer med nødvendig-
hed, men ikke om Gud som et villende væsen. På den måde er der i 
forhold til Gudstanken en analogi til Descartes. Ligesom erkendel-
sens oprindelse if. Descartes ligger i det menneskelige subjekt, ligger 
moralens oprindelse hos Kant i den menneskelige fornuft og lige-
som Descartes’ Gud garanterer for erkendelsens sandhed, garanterer 
Kants Gud for den moralske orden. 

At lykke og dyd må være systematisk forbundet er langtfra nogen 
nyhed, men tilhører helt og fuldt den rationalistiske tradition, eksem-
pelvis Leibniz if. hvilken, viden om sammenhængen mellem lykke og 
dyd ville fremme dem begge, hvilket han, som enhver anden oplys-
ningsfundamentalist, er overbevist om at videnskaben vil tilvejebrin-
ge. Det nye og overrumplende hos Kant er, at han ikke alene hævder, 
at viden om denne forbindelse er metafysisk umulig, men også er en 
moralsk katastrofe. Når han afviser enhver viden om sammenhængen 
mellem lykke og dyd, så gør han det i humanitetens tjeneste, for så vidt 
menneskets værdighed netop består i, at vi kan handle uafhængigt af 
ethvert hensyn til lykke. Hvis vi kendte til sammenhængen mellem 
dyd og lykke ville vi underminere enhver form for moral. Med andre 
ord er viden ikke nødvendigvis et ubetinget gode. Den menneskelige 
frihed bygger på en begrænsning, for så vidt det at handle frit er at 
handle uden tilstrækkelig viden. Gode hensigter er kun gode i den 
udstrækning vi ikke ved, om de bliver belønnet. Hvis vi vidste, hvad 
Gud ved: hvorledes enhver god handling vil blive belønnet og enhver 
lastefuld vil blive straffet, kunne vi da involvere os i moralske handlin-
ger, handle ud af den gode vilje alene? Kants påstand er, at dette ikke 
ville være tilfældet. Vores adfærd ville forandres radikalt. For det første 
vil vores forhold til Gud komme til at ligne vores forhold til en arbejds-
giver som holder al magten i sin hånd, og hvem kan da sige sig fri for 
at møde ham/hende med instrumentelle motiver. For det andet så ville 
en sådan viden måske nok forbedre vores adfærd, men god adfærd er 
noget andet end moralsk adfærd, jf. Kants distinktion mellem legalitet 
og moral. Med andre ord så betales der med en pris, og den pris hedder 
den menneskelige frihed. Dersom vi kendte til sammenhængen mel-
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lem dyd og lykke, ville vi ikke være andet end dukker, udelukkende 
bevæget af pisk og gulerødder. Har vi hørt noget tilsvarende før? Kun-
ne Kants etiske tænkning være en filosofisk pendant til Luthers opgør 
med gerningsretfærdigheden og til hans tale om et kristenmenneskes 
frihed?9 Kunne det være, at Kant er filosofiens Luther? 

Afsluttende eftertanke

Og så måske alligevel ikke. Nok understreger Kant igen og igen 
fornuftens endelighed og nok er hans filosofi ikke på samme måde 
som hos Descartes drevet af en stræben efter absolut vished, men 
undgår han den samme tendens i retning af selvabsolutering, som 
også kendetegner Descartes? Meget peger i retning af, at også Kant, 
oplysningsfilosofi til trods for alle forskelle i forhold til eksempelvis 
Descartes, er båret af ideen om en selvmægtig subjektivitet.10 Kant 
omtyder så at sige den endelige erkendelsesformåen til transcenden-
tale betingelser for en i det uendelige fremadskridende erkendelse. I 
den forstand er det netop endeligheden, som tillader det fornuftige 
subjekt at tage Guds plads. 

Betyder det at der er og bliver en afgrund mellem Luthers reforma-
toriske indsigter og oplysningstænkningen? Er og bliver oplysnings-
filosofiens orientering mod subjektivitet og frihed, som kan siges at 
være initieret af den lutherske reformation, grundlæggende uforene-
lig med en reformatorisk tankegang? Ikke uden videre, for subjekt-
tænkningen står ikke stille, men går videre efter Kant i en tænkning, 
hvor subjektiviteten stadig udgør centrum, men hvor den har en gan-
ske anden status end det er tilfældet hos Descartes og Kant. Denne 
gentænkning af subjektiviteten begynder med den såkaldte tyske 
idealisme, med Fichte og Schelling og fortsætter med Kierkegaard 
og Heidegger. Forstået på den måde kan man give dette nummers 
indledning ret: Luther blev langt hen ad vejen de tyske filosoffers 
modermælk. I hvert fald lader deres filosofi sig vanskeligt forstå uden 
det nybrud i tænkningen, som Luther initierede.

9. I sin store monografi Luther und Kant (Berlin: Reuther & Reichard 1904), er 
det i særlig grad frihedstanken som ny-kantianeren Bruno Bauch anser som det 
forbindende mellem Luther og Kant. 
10. Wolfhart Pannenberg hævder således i bogen Metaphysik und Gottesgedanke 
(Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht 1988), 35, at det ikke er i Descartes’ tænk-
ning, men først i Kants filosofi, i hans tanke selvbevidstheden som betingelsen for 
al erfarings enhed, at tanken om det på sig selv beroende subjekt knæsættes som den 
moderne filosofis grundaxiom.
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Abstract: This article first deals with the relation between reason and 
faith, arguing that Søren Kierkegaard viewed Martin Luther as a rather 
“undialectical” thinker in his understanding of faith, since Luther, ac-
cording to Kierkegaard, failed to acknowledge that reason and a pos-
sible outrage is the first step of faith, to be followed by a passionate 
devotion that Kierkegaard calls a “second immediacy”, which is another 
word for faith.  Secondly, the article addresses Kierkegaard’s more posi-
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the individual. Thirdly, Kierkegaard’s, Luther’s, Nietzsche’s and Han-
nah Arendt’s views on the consciousness are discussed. 
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Det er især forholdet mellem fornuften og troen, der både har in-
teresseret og irriteret Kierkegaard i forbindelse med hans læsning 
af Luther. Mens Luthers syn på det enkelte menneskes personlige 
tilegnelse og hans opfattelse af samvittighedens rolle vurderes udelt 
positivt. Kierkegaards kritik af Luther og særligt af den senere prote-
stantisme har primært at gøre med forholdet mellem fornuft og tro og 
med fremstillingen af troen som en ren gave. 

I det følgende vil jeg begynde med Kierkegaards tvetydige syn på 
Luthers opfattelse af troen. Kierkegaard kan simpelthen ikke finde ud 
af, hvad Luther mener og ender derfor med at kalde ham u-dialektisk, 
når det kommer til en beskrivelse af troen.

Dernæst vil jeg se nærmere på den positive måde, hvorpå Luthers 
syn på det enkelte menneskes personlig tilegnelse af troen og hans 
syn på samvittigheden har præget Kierkegaard og mange andre si-
den hen, hvorfor også Friedrich Nietzsche og Hannah Ahrendt vil 
komme til orde i artiklens afslutning. 

Dispositionen for denne artikel er derfor som følger: 1. Fornuften 
og troen 2. Tilegnelsen – pro me. 3. Samvittigheden. 4. Den spids-
findige samvittighed. 5. Den selvopfundne samvittighed. 6. Det Sæ-
delige. 7. Den ængstede samvittighed.
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Fornuften og troen

Kierkegaard sætter Luther højt. Han er særligt optaget af Luthers 
prædikener og i en periode læser han dagligt én af disse højt for sig 
selv hver morgen: “Hvilken Trøst at læse Luther. Det er dog en Mand 
der kan holde ud med En, og prædike En længere ud, istedetfor at 
prædike En tilbage” (SKS 20, 315), skriver Kierkegaard i en journal-
optegnelse fra 1848. Og i samme journal lyder det: “Jeg har i dag læst 
Luthers Prædiken efter Tour, den var Evangeliet om de 10 Spedalske. 
O, Luther er dog Mesteren for os Alle!” (SKS 20, 357).

Men Kierkegaard er alligevel ikke udelt positiv over for Luther. Når 
det kommer til forholdet mellem fornuften og troen, mener han, at 
Luther er alt for uklar i sin beskrivelse: “Ofte nok har jeg paaviist hele 
den moderne Philosophies Confusion betræffende Troen. Men selv i 
Luthers fremstilling er der dog en Grund-Uklarhed over, hvad han 
forstår ved Tro” (SKS 20,374), siger Kierkegaard i en journalopteg-
nelse stadig fra 1848. 

Det bærende spørgsmål for Kierkegaard er, hvilket forhold, der op-
står mellem fornuften og troen, samt hvorvidt troen så at sige afliver 
fornuften så denne går helt til grunde. For Kierkegaard udgør troen 
som bekendt et spring, der så at sige korsfæster fornuften. Troen er 
paradoksal, absurd og dog det sikreste af alt. Ikke sådan forstået, at 
der er tale om obskurantisme eller mysticisme, men rettere således at 
Kierkegaard placerer troen i en sfære for sig. Troen er ikke fornuftens 
modsætning, men den forholder sig til noget, som fornuften ikke kan 
begribe. 

I bogen Philosophiske Smuler anfører den pseudonyme forfatter Jo-
hannes Climacus, at lidenskaben potenseres når et menneske forsøger 
at forholde sig til noget, det ikke kan tænke eller begribe med sin for-
stand. Når guden i Philosophiske Smuler betegnes som et paradoks, er 
der tale om et paradoks for forstanden – ikke for den lidenskab, som 
troen deler med kærligheden.

Når forstanden støder sammen med paradokset er der for Climacus 
at se to muligheder. Enten giver forstanden op og så har vi forargel-
sen, der modsætter sig troen. Men forargelsen er nødvendig, for det 
betyder, at man tager troens absurditet alvorligt. Forargelsen skal så 
at sige besværliggøre vejen til troen, så den ikke bare bliver umiddel-
bar hengivelse uden forudgående refleksion. Undlader vores fornuft 
at tage kampen op mod paradokset tror vi ikke, ifølge Climacus, 
men indtager blot en lidenskabsløs indifferentisme, som vi fejlagtigt 
kalder tro.

Giver fornuften sig derimod hen, hvilket ikke betyder, at den opgi-
ver sig selv, men at den giver plads for, at forstanden ikke behøver at 
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kunne begribe alting, så har vi troen: “Dersom Paradoxet og Forstan-
den støde sammen i den fælleds Forstaaelse af deres Forskjellighed, da 
er Sammenstødet Lykkeligt som Elskovens Forstaaelse (SKS 4, 252). 

Man kan naturligvis ikke bevise, at guden eksisterer som en be-
vidsthedsuafhængig virkelighed, en metafysisk væren, hvorfor Cli-
macus ikke er sen til at gøre op med de klassiske gudsbeviser. Men 
man kan erfare guden som en grænse: et “hertil og ikke længere” for 
forstanden. Støder forstanden sig på paradokset, har vi som vist for-
argelsen. Giver forstanden sig hen, har vi troen. Forholder den sig slet 
ikke, indtræder apatien og trøstesløsheden. Derfor “skal man ikke 
tænke ilde om Paradoxet; thi Paradoxet er Tankens Lidenskab, og 
den Tænker, som er uden Paradoxet, han er ligesom den Elsker der er 
uden Lidenskab: en Maadelig Patron” (SKS 4, 242).

I Den store Galaterbrevskommentar 1531/35 giver Luther følgende 
sammenfatning af hele trosbekendelsens indhold, der netop også be-
toner det paradoksale, ja, det absurde ved troen: En sammenfatning, 
hvori han netop som siden Kierkegaard betoner, at troens indhold er 
uforklarligt og uforståeligt for fornuften: 

Når Gud tilkendegiver troens artikler, meddeler han således altid no-
get, der er helt umuligt og absurd, om man vil følge fornuftens skøn. 
Således forekommer der bestemt fornuften latterligt og meningsløst, at 
Kristi legeme og blod tilbydes os i nadveren, at dåben er et bad til gen-
fødelse og fornyelse i Helligånden, at døde står op på den yderste dag, 
at Kristus, Guds søn, undfanges og bæres i en jomfrus moderskød, at 
han fødes og må lide uværdig død på et kors, at han opvækkes og nu 
sidder ved Faderens højre hånd og har magt over himmel og jord […] 
For den fatter ikke, at det er den højeste gudsdyrkelse at høre Guds røst 
og at tro.1 

Men på trods af, eller måske rettere som følge af, denne overensstem-
melse i synet på forholdet mellem troen og fornuften mellem Luther 
og Kierkegaard, så mener Kierkegaard alligevel, at Luther fejlagtigt 
opfatter troen som en umiddelbar hengivelse og taler derfor om, at 
“selv i Luthers Fremstilling er der dog en Grund-Uklarhed over, hvad 
han forstaaer ved Tro”. Kierkegaard mener ikke, at troen blot er en 
umiddelbar hvilen i tillid til en højere magt. Men troen er heller ikke 
en refleksionsbestemmelse. Troen er begge dele, eller rettere, troen 
kommer efter refleksionen.

Nok må fornuften give op, men det kan den netop kun, fordi troen 
ikke blot er en tillidsfuld og umiddelbar hvilen i hverdagen, men til-

1. WA 40I, 361, 19-362,13 (oversat fra latin af Anna Vind).
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lige en evig fordring om, at man tror på trods af fornuften, på trods 
at det paradoks, som det er, at den evige Gud er blevet menneske på 
et givent tidspunkt i historien. For Kierkegaard betyder ordene: “Du 
skal tro!”, som han gentager både i de opbyggelige taler, i Kjerligheden 
Gjerninger, i Indøvelse i kristendom og under kirkekampen, at et men-
neske skal ville trodse fornuften og give sig troen i vold.

For Kierkegaard er troen således ikke umiddelbar, den kommer 
ikke blot af sig selv af det der høres, fides ex audito, men indbærer, at 
den, der lytter, forstår det han eller hun hører som en fordring om at 
trodse fornuften. Til Luther stiller Kierkegaard derfor spørgsmålet: 
“Er Tro det Umiddelbare, en Vitalitet, en vis genial Vedholden ved 
dette Liv saa man ikke slipper Haabet og Tilliden […] eller er det 
en Reflexions-Bestemmelse” (SKS 20,374). Kierkegaard mener som 
vist selv, at troen først indfinder sig efter at fornuften har givet op, 
hvorfor troen indeholder et element af negativ refleksion over fornuf-
tens utilstrækkelighed, der fører til dét, han ofte kalder “Den anden 
Umiddelbarhed”. Det er denne dialektik mellem troen og fornuften, 
som Kierkegaard mener, at Luther mangler at indse, og det er derfor, 
at han kaldes u-dialektisk. 

Det betyder dog ikke, at Kierkegaard mener, at man kan vælge at 
tro. Man kan og skal ikke vælge at tro, for troen er så paradoksal, at 
den ikke kan besiddes eller afvises via et fornuftigt valg. Den ligger, 
som nævnt, i en sfære for sig selv. For Kierkegaard at se, indfinder 
troen sig først efter den fornuftige refleksionen. Først efter at fornuf-
ten har givet op, kan den give sig hen. 

Kierkegaard mener, at Luther overser dette aspekt og i stedet gør 
troen til en ren gave, skænket i umiddelbarheden. Men det må jo så 
være en gave nogen har, de der tror, og andre ikke har, de der ikke 
tror. I stedet betoner Kierkegaard: “Du skal troe, saa ethvert Msk. 
kan troe, hvad enten [han] har denne Genialitet eller ikke” (SKS 20, 
375).

Det er dette, Kierkegaard mener med, at Luther synes at gøre troen 
til en genialitet, en evne, der umiddelbar er nogen forundt, mens 
andre som følge heraf ikke magter den. Og det er derfor, at han opfat-
ter Luther som u-dialektisk og udbryder: “Luther er noget forvirret: 
noget dialektisk-forvirret. Og paa dette Punkt er det blandt andet jeg 
maa, som jeg har gjort det, concentrere al min Styrke; den dialektiske 
Bestemmelse af Troen” (SKS 20, 373f.).

Kierkegaard mener tillige, at det er denne u-dialektiske opfattelse 
af troen, der videreføres af den senere protestantisme, og at det er 
den, der har voldt en række af de problemer, som Kierkegaard selv ser 
sig som kaldet til at gøre op med. Den 26. januar 1855 skriver han 
således i Øieblikket: 
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O, Luther, Du havde 95 Theses: forfærdeligt! Og dog i dybere Forstand 
jo flere Theses, jo mindre forfærdeligt. Sagen er langt forfærdeligere: 
der er kun een Thesis. Det nye Testamentes Christendom er slet ikke 
til. Her er ikke Noget at reformere; det, det gjælder om, er at bringe 
Lys i en gjennem Aarhundreder fortsat, af Millioner (uskyldigere eller 
skyldigt) øvet christelig Criminal-Forbrydelse, hvorved man kløgtigt, 
under Navn af Christendommens Fuldkommengjørelse, har lidt efter 
lidt søgt at franarre Gud Christendommen, faaet Christendom til at 
være lige det Modsatte af, hvad den er i det nye Testamente.

Alligevel vil jeg ikke, som Frederik Stjernfelt i Syv myter om Martin 
Luther, ende i påstanden om, at Luther sådan set slet ikke har bidra-
get med noget positivt og derfor i virkeligheden slet ikke burde fej-
res.2 Som jeg indledte med at sige, ser Kierkegaard som oftest meget 
positivt på Luther og han mener, at Luther særligt på to områder har 
haft afgørende betydning: Når det gælder det personlige gudsforhold 
og tilegnelsens betydning, og når det gælder samvittigheden rolle i 
menneskelivet. 

Luther har præget begge forhold på en måde, så de giver genlyd 
den dag i dag og det er derfor disse to forhold, jeg i det følgende skal 
opholde mig ved.

Tilegnelsen – pro me

I 1848 bliver den da 35-årige Kierkegaard pludselig slået af et teolo-
gisk og filosofisk interessesammenfald med den Luther, som han net-
op har dømt u-dialektisk. I en journaloptegnelse skriver Kierkegaard: 

Forunderligt! Den Kategorie: “for Dig” (Subjektiviteten, Inderlighe-
den), hvormed Enten-Eller sluttede (kun den Sandhed, der opbygger, 
er Sandhed for Dig) er just Luthers. Jeg har aldrig egl. læst noget af 
Luther. Men nu slår jeg hans Postil op,- straks i Evangeliet paa 1ste 

2. Frederik Stjernfelt, Syv Myter om Martin Luther (København: Gyldendal 2017), 
161: “Har Luther da slet ikke gjort noget godt? Har han overhovedet ikke bidraget 
til det moderne, oplyste samfunds goder? Hmm. Hvis bidraget skal være noget, 
Luther rent faktisk intenderede skulle ske, så tror jeg næsten svaret må være nej. Jeg 
har mere end vanskeligt ved at få øje på bidrag fra ideer, intentioner og handlinger 
i Luthers teologi og politik, som man kan gå tilbage og glædes over. Hvis man skal 
finde noget, må det snarere være kontraintentionelle effekter – altså bivirkninger, 
som Luther ikke selv tilsigtede.” 
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Søndag i Advent er det han siger “for Dig”, det er derpaa det kommer 
an (SKS 20, 274).

Kierkegaards syn på det opbyggelige, som bestemt ikke kun har at 
gøre med de mange taler, man plejer at kalde opbyggelige, men som 
sådan set udgør fortegnet for hele forfatterskabet, er netop præget af 
dette “for dig”, som han mener, er grundideen i al opbyggelse.

Ordet “opbyggelig” blev især anvendt af pietismen om den religiøse 
proces, der begyndte i det enkelte menneske, der sad derhjemme og 
læste i opbyggelige skrifter i stedet for at deltage i den statslige guds-
tjeneste i kirken. Kierkegaard spiller på denne betydning, når han 
kalder mange af sine taler opbyggelige. Det er taler, der er skrevet til 
“Hin enkelte”, det vil sige til det menneske, der tager sig tiden til at 
forstå sig selv i forhold til det han eller hun læser. 

I forordet til de fleste opbyggelige taler udtaler Kierkegaard derfor, 
at han ønsker at talerne “finder hiin Enkelte, som jeg med Glæde og 
Taknemmelighed kalder min Læser”. Og for at blive Kierke gaards 
læser, skal man netop ikke interessere sig for Kierkegaard. Man skal 
ikke nysgerrigt spørge, hvem han egentlig var og hvad han selv mente. 
I ‘En første og sidste Forklaring’, der er underskrevet S. Kierkegaard 
og ender Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift bliver det gjort helt 
klart, at det ikke handler om Kierkegaard selv eller hans personlige 
overbevisning: 

Mit Facsimile, mit Portrait o.s.v. vilde ligesom det Spørgsmål om jeg 
gik med Hat eller Kaskjet, kun kunne blive Gjenstand for Deres Op-
mærksomhed, for hvem det Ligegyldige var blevet vigtigt – maaskee 
til Vederlag for at det Vigtige var blevet dem ligegyldigt (SKS 7, 570).

Som læser af Kierkegaards skrifter skal man derfor udelukkende være 
selvoptaget. Man skal være optaget af, hvorledes det man læser har 
betydning for en selv. I en journaloptegnelse fra 1846 lyder det: 

Da er Beleiligheden for min Læser. Da søger han Stilhed, da læser han, 
ikke for min Skyld, ikke for Verdens Skyld, men for sin egen Skyld, da 
læser han saaledes, at han ikke søger mit Bekjendtskab men undgaaer 
det – og da er han min Læser (SKS 20,54f.).

Og ofte fortsætter Kierkegaard endog med at bede sin læser om at 
læse højt for sig selv, som han senere selv skal læse Luthers prædikener 
højt om morgenen. I forordet til Tre opbyggelige Taler 1843 beskriver 
han derfor sin potentielle læser på følgende måde. Denne er: 
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hiint velvillige Menneske, der læser høit for sig selv, hvad jeg skriver 
i Stilhed, der med sin Stemme løser Skrifttegnenes Fortryllelse, med 
sin Røst kalder frem, hvad de stumme Bogstaver vel ligesom have paa 
Munden (SKS 5, 63). 

At Kierkegaard mener det alvorligt med kravet til læseren om højt-
læsning ses endvidere af den måde, hvorpå han henvender sig til os i 
alle sine opbyggelige taler. Som læser tiltales enhver af os således kon-
sekvent som “m.T.”, altså “min Tilhører” eller a.T, “ærede Tilhører”.

Kierkegaard spiller på den oprindelige bygningsmetafor, der lig-
ger gemt i ordet opbyggelig. At opbygge er at bygge en bygning op i 
højden fra et fundament. Han overfører denne betydning til at gælde 
det, det ene menneske kan gøre for det andet: At bygge noget op, 
der allerede ligger i fundamentet i det andet menneske. Kierkegaards 
opbyggelige taler skal således få den religiøse trang frem i læseren, der 
allerede er der, men er blevet fortrængt eller glemt.

Men det allervigtigste kendetegn ved det opbyggelige er, at det er 
noget, man egentlig gør ved sig selv. Den ene kan kun opbygge den 
anden, hvis den anden vil lade sig opbygge. Opbyggelse beror således 
på en åbenhed. En villighed til både at se ind i sig selv, men også en 
villighed til at ville lade sig lede i den rigtige retning. Den villighed 
kalder Kierkegaard “tilegnelse” og det er tilegnelsen, der er afgørende 
for, om man forstår det Kierkegaard, Luther eller Bibelen beskriver. 

Tilegnelse forudsætter at man føler sig tiltalt. At man opfatter det 
man læser, som henvendt til lige præcis én selv. Og det er netop derfor 
Kierkegaard ansporer til højtlæsning af sine opbyggelige taler. Så de 
bliver til en samtale, hvor læseren bliver en tilhører, men i virkelighe-
den taler med sig selv. I Christelige Taler lyder det: 

Thi hvad Virkning denne sande Tale skal frembringe, beroer ene paa, 
hvo Tilhøreren er. Der kan maaskee være Den, hvem denne Tale kunde 
gjøre saa angest, som han aldrig før havde været; men dette er ikke Ta-
lens Skyld, det ligger i Tilhøreren. Der var maaskee Den, som ganske 
samtykkende sagde Ja og Amen til den, hørte den som den saligste Be-
roligelse; men dette er ikke Talens Fortjeneste, det ligger i Tilhøreren. 
Det er ikke Talen, der har forfærdet den Ene, og det er ikke Talen, der 
har beroliget den Anden; det er den Ene og den Anden, der i Talen har 
forstaaet sig selv (SKS 10, 210).

Al aktivitet ligger således hos læseren eller rettere lytteren: Den læser, 
der gør sig til tilhører ved at læse højt. Det er læseren, der lader sig 
opbygge ved at tilegne sig det læste eller sagte. Det betyder, at alt fo-
kus kommer til at ligge på tilegnelsens moment, på det lille “for Dig”, 
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som Kierkegaard altså mener, at Luther er foregangsmand for. Som 
det lyder i forordet til Tre Taler ved tænkte Leiligheder: “Hver gjøre Sit, 
Læseren altsaa meest. Betydningen ligger i Tilegnelsen. Deraf Bogens 
glade Hengivelse” (SKS 5, 389).

Pointen i det lille “for Dig” og den tilegnelse, det lægger op til, er 
netop, at det opbyggelige har at gøre med måden vi forholder os til os 
selv, til livet og til sandheden på. Der gives ingen objektiv Sandhed 
med stort “S”, som vi som udefrakommende betragtere kan stirre os 
blinde på eller vedtage i fællesskab. Sandheden er altid en sandhed for 
dig. Sandheden, den mening og sammenhæng i tilværelsen, vi måske 
ikke længere spørger til i dag, men som Kierkegaard alligevel mener, 
ytrer sig som en skjult længsel; den sandhed er kun for hver enkelt af 
os hver i sær.

Men betyder det så at Kierkegaard – og den Luther han tager til 
indtægt for det lille “for Dig”, er individualismens foregangsmænd, 
selvcentrethedens første forkæmpere og som sådan rødderne til den 
selvoptagethed og kasten vrag på medmennesket, som vi er vidne til 
i dag?

Ofte er netop Luthers syn på samvittigheden blevet fremhævet som 
dannende baggrunden for, at vi i dag ligger alt vægt på det enkelte 
individ. Kierkegaard deler Luthers syn på samvittighedens væsentlige 
rolle, men intet kunne være mere forkert end at forbinde synet på 
samvittigheden med individualisme og selvoptagethed. Tværtimod. 

Samvittigheden

Hverken Luther eller Kierkegaard ser samvittigheden som et lukket 
kredsløb, hvor det enkelte menneske i enrum taler med sig selv. Sam-
vittighedens stemme er godt nok subjektiv, fordi vi i samvittigheden 
konfronteres med vores valg og handlinger og vores eget forhold til 
disse.

Men samvittigheden er også inter-subjektiv. Samvittigheden udgør 
et fælles etisk rum, hvor hver enkelt af os tager sig tid til at stiller et 
spørgsmål som: “Hvad skal jeg gøre?” og siden:” Var det det rigtige, 
jeg gjorde?”. Som oftest hører vi mest til samvittigheden, når den 
dømmer os. Den dårlige og den ængstede samvittighed, som Luther 
tit taler om, er langt mere almindelig end den gode samvittighed, 
hvor vi roser os selv for en eller anden indstilling eller handling. 

Men ligegyldigt om samvittigheden er god eller dårlig, så er det 
karakteristisk, at vi altid henviser til den, som vores egen personli-
ge besiddelse. Samvittigheden er derfor på den ene side altid min. 
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Men Luther og Kierkegaard mener alligevel ikke, at samvittighedens 
rum er hermetisk lukket omkring det enkelte menneske. I samvit-
tigheden forholder vi os nok til os selv som “hin Enkelte”, altså som 
en konkret, unik person, der reflekterer over egne indstillinger og 
handlinger. Men i og med vi forholder os til os selv i samvittigheden, 
forholder vi os samtidig til en fælles etisk norm. En norm, vi ikke 
selv har opfundet, men som taler til os, og i os og som gør, at mine 
samvittighedskvaler også er forståelige for en anden. Samvittighedens 
rum er derfor nok i og for den enkelte, men det er et rum, der så at 
sige gentages i andres bevidsthed og derfor er samvittighedsspørgs-
mål alment forståelige. 

Og det er derfor, at Kierkegaard, inspireret af Luther, ikke mener, at 
samvittighedens stemme er min egen stemme. Han mener derimod 
at samvittigheden taler med Guds stemme, hvilket harmonerer fint 
med både hans og Luthers opfattelse af Gud som et forhold, det en-
kelte menneske finder i sig selv. I To taler ved Altergangen om Fredagen 
lyder det: 

Thi medens det kun er altfor sandt, hvad Luther siger, at ethvert Men-
neske har hos sig en Prædikant, han spiser med ham, drikker med ham, 
vaager med ham, sover med ham, kort er altid om ham, altid med ham, 
hvor han saa er, hvad han saa end foretager sig, en Prædikant, der hed-
der Kjød og Blod, Lyster og Lidenskaber, Vaner og Tilbøieligheder: saa 
er det ogsaa vist, at der i ethvert Menneskes Inderste er en Medvider, 
der lige saa nøiagtigt er med overalt, Samvittigheden (SKS 12, 297).3 

Kierkegaard betoner igen og igen i forfatterskabet, at selvforholdet 
og gudsforholdet er så forviklede, at man ikke kan tænke det ene 
uden det andet: “Den sande Autodidakt han er netop i samme Grad 
Theodidakt”, siges det i Begrebet Angest (SKS 4,460), idet der samti-
dig henvises tilbage til Enten-Eller, hvor en anden af Kierkegaards 
pseudonyme forfattere har sagt det samme (SKS 3,257).

Det latinske ord conscientia betyder både “at vide med” og “samvit-
tighed”. Og hvem er det, man ved noget sammen med i samvittighe-
den? Det mest nærliggende svar ville være, at man ved noget sammen 

3. Og videre lyder samme sted: “Det kan maaskee lykkes et Menneske at skjule 
sine Synder for Verden, han kan maaskee daarligen glæde sig ved, at det lykkes 
ham, eller dog, lidt sandere, tilstaae, at det er sørgelig Svaghed og Feighed, at han 
ikke har Mod til at blive aabenbar: men for sig selv kan et Menneske ikke skjule 
sine Synder. Det er umuligt; thi den Synd, der ogsaa var ganske ubetinget skjult for 
En selv, vilde jo ikke være Synd, saa lidet som hvis den var skjult for Gud, hvilket 
heller ikke er Tilfældet, da et Menneske, saasnart han er vidende om sig selv, og i 
Alt, hvori han er vidende om sig selv, tillige er vidende om Gud, og Gud vidende 
om ham” (SKS 12, 297).
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med sig selv. Kierkegaard er bestemt ikke afvisende overfor denne for-
ståelse af samvittigheden som et refleksivt samtalerum, men han me-
ner, belært af Luther, som nævnt ikke, at vi bare taler med os selv. Han 
siger derimod, at vores samvittighed kan betragtes som en samviden 
med Gud. Ja, i bogen Kjerlighedens Gjerninger fastslår Kierkegaard 
direkte: “thi at forholde sig til Gud, er netop at have Samvittighed”, 
hvilket ligger i umiddelbar forlængelse af Luthers synspunkt. Og Ki-
erkegaard fortsætter: 

Derfor kunde et Menneske heller ikke have Noget paa sin Samvittighed, 
dersom Gud ikke var til, thi Forholdet mellem den Enkelte og Gud, 
Guds-Forholdet er Samvittigheden, og derfor er de saa forfærdeligt at 
have end det Mindste paa sin Samvittighed, fordi man strax har Guds 
uendelige Tyngde med (SKS 9, 147). 

Hvis samvittighedsspørgsmål var spørgsmål, jeg blot afgjorde med 
mig selv, ville alle mine etiske beslutninger være subjektivistiske. Min 
etik kunne være en hel anden end din. Men det kan ikke passe, hvis 
det etiske er det almene og derfor universelt gældende, hvilket Kier-
kegaard mener og også tager Luther til indtægt for, når denne taler 
om, at loven, den naturlige lov, er indskrevet også i hedningernes 
hjerte.

Nok handler vi altid som selvstændige subjekter, når vi handler 
etisk, men i og med at Kierkegaard og Luther mener, at samvittig-
heden betegner en samviden med Gud, så åbner det op for adgangen 
til et større fælles etisk rum: I samvittigheden ved man ikke noget 
alene, men sammen med andre. Det er dét, henvisningen til Gud skal 
sikre. Og derfor kan man selv og ens næste stole på samvittigheden. 
Det reflekterer Kierkegaard over i en sen journaloptegnelse: “Det er 
forøvrigt smukt i det tydske Sprog, at Gewissen betyder det Visse og 
tillige Samvittighed. Samvittighed det er den egentlig Vished. Skade, 
at vi ikke har det Ord paa Dansk” (SKS 22,192).

Den spidsfindige samvittighed

I samvittigheden er det altså så at sige Gud, der taler med mig, når 
jeg taler med mig selv, hvis man spørger Luther og Kierkegaard. I 
samvittigheden er Gud det forhold, at jeg ikke selv er herre over min 
samvittighed. Den melder sig af sig selv. Henvender sig på ubelejlige 
tidspunkter. Taler til mig, når jeg egentlig helst ville være den for-
uden. Men alligevel understreger Kierkegaard i Opbyggelige Taler i 
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forskjellig Aand at samvittigheden ikke er en “Trediemand”: “thi Du 
og Samvittigheden er Eet, den veed Alt hvad Du veed, og den veed, 
at Du veed det” (SKS 8, 230).

På den ene side taler jeg med mig selv, når jeg taler med min samvit-
tighed, men på den anden side er samvittigheden ikke bare min egen 
stemme, for jeg kan faktisk forsøge at overhøre eller overdøve dens 
stemme. Stadig i Opbyggelige Taler i forskjellig Aand lyder det: 

Her i Timeligheden vil allerede Samvittigheden gjøre Hver især til 
den Enkelte; men her i Timeligheden, i Uroen, i Støien, i Trængslen, 
i Mængden, i Udflugternes Urskov, ak, ja her skeer jo enddog det For-
færdelige, at En ganske overdøver sin Samvittighed – sin Samvittighed, 
thi af med den bliver han ikke, den bliver hans eller rettere han er dens 
(SKS 8, 228). 

Og det er netop fordi vi som oftest forsøger at negligere samvittighe-
dens stemme, at vi kender den dårlige og den ængstede samvittighed 
bedre end den gode. For tit bliver samvittighedens stemme “blot en 
Stemme med blandt mange andre, og da gaaer det saa let Samvit-
tighedens eenlige Stemme, som ellers den eenlige, at den bliver over-
stemt – ved Stemmefleerheden” (SKS 8, 228). 

I stedet for at lytte til samvittighedens stemme, lytter vi til, hvad 
flertallet siger. For flertallet har vel ret? Vi gør som de andre og gem-
mer os derved i mængden. Og når ansvaret skal placeres, så henviser 
vi til, at vi blot har gjort som enhver anden ville have gjort.

Men den demokratiske flertalsbeslutning har for Kierkegaard og 
Luther intet at gøre på samvittighedens domæne. Her taler den enkel-
te med sig selv og samtidig med Gud. Da den 37-årige Luther under 
mødet med den da 21-årige Kejser Karl V på rigsdagen i Worms af-
viser at tilbagekalde sine anklager mod pavekirken og sin udlægning 
af den kristne budskab henviser han netop til sin samvittighed som 
bundet til Gud: “Så længe min samvittighed er bundet af Guds ord, 
kan og vil jeg ikke kalde noget tilbage, eftersom det ville være usik-
kert og true saligheden at handle mod min samvittighed. Gud hjælpe 
mig. Amen”.4

Selv om denne indre stemme lyder i enhver og som sådan danner 
grundlaget for et alment etisk rum, er det ikke det almene, men den 
enkeltes personlige ansvarlighed over for det almene, ville Kierke-
gaard sige, over for næsten ville Luther sige, der er kernen i samvit-
tigheden.

4. Citeret efter Heinz Schilling, Martin Luther. Rebel i en opbudstid, (København: 
Kristeligt Dagblads Forlag [2012] 2017), 209.
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Når man forsøger at overhøre samvittighedens stemme kaldes det i 
Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift at have en “spidsfindig Samvit-
tighed”, hvilket desværre er ganske almindeligt, mens pseudonymet 
Anti-Climacus, forfatteren til Efterskriften, omvendt kun sjældent 
mener, at have kunnet iagttage “et egentligt samvittighedsløst Men-
neske” (SKS 7, 549). Det skyldes formentlig, at radikal samvittig-
hedsløshed faktisk er et patologiske fænomen, som vi i dag ville kalde 
psykopati, hvorfor det heldigvis ikke er så ofte set hverken på Luthers 
og Kierkegaards tid eller i dag. Psykopati er netop ikke en sindssyg-
dom, men en art brist i selve personligheden. Med Luther og Kierke-
gaard kunne man kalde det en brist i ens forhold til sin samvittighed. 

Men det er jo ikke alle tænkere efter Luther, der som Kierkegaard 
deler hans positive syn på samvittigheden og fortolkningen af dens 
rolle.

En selvopfunden samvittighed

Friedrich Nietzsche kritiserede i Zur Genealogie der Moral fra 1887 
den kristne moral for at være en slavemoral. Med det mente han, at 
værdier som barmhjertighed, medlidenhed og ydmyghed var værdier, 
som den svage havde opfundet, fordi han eller hun ikke selv hav-
de styrke nok til at leve efter værdier som stolthed, upåvirkelighed, 
og mod. Udgangspunktet for Nietzsche er således, at alle moralske 
værdier er en menneskelig oprindelse. Og han mener, at den kristne 
moral udspringer af et ressentiment; et fortrængt had og en camou-
fleret hævngerrighed, som de svage, kaldet slaverne, har til de stærke, 
kaldet herrerne eller “overmennesket”, som er det menneske, der tør 
sætter sine egne værdier. 

Det er påstanden om Guds død, der får Nietzsche til at fastslå, 
at der ikke gives evige eller absolutte værdier og at alle former for 
moral derfor bygger på en vilkårlige fastsættelse af værdier ud fra 
rent subjektive perspektiver. Og det er på baggrund af denne opfat-
telse at Nietzsche i 1970’erne og 1980’erne bliver inspirator for post-
modernismen og den individualisme og selvoptagethed, jeg nævnte 
tidligere. Hans teori om perspektivet, om at det er afgørende hvilken 
optik man ser et begreb eller en værdi i, blev netop benyttet i opgø-
ret med “De store fortællinger” og aflivningen af tanken om, at der 
skulle findes en Sandhed med stort “S”. 

For Nietzsche er sandhed altid bestemt af den, der ser, altså af per-
spektivet. Der er ingen værdier, der er værdifulde i sig selv og det er 
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derfor han i Götzendämmerung fra 1888 kan slå til lyd for, at alle 
værdier må omvurderes.

Luther og Kierkegaard mener ikke, at hverken sandheden eller vær-
dierne er rent subjektivistiske. Men den og de er heller ikke objektive 
størrelser. Som nævnt er den personlige tilegnelse, det lille “for dig” i 
højsædet hos både Luther og Kierkegaard. Og det skyldes netop, at de 
anser samvittigheden for at være et tidløst fællesetisk rum, der sætter 
den personlige ansvarlighed i centrum.

Samvittigheden rummer således forstået en universel etik, noget al-
ment, der gennem det enkelte menneskes samråd med sin samvittig-
hed skal gøres til hans eller hendes moral og dermed hans eller hendes 
personlige ansvar. I samtalen med samvittigheden opretholdes selve 
et menneskes menneskelighed. For Nietzsche er det omvendt sådan, 
at det er den moral, vi selv har valgt, der skaber vores samvittighed. 
Og da det er os selv, der ifølge Nietzsche har skabt moralen, er det 
også os selv, der er ophav til vores dårlige samvittighed. For Nietzsche 
er samvittigheden således ikke Guds stemme, men en social meka-
nisme til mental undertrykkelse. I samvittigheden lukker mennesket 
sig selv inde i et selvskabt fængsel og tør ikke følge sine instinkter. I 
samvittigheden bliver lysten en last.

Det “Overmenneske” Nietzsche taler om, er det menneske, der tør 
sætte sine egne værdier. At værdierne har mistet deres grundlag be-
høver derfor ikke at føre til svaghed, men til en form for nihilistisk 
styrke: Når Gud ikke længere er garant’ for mening og sammenhæng 
må vi selv skabe den. 

For Nietzsche er samvittigheden således en selvpåført sygedom. For 
Luther og Kierkegaard er det lige omvendt. Det er en sygdom ikke at 
ville lytte til sin samvittighed. Problemet opstår, når vi forsøger at er-
statte vores samvittighed med et nyt, selvkonstrueret system: Kierke-
gaard siger i en journaloptegnelse fra 1849: “det Mange, ja de Fleste 
kalde Samvittighed er slet ikke Samvittighed, men vapeurs [dampe], 
Opstød fra Maven, Gavtyvestreger o: s: v: – en Ridefogeds Samvit-
tighed” (SKS 21, 230). 

Det Sædelige

Man kunne også sige, at de fleste mennesker forveksler samvittighe-
den med “det Sædelige”. “Det Sædelige” betegner for Kierkegaard det 
menneskeskabte og dermed foranderlige moralkodeks, der opstår til 
enhver tid og hele tiden er under udvikling. Det sædelige er bundet til 
tid og sted og ændrer sig således fra land til land og over tid. 
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Ordet kommer af det tyske “Sittlichkeit”, som Kierkegaard har 
overtaget fra G.W.F. Hegel (1770-1831). I Hegels Retsfilosofi beteg-
ner Sittlichkeit den tredje afdeling af etikken, der har at gøre med 
de konkrete pligter i forhold til livet i familien, samfundet og sta-
ten. Sådan benytter Kierkegaard også ordet “Sædelighed” eller “Det 
Sædelige”. For Kierkegaard betegner “Det Sædelige” det borgerlige 
livs samkvemsformer i alle dets afskygninger. Det sædelige, både som 
skik og brug og som lovgivning, er garanten for lov og orden i ethvert 
samfund og kan ændre sig fra samfund til samfund. “Det Sædelige” 
er menneskeskabt – socialt konstrueret – og derfor selvfølgelig foran-
derligt. Det svarer til Luthers syn på fx alle de konkrete, kausuistiske 
love i Det Gamle Testamente. 

“Det Sædelige” er derfor ikke universelt og almengyldigt, men par-
tikulært og relativt. Det er det sædelige, der afstikker reglerne for, 
hvordan vi lever sammen i et givent samfund. Det er der bestemt ikke 
noget galt med, men det er Kierkegaards pointe, at det sædelige kan 
og skal afgøres uden om samvittigheden.

Det etiske, der bor i samvittigheden er derimod universelt. Det gæl-
der uafhængigt af tid og sted, af nationalitet, religiøsitet og seksua-
litet. Derfor kalder Kierkegaard det etiske for det almene og Luther 
taler om loven, der er indskrevet i vores hjerter. 

Menneskerettighederne og de erklæringer, der fastslår dem, tilhører 
fx det sædeliges område. De er så at sige et udefrakommende tillæg 
til samvittigheden, der er blevet vedtaget på et givent tidspunkt i hi-
storien. En vedtagelse, der var blevet nødvendigt, fordi vi på trods af 
samvittigheden behandlede andre mennesker som undermennesker, 
som slaver. Værdierne, der kom frem under den franske revolution 
(1789) og siden FNs erklæring om menneskerettighederne i 1948 hyl-
der og fastsætter en række værdier som frihed, lighed og broderskab, 
fordi historien har vist, at magthavere negligerede disse værdier til 
fordel for magten. Men i samvittigheden er der ingen på forhånd 
afgjorte værdier. Her afhænger det af, hvordan man forholder sig til 
sig selv og det man gør.

Hvad så med næstekærligheden? Her deler vandene sig. For hver-
ken Luther eller Kierkegaard udspringer næstekærligheden spontant 
af samvittighedsforholdet. Næstekærligheden er en specifik kristen 
værdi, et bud, ja, et påbud, som nok nu mange steder i den prote-
stantiske verden opfattes som så selvfølgelig, at vi tror, at den ligger 
som en del af vores samvittighed. Men det gør den ikke ifølge Luther 
og Kierkegaard: Men det er i vores samvittighed, vi skal beslutte os 
for, hvorvidt vi skal gøre det ene eller det andet, hvis vi vil handle 
næstekærligt. 
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I samvittigheden forholder vi os til os selv, til hvad vi gør og til 
hvad vi kunne have gjort anderledes. Og om end samvittigheden ud-
gør dette fælles etiske rum, hvor vores beslutninger kan gøres alment 
genkendelige og forståelige af andre, så er samvittigheden samtidig 
det sted, hvor vi dømmes syndige. Og denne dom ængster naturligvis 
samvittigheden. 

Den ængstede samvittighed

Hverken Kierkegaard eller Luther opfatter samvittigheden som en 
passiv instans i subjektet. Vi er ikke bare samvittighedsfulde fordi vi 
har en samvittighed. Her spiller synden – uvilligheden til at gøre det 
gode, vi ved, er det gode, ind. Vi skal således gøre noget, for at blive 
samvittighedsfulde: “Thi hvad er det at være og at ville være den En-
kelte? Det er at have og at ville have Samvittighed”, siger Kierkegaard 
i den posthumt udgivne Synspunkt for min Forfatter-Virksomhed (SKS 
16, 149). 

Nok er samvittigheden almen, men den er altid personlig. Man 
taler som nævnt altid om sin samvittighed. At følge sin samvittighed 
er derfor at oversætte sig selv og sine handlinger fra det enkelte til 
det almene. Samvittigheden har at gøre med det enkelte menneskes 
etiske enkelthed. Hvad han eller hun beslutter sig for at gøre. Om sig 
selv siger Kierkegaard i en sen journaloptegnelse: 

Man beskylder mig for at jeg foranlediger unge Mennesker til at slaae 
sig til Ro paa deres Subjektivitet. Maaskee, et Øieblik. Men hvorledes 
skulde det være muligt at faae alle disse Objektivitetens Blendværker 
bort som Publikum o: s: v: uden ved at faae Enkelthedens Kategorie 
frem. Man har under Skin af Objektivitet villet aldeles offre Individua-
liteterne. Derom dreier Sagen sig (SKS 20,88).

Det er gennem vores forhold til os selv, gennem vores subjektivitet, 
som vi ikke skylder os selv og derfor i ét hermed gennem vores for-
hold til Gud i samvittigheden, at vi hver især bliver “hin Enkelte”. 
Ikke, slet ikke, ved at negligere forholdet til fælleskabet eller næsten 
som er samvittighedens hele sigte for Luther og Kierkegaard. Det er 
samvittigheden, der kan gøre mig til min næstes næste. I en journal-
optegnelse siger Kierkegaard: “I Samvittigheden har Gud faaet Øie 
paa mig, og nu er det gjort mig umuligt, at glemme at dette Øie seer 
mig. Det at Gud saae paa mig gjorde at jeg maatte see og maa see paa 
Gud” (SKS 20, 160). For Kierkegaard og for Luther, vil jeg mene, er 
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der tale om, at Guds øje er det øje, jeg i samvittigheden ser på mig 
selv med. Eller sagt med andre ord: Det er ikke op til mig at afgøre, 
om jeg har god eller dårlig samvittighed. Det sørger samvittigheden 
selv for at lade mig vide. 

Samvittigheden er således forstået en udvidelse, et tillæg til men-
nesket, der ligger ud over både dets psykiske og fysiske formåen og 
fremtoning. Samvittigheden er så at sige en usynlig hat, der gør et 
menneske etisk synligt overfor dets næste. I en journaloptegnelse ly-
der det 

Man taler om, at ethvert Menneske har Samvittighed, og forudsætter 
det: og dog er der ingen Færdighed (hverken en legemlig fx at dandse, 
synge o: s: v: eller en aandelig fx at tænke og Deslige) der fordre en saa 
langvarig og saa anstrengende Skole som inden et Menneske egentlig 
kan siges at have Samvittighed (SKS 21, 229).

Tillad mig her til slut at belyse samvittighedens afgørende og blivende 
betydning med følgende eksempel: I bogen Eichmann i Jerusalem der 
bærer den sigende undertitel en rapport om ondskabens banalitet, 
der udkom første gang på engelsk i 1963, skelner den tyske filosof 
Hannah Arendt (1906-1975) mellem den radikale og den banale 
ondskab.5 

Som korrespondent for The New Yorker fulgte hun den israelske 
retssag mod den jævnaldrende tyske SS-officer Adolf Eichmann 
(1906-1962) i begyndelsen af 1960’erne. Eichmann var under kri-
gen ansvarlig for deportationen af millioner af jøder til de nazistiske 
kz-lejre og blev først fundet i Argentina i 1960 og da bragt for en 
domstol i Jerusalem. I 1962 blev han hængt for forbrydelser mod 
menneskeheden. 

Under hele retssagen fastholdt Eichmann, at han ikke havde hand-
let ud fra et personligt had til jøder, men at han blot havde adlydt 
ordrer. Han var intet bestialsk monster, men blot en medløber, ja, 
faktisk en pligtopfyldende embedsmand. 

Det er dette, der får Arendt til at beskrive hans ondskab som banal. 
Den banale ondskab består i, at lade være med at stille kritiske spørgs-
mål til det system eller samfund, man tjener. Den banale ondskab 
består i at overhøre samvittighedens stemme, ikke som en individuel 
stemme, men som talsmand for et fællesetisk rum, der både står over 
de givne magthavere og den almindelige mening i samfundet – altså 
over det sædelige. 

5. Hannah Arendt, Eichmann i Jerusalem en rapport om ondskabens banalitet (Kø-
benhavn: Gyldendal 2008).
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Samvittigheden bliver derfor et nøglebegreb hos Hannah Arendt 
og selv om hun kalder Eichmanns ondskab for banal fratager det 
ham bestemt ikke skylden. For han havde jo friheden til at sige nej og 
muligheden af at lytte til samvittighedens stemme.

Arendts pointe er derimod, at den banale ondskab, der kendetegner 
Eichmann, er vi desværre alle sammen er i stand til at udføre. Ond-
skaben er ikke dyb og dæmonisk. Der er ikke tale om en uregerlig 
kraft forbeholdt psykopater eller sadister. Ondskaben er helt banal og 
viser sig i enhver af os, hvis vi ikke lytter til samvittighedens stemme. 
Det var det Luther så og Kierkegaard så, at Luther havde set. Luther 
mente ikke blot, at pavekirken misfortolkede evangeliet, men også at 
den udøvede et magtmisbrug, der fratog det enkelte menneske den 
personlige ansvarlighed ved at negligere samvittighedens stemme i 
den enkelte og kræve blind lydighed overfor kirken og traditionen. 

Problemet for Eichmann var, kunne man sige, at han netop ikke 
havde en ængstet samvittighed. Det er ellers netop Luthers pointe, at 
det har ethvert menneske. Det var netop denne omsiggribende æng-
stede samvittighed, der fik ham til at tøve med at afskaffe skriftemå-
let, da han reducerede sakramenterne fra 7 til 2 i den protestantiske 
kirke. Ja, man kunne faktisk vove den påstand, at det er den ængstede 
samvittighed, der udgør hele grundlaget for den protestantisek bevæ-
gelse Luther blev ophav til. Det er ganske enkelt grundet menneskets 
ængstede samvittighed, at Gud er blevet menneske. Og heri kan Kier-
kegaard og Luther sagtens enes. I en journaloptegnelse fra december 
1846 skriver Kierkegaard: “Det er Ypperligt, det ene Fornødne og det 
ene Forklarende hvad Luther siger: at hele denne Lære (om Forsonin-
gen, og i Grunden hele Χstd. [kristendommen]) maa henføres til den 
ængstede Samvittigheds Kamp” (SKS 20,69).

Denne lille artikel kan i sagens natur ikke levere en udtømmende 
beskrivelse af Kierkegaard forhold til Luther filosofisk set. Jeg har 
dels valgt at stille skarpt på forholdet mellem fornuften og troen, 
som bestandigt vil volder teologien problemer, og som Kierkegaard 
og  Luther som vist har hvert deres bud på. Jeg har tillige forsøgt at 
vise, at Kierkegaard er stærkt præget af Luther både når det gælder 
det enkelte menneskes personlige tilegnelse af det kristne budskab og 
synet på samvittighedens afgørende rolle for et menneskeværdigt liv.



Dansk Teologisk Tidsskrift 80. årg., 2017, s. 30-50
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Verbracht ins 
Gelände 

mit der untrüglichen Spur
…

Nirgends 
fragt es nach dir –

Der Ort, wo sie lagen, er hat 
einen Namen – er hat 

keinen. Sie lagen nicht dort. Etwas 
lag zwischen ihnen. Sie 

sahn nicht hindurch.

Paul Celan1

Abstract: The argument referring to a hidden God, deus absconditus, is 
a controversial but crucial point in the theology of Martin Luther. A key 
issue for Luther is the very distinction between the revealed and the hid-
den God, which prevents abuse and domestication of God’s name and 
authority. However, this topos can also be seen as a place of origin for 
modern atheism, as discussed by Hegel, Nietzsche, and Heidegger. The 
claim of God’s hiddenness introduces a destruction of traditional meta-
physics, and hence a radical reconsideration on anthropology, texts, and 
phenomena. The author analyses this topos of thought in modern phi-
losophy, from Pascal and Kant to Jacobi, Hegel, Nietzsche, Heidegger 
and Derrida. He argues that the notion of deus absconditus remains a 
highly questionable place within philosophical discourse, but therefore 
also represents a continuous questioning of the intellectual premises for 
late modern atheism.

Keywords: deus absconditus – atheism – theism – nihilism – destruction 
– phenomenology – deconstruction – topology – God – anthropology.

1. Paul Celan, “Engführung” (utdrag), Sprachgitter (Frankfurt am Main: Fischer, 
1959). Se også utdraget fra samme dikt på slutten av teksten.
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I 1922 holdt Martin Heidegger et foredrag om fenomenologisk for-
tolkning der han kom inn på bakgrunnen for denne filosofiske ret-
ningen som skulle komme til å prege det 20. århundre, særlig innen-
for kontinental filosofi. Han argumenterte for at fenomenologien og 
den filosofiske hermeneutikken har et historisk og teologisk utgangs-
punkt, ikke fordi den søker historisk kunnskap, men fordi den base-
rer seg på tidligere epokers tenkning i utviklingen av ny forståelse:

Hermeneutics carries out its task only on the path of destruction, and … 
destruction is the path upon which the present needs to encounter it-
self in its own movements … [T]he Graeco-Christian interpretation 
of life … determined the philosophical anthropology of Kant and that 
of German Idealism. Fichte, Schelling, and Hegel came out of theology 
and received from it the basic impulses of their speculative thought. 
This theology is rooted in the theology of the Reformation, which suc-
ceeded, only in very small measure, in providing a genuine explication 
of Luther’s new fundamental religious insight and its immanent pos-
sibilities.2

Hvilken innsikt er det snakk om her? Hvilke iboende muligheter som 
Luther selv bare delvis utfolder i sine tekster, og som ettertiden ikke 
har forstått? Jeg vil trekke frem tre aspekter, som handler om antro-
pologi, teologi og destruksjon av metafysikken. Heidegger forutsetter 
også i sin senere filosofi at det er en sammenheng mellom antropo-
logi og teologi, og at grunnleggende endringer i forståelsen av tid og 
væren får innflytelse på begge. Han blir imidlertid overbevist om at 
Nietzsche har rett i sin påstand om at “Gud er død” i den forstand 
at metafysikkens Gud er død og at det sted eller topos som tidligere var 
reservert for Gud forstått som den høyeste væren (ens entium) nå er å 
betrakte som tomt, innholds- og meningsløst.3 

Det betyr ikke nødvendigvis at enhver tale om Gud er meningsløs, 
men “Gud” representerer ikke lenger garantien for et stabilt metafy-
sisk rammeverk som gir filosofien og menneskeheten en grunnleg-
gende orientering i verden.4 Den metafysiske epoke i denne stabile 
betydningen av ordet metafysikk er ifølge Heidegger over, og den un-

2. Martin Heidegger, Supplements: From the Earliest Essays to Being and Time, red. 
og overs. John van Buren (New York: SUNY Press, 2002), 124f.
3. Se Heidegger, “Nietzsches Wort ‘Gott ist tot’”, Holzwege, GA 5, red. Frie-
drich-Wilhelm von Hermann (Frankfurt am Main: Klostermann, 1977), 209-268  
(254). 
4. Heidegger, GA 5, 220-221.
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derkastes stadig en destruksjon, som i hermeneutisk forstand begynte 
med Luthers Heidelbergteser (1518), der reformatoren tar til orde for 
en destruksjon av den antropologi og den teologi som forbindes med 
en theologia gloriae.5 Alternativet er for Luther en theologia crucis, som 
problematiserer den aristoteliske værens-metafysikken gjennom kor-
sets paradoks. I korsteologien proklameres det at Gud er blitt men-
neske i Jesus Kristus og at verdens visdom derfor er korsfestet (jf. 1 
Kor 1, 19-25), dvs. underlagt korsets destruksjon av gamle Adam:

Det er klart at den som ikke kjenner Kristus, kjenner ikke Gud slik 
han skjuler seg i lidelsen. Derfor foretrekker han herligheten fremfor 
korset, styrke fremfor svakhet, visdom fremfor dårskap, og generelt det 
gode fremfor det onde. … Gud lar seg bare finne i lidelse og kors, som 
det heter, … for gjerningene ødelegges av korset [per crucem destruun-
tur] og gamle Adam blir korsfestet, han som ellers blir bygget opp av 
gjerninger. Det er umulig for et menneske å unngå å bli oppblåst av 
sine gode gjerninger med mindre han først har blitt utblåst og destruert 
[destructus] av lidelsen og det onde inntil han vet at han intet er i seg selv 
[seipsum esse nihil] og at gjerningene ikke er hans, men Guds.6 

Sammenhengen mellom Heideggers påstand om at fenomenologi-
ens antropologi tar sitt utgangspunkt i Luther og Luthers egen “de-
struksjon” av metafysikken er relativt kompleks, men jeg skal her 
trekke frem ett aspekt ved denne problemstillingen som har relevans 
for teologiske og filosofiske problemstillinger vi møter i det 21. år-
hundre, nemlig forholdet mellom den skjulte Gud og den hendelse i 
Vestens filosofihistorie som hhv. Hegel, Nietzsche og Heidegger om-
taler som “Guds død”. Min tilnærming til dette problemet vil være 
topologisk, dvs. den fokuserer først på lokaliseringen av det eller de 
steder der Gud ifølge Luther skjuler seg – og dernest den filosofiske 
lokaliseringen av “Guds død” og tomheten i Guds sted som ifølge 
Heidegger fører til metafysikkens gradvise sammenbrudd, dens indre 
kollaps. 

Min hypotese er at det fins en topologisk sammenheng mellom dis-
se stedene, til tross for det lange tidsspennet som skiller Luther fra 
Heidegger og vår egen tid. Refleksjonen over tenkningens topoi for-
utsetter ikke nødvendigvis en kontinuitet. Sammenhengen innebærer 
snarere en parallellforskyvning, slik at en topologisk analyse skulle 

5. Se Martin Luther, Disputasjonen i Heidelberg, i Verker i utvalg, bd. 1, red. av 
Inge Lønning og Tarald Rasmussen (Oslo: Gyldendal, 1979), 281-295 (291) (WA 
1, 362).
6. Luther, Dispustasen i Heidelberg, 291 (WA 1, 362). Enkelte endringer i overset-
telsen basert på den latinske teksten.
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gjøre det mulig å identifisere Guds død og ateismens opphav eller 
Ursprung allerede i Luthers tenkning.7 Gerhard Ebeling har antydet 
noe tilsvarende, nemlig at Luthers tenkning om deus absconditus er 
stedet der nihilismen kan lokaliseres i hans teologi.8 På den annen side 
skulle det da også være mulig å avdekke en tilsvarende ambivalens i 
den moderne og postmoderne antagelse av at Gud er død. Nettopp 
denne antagelsen som det sekulære hegemoniet i Europa synes å ta for 
gitt, at Gud er død, er kanskje en av de mest tvilsomme og dårligst 
begrunnede antagelser (doxa) i vår egen tid.9 Jeg skal ikke gjøre noe 
forsøk på å motbevise denne doxa, men snarere vise hvordan ambiva-
lensen som tidligere omsluttet tenkningens grunnforutsetning (Gud) 
også i vår tid gjelder nettopp de grunnleggende forutsetningene for 
filosofi, teologi og antropologi, eksempelvis antagelsen av at Gud er 
død eller ikke eksisterer: Er dette et faktum vi er nødt til å ta for gitt?

Artikkelen tar utgangspunkt i en topologisk analyse av Guds skjult-
het i Luthers skrifter. Deretter skal jeg følge nettopp dette stedets 
ambivalens slik det analyseres av ulike filosofer i den moderne epoke, 
fremfor alt hos Pascal og Kant og deretter hos Kants kritiker Jaco-
bi og innenfor den tyske idealismen. Ateismestriden rundt Fichte og 
dens særegne respons hos Hegel utgjør her en nøkkeldiskurs, før jeg 
forfølger dette topos videre hos den eldre Hegel, Nietzsche, Heideg-
ger og frem til fenomenologien ved overgangen til det 21. århundre, 
representert ved Jacques Derrida og Bernhard Waldenfels. 

Problemstilling

Artikkelen reiser et spørsmål om nihilismens opphav og ateismens 
topologi innenfor kristendommen. Det kan neppe være tvil om at 
den ateismen som vi finner i moderne filosofi, særlig slik vi kjenner 
den fra Kant, Fichte, Hegel, Feuerbach og Nietzsche, er en kristen (og 
etter hvert anti-kristen) ateisme, også idet den kulminerer i profetien 
om Guds død. Men spørsmålet er hvor vi kan lokalisere dens opphav 
innenfor kristendommen: Er det i tanken om den skjulte Gud? 

7. Det fins selvfølgelig eksempler på ateisme innenfor Vestens filosofi og teologi 
lenge før Luther, men sammenhengen med Luthers tenkning er ikke like åpenbar 
og disse skal ikke bekymre oss her. 
8. Se Gerhard Ebeling, “Existenz zwischen Gott und Gott”, Gerhard Ebeling, 
Wort und Glaube, bd. II (Tübingen: Mohr, 1969), 257–286 (282). For en nærmere 
diskusjon av denne problemstillingen, se: Marius Timmann Mjaaland, Systematisk 
teologi (Oslo: Verbum Akademisk, 2017), 43-44.
9. Jf. diskusjonen omkring denne betegnelsen og dens anvendelse i en nordisk kon-
tekst i: Mjaaland, “Geneatopics”, StTh 65 (2011), 172-189.
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Dette utgangspunktet handler selvsagt ikke om å skulle vise at 
Luther var ateist, snarere tvert imot. Luther er teist i klassisk forstand, 
men han stiller like fullt så grunnleggende spørsmål ved selve gudsbe-
grepet at det problematiseres innenfra, det rommer i en viss forstand 
ateismens mulighet innenfor gudsbegrepets topos. Motsatt tenker jeg 
derfor det er interessant å følge lokaliseringen av gudsbegrepet fra 
Luther og hans grunnleggende distinksjon mellom den skjulte og den 
åpenbarte Gud (deus absconditus og deus revelatus) inn i moderne fi-
losofi: Kan dette spørsmålet etter Gud i en moderne, postmoderne 
eller også postsekulær tenkning lokaliseres nettopp i tilknytning til 
påstanden om Guds død og Guds fravær? Kan kristendommens to-
pologi innenfor sekulær eller ateistisk tenkning lokaliseres nettopp 
til antagelsen om at Gud er død – som synes å følge den ateistiske 
tenkningen helt inn i det postsekulære?

Martin Luther om den skjulte Gud og åpenbaringen

I sine tekster fra perioden 1515-1525 reflekterer Luther gjentatte gan-
ger over den dype spenningen i gudsbegrepet. Han skriver om korset 
som åpenbaringens sted, men han er ikke villig til å oppgi troen på 
den allmektige. Tvert imot skjerper han også de voluntaristiske trek-
kene ved allmakten.10 Det kan se ut som om Luther i disse årene 
forfølger en hyperbolsk strategi: Ved å overdrive Guds makt destrue-
rer han skolastikkens fint balanserte dynamikk, der gudsbegrepet er 
godt tilpasset samfunnets og kirkens maktbalanse – inkludert spørs-
målene om avlat og moral. Idet denne logikken forstyrres, reises det 
nye spørsmål om menneskets mulighet for frelse, og den betingelses-
løse nåden (sola gratia) fremstår her som svaret på en betingelsesløs 
suverenitet.11

Samtidig vektlegger Luther åpenbaringen som hendelse, en begi-
venhet som formidler Guds nåde som ufortjent gave. Det er en dyp 
spenning mellom disse aspektene av hans tenkning, men også en 
form for sammenheng. Luther anser den allmektige som høyst virke-
lig og virkekraftig, men i visse henseende irrelevant: En urkraft som 
vi mennesker ikke er i stand til å fatte. Logikken som forbinder Gud 
med menneskenes liv og skjebne er derimot bestemt av Logos, Jesu 

10. Jf. Martin Luther, Skriftet om den trellbundne viljen, Verker i utvalg, bd. 4, red. 
av Sigurd Hjelde, Inge Lønning & Tarald Rasmussen (Oslo: Gyldendal, 1981), 117-
352 (214f) (WA 18, 684f).
11. Se Mjaaland, The Hidden God: Luther, Philosophy and Political Theology (Bloo-
mington: Indiana University Press, 2016), 71-81.



 Ateismens topologi 35

komme, hans død og oppstandelse, slik denne er fortolket av Paulus 
og Johannes. Den grunnleggende spenningen knyttet til den skjulte 
Gud kan derfor beskrives som følger:

1. Den absolutte Gud. En veldig urkraft som fyller alt og alle. Dette 
gudsbegrepet svarer til den høyeste makten og det øverste prinsipp 
for metafysikken, men Guds vilje forblir skjult i absolutt forstand.

2. Guds kontingens, betinget av at Gud blir menneske i Jesus Kristus 
og lider på et kors. Sammenhengen mellom Gud og menneske er 
her et mysterium og forblir derfor skjult. Gud viser seg på korset 
som svak og hjelpeløs, og nettopp der er det Guds egentlige vilje 
ifølge Luther blir åpenbart, nettopp der den skjuler seg under sin 
motsetning (sub contrario).

Den visshet som Luther insisterer på i forhold til menneskets frelse 
ved tro, henger sammen med dette siste. Den gjelder ikke Gud som 
er rettferdig, selv når han dømmer syndere. Det springer ut av troen 
som gjør rettferdig (Rom, 1,17). Noe nytt kommer til syne i denne 
omdreiningen, innenfor én og samme setning: Gud åpenbares som 
nådig i sin rettferdighet. Gud åpenbarer ifølge Luther menneskets in-
nerste og etablerer gudsrelasjonen på nye betingelser.12 Filosofisk sett 
kan vi si at bevissthetens premisser avdekkes i form av en tidlig tran-
scendental appersepsjon.13 Ut fra en slik lesning vil både bevissthet 
og selvbevissthet springe ut av “tro” (i en mere generell betydning av 
ordet). Dette er blant de muligheter Luthers tenkning åpner for, men 
som teologien ifølge Heidegger overser i de følgende århundrene.14 
Slik Heidegger ser det, tar imidlertid filosofien opp denne innsikten 
gjennom Kant og den tyske idealismen og gjør den til et av sine ho-
vedanliggender innenfor antropologi, erkjennelsesteori, bevissthetsfi-
losofi og hermeneutikk. 

Jeg har så langt pekt på at Luther taler om Gud som skjult i to ulike 
henseende. Den skjulte Gud i allmaktens forstand og Guds presise 
skjulthet, der Gud skjuler seg under sin motsetning. Den mektige 
er skjult i lidelsen, den sterke er skjult i svakhet, rikdom formidles 
gjennom fattigdom, liv formidles gjennom død. Motsetningen gjør 
at skjultheten markeres enda sterkere og dermed blir dynamikken i 
dette gudsbegrepet tydeligere. Det er et mysterium som kommer til 

12. Jf. ibid., 31-37
13. Se argumentet om Kants videreføring av Luther i refleksjonen over den tran-
scendentale appersepsjon: Ibid., 125-132.
14. Se også Theodor Mahlmann, “Die Interpretation von Luthers De servo ar-
bitrio”, Luthers Erben, red. Notger Slenczka & Walter Sparn (Tübingen: Mohr, 
2005), 73-136.
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syne, som avdekker en mulighet. Kontrasten lar åpenbaringen finne 
sted. Det er denne spenningen som blir interessant, også i hermeneu-
tisk og fenomenologisk forstand: En destruksjon av metafysikken, av 
tradisjonen, som samtidig gjør det mulig å tenke videre, aktualisere 
grunntrekkene i denne tenkningen.

Det mest problematiske her, er imidlertid grunnen. Urgrunnen. 
Guds allmakt. Den er forvirrende og forstyrrende.15 Det kommer 
frem i Luthers diskusjon med Erasmus om hvorvidt Gud, som trøster 
syndere, også kan ville synderens død. Slik Gud åpenbarer seg i Kris-
tus, er dette umulig, påpeker Luther. Men for den skjulte Gud er det 
uomgjengelig. Derfor er dette en Gud han må vende seg fra, i respekt 
og ærefrykt. Tilbedelsen representerer ikke nærhet, men avstand. 
Og likevel kan ikke den skjulte Gud lukkes ute fra livet. Tvert imot, 
det er nettopp den skjulte som blir nærgående idet han er virksom i 
alle deler av livet – og i døden. For tanken er dette kanskje det mest 
problematiske sted Luther kan forestille seg: Den skjulte Gud, deus 
absconditus. Luther bruker også uttrykket den “nakne” Gud, deus nu-
dus (WA 18,685). Å befinne seg på dette stedet er som å forville seg 
inn i en hel labyrint av Korykos-huler. Det er avgrunnen som dekker 
over grunnen, værens grunn.

Det er altså relativt grunnleggende spørsmål som står på spill i 
Luthers distinksjon – spørsmål som har opptatt ham, av både teolo-
gisk og filosofisk karakter. Distinksjonen mellom den skjulte og den 
åpenbarte Gud blir avgjørende for hans forståelse av Skriftens klar-
het, nådens ubetingethet, den frie eller trellbundne vilje, og spørsmå-
let om frihet og determinisme. Luther kombinerer de to sistnevnte 
ved en nesten ekstrem filosofisk determinisme, koblet til en kompro-
missløs eksistensiell frihet (Mjaaland 2016, 78-80). Den skjulte Gud 
representerer det avgjørende bruddet med filosofiens Gud – avgrun-
nen åpner seg der vi forventer en grunn. Gud skjuler sitt ansikt.

Avgrensning og grensedragning

Det problemet Luther peker på har i lange perioder blitt fortrengt av 
den teologiske tradisjonen, slik Heidegger helt riktig hevder, men i 
det 20. århundre ble det et hovedspørsmål innenfor protestantisk teo-
logi. Gerhard Ebeling beskriver denne spenningen som en eksistens 
“mellom Gud og Gud”, der det gjelder å flykte fra den allmektige til 

15. For Luthers argument om den skjulte Gud, som “vil synderens død”, se: Den 
trellbundne viljen, 214-217 (WA 18, 684-686).
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den korsfestede (jf. Ebeling 1969, 280ff). Eberhard Jüngel, atskillig 
mer subtil i sin analyse, bekrefter Ebelings antagelse om at den skjulte 
Gud i visse henseende svarer til nihilismens Gud, både i Fichtes ateis-
me-debatt og senere hos Nietzsche.16 Men som god dialektisk teolog 
hevder han at denne nihilismens Gud overhodet ikke angår oss (nihil 
ad nos!). Den eneste vi skal ha noe å gjøre med, hevder Jüngel, er 
den Gud som skjuler seg i Kristus. Dette identifiserer han som Guds 
“presise” skjulthet. Og nettopp dette blir derfor stedet for Guds åpen-
baring. Alt det andre kan i grunnen være det samme, hevder Jüngel. 
Nihil ad nos.

Etter min vurdering handler denne diskusjonen om motsetningen 
mellom den skjulte og den åpenbarte Gud også om en fortolkning av 
det moderne prosjektet, av forholdet mellom ateisme og åpenbaring, 
og om proklamasjonen av Guds død. Er dette et teologisk topos, eller 
er det et topos som teologien ganske enkelt må avgrense seg fra? 

Hvordan trekkes altså grensen mellom den åpenbarte og den skjul-
te? Dreier det seg om teologiens yttergrense, dens skranke, er det en 
dialektisk grense mellom motsetninger, eller er det en grense som er 
vanskeligere å trekke, fordi den går tvers gjennom det teologiske og 
filosofiske språk vi anvender?

Ebeling forstår det som en teologisk grense – innenfor teologien. 
Derav flukten fra den ene Gud, den fryktinngytende, til den andre, 
som er nådig og barmhjertig. Jüngel derimot hevder for det første at 
Ebelings lesning av Luther nærmer seg en manikeisk dualisme innen-
for det kristne gudsbegrepet og argumenterer dernest for å trekke 
teologiens yttergrense mellom den “presise” skjulthet i åpenbaringen 
og den absolutte skjultheten knyttet til allmakten. Jüngel forsøker 
nemlig å avgrense seg fra både nihilismen og den uhåndterlige usta-
biliteten i Luthers gudsbegrep. Jeg tenker at begge deler er moder-
nistiske løsninger – Ebelings er eksistensialistisk og Jüngels er åpen-
baringspositivistisk – og som sådan tilstreber de forenklinger som 
erstatning for kompleksitet. Det er imidlertid dårlige erstatninger og 
derfor forenklede løsninger. Religionsfilosofisk betraktet tenker jeg 
det er nødvendig å vende tilbake til selve grensedragningen som et 
grunnlagsproblem, et problem verken teologien eller filosofien kan 
unndra seg, dersom dette spørsmålet fortsatt skal kunne utfordre til 
filosofisk refleksjon. Langs denne grensen finner destruksjonen av 
metafysikken sted, men for teologiens del også den helt nødvendige 
fortolkningen av åpenbaringens sted i vår tid og i det postsekulære 
samfunn vi er en del av.

16. Se Eberhard Jüngel, “Quae supra nos, nihil ad nos”, Eberhard Jüngel, Entspre-
chungen: Gott – Wahrheit – Mensch (München: Kaiser, 1980), 202–252 (248f).
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I moderne filosofi gjennom hele 17- og 1800-tallet spiller guds-
begrepet en sentral rolle, både som bekreftelse og negasjon. Måten 
gudsbegrepet utfordres på viser også hvor sentral nettopp Luthers dif-
ferensiering innenfor gudsbegrepet ble for moderne filosofi – og for 
sekulariseringen av filosofien. Både Hegel og Feuerbach griper direk-
te tilbake til Luther for en “destruksjon” og rekonstruksjon av guds-
begrepet. Det samme skjer i en viss forstand hos Immanuel Kant, 
men uten de direkte referansene til Luther. 

Kant: Gud som grensebegrep

I 1600-tallets filosofi dukker tanken om den skjulte Gud fremfor alt 
opp i tekstene til Blaise Pascal. I hans Tanker (Pensées) vender han 
stadig tilbake til uttrykket fra Jesaja 45: Vere tu es Deus absconditus.17 
Den skjulthet som møter oss hos Pascal er imidlertid ganske annerle-
des enn hos Luther. Mens Luther skriver om den allmektiges skjulte 
makt som virker alt i alle – og Kristus som åpenbarer Gud på kor-
set – er Pascal opptatt av den skjulthet som følger av en ny rasjonell 
organisering av verden, i henhold til matematiske prinsipper og na-
turlover. Han forutsetter guddommelig determinisme i et uendelig, 
men matematisk organisert rom. Dette rommet er ifølge Pascal tomt 
for Gud, det er uttrykket for den uendelige tomhet. Samtidig hevder 
han at dersom det kun fins ett eksempel på at Gud har åpenbart seg, 
så må Gud alltid ha vært der og vil alltid forbli Gud: “For hvis Gud 
viste seg én gang, vil han alltid eksistere.”18 Det paradoksale med 
Pascals forståelse av Gud er at muligheten for et totalt fravær tenkes 
parallelt med at Gud er nærværende overalt, eller som idéhistorikeren 
Lucien Goldmann uttrykker det: “Pascal … never says ‘Yes’ or ‘No’ 
but always ‘Yes’ and ‘No’. For Pascal, the hidden God is both present 
and absent, and not sometimes present and sometimes absent. He is 
always present and always absent.”19 

Pascal er i motsetning til Luther en moderne tenker, som tar ra-
sjonalismens idéer og den nye naturvitenskapens verdensbilde inn 
over seg. Denne moderne vendingen i forståelsen av gudsbegrepet 
og Guds skjulthet ligger åpenbart også til grunn for Kants diskusjon 
av erkjennelsesteorien og antropologien i Kritik der reinen Vernunft. 

17. Blaise Pascal, Tanker, overs. Hall Bjørnstad (Oslo:Pax, 2007), 45.
18. Ibid. fragment #559. 
19. Lucien Goldmann, The Hidden God: A Study of Tragic Vision in the Pensées of 
Pascal and the Tragedies of Racine, overs. Philip Thody (London: Routledge, 1976), 
36.
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Ofte er det den praktiske filosofien og religionsskriftet som trekkes 
frem når man diskuterer Kants gudsbegrep og dets forhold til teo-
logien. Jeg skal imidlertid la den praktiske filosofien ligge i denne 
sammenheng og kort skissere hvordan jeg leser Kants kritikk av den 
rene, dvs. den teoretiske fornuft på akkurat dette punktet. 

Hele tredje hoveddel av den transcendentale dialektikk i Kritik der 
reinen Vernunft retter fokus mot et høyeste ideal for den rene fornuft 
og en første årsak.20 De ulike gudsbevisene avvises etter tur. Eksistens 
må enten forutsettes – som det skjer med tingen i seg selv (das Ding 
an sich) – eller erfares og Kant hevder at ingen av delene er tilfelle 
med denne transcendente årsak utenfor verden. 21 Han konkluderer 
derfor med at det topos som har vært reservert for Gud, er tomt.22 
Eksistensen av en slik første årsak kan fortsatt postuleres, men den 
forblir omstridt og krever tro. Det værendes væren (ens entium) forblir 
utilgjengelig for fornuften og derfor kun et abstrakt begrep for Kants 
transcendentale teologi, om enn like fullt et ideal for den høyeste 
virkelighet: enkelt, evig og fullkomment.23 

Skillet mellom fenomen og noumenon blir imidlertid også tatt opp 
i en separat diskusjon tidligere i den første kritikken, der Kant hevder 
at noumenon er et rent grensebegrep, dvs. et begrep som avgrenser mu-
ligheten for kunnskap overhodet. 24 Det kan ikke gis noe positivt inn-
hold, og likevel forblir det uomgjengelig som et begrep som trekker 
grensen eller skranken [Schranke] for empirisk kunnskap. I denne for-
stand kan tingen i seg selv kalles et “noumenon”: selv om det er tømt 
for (positivt) innhold, gir det mening å understreke denne grensen fra 
et teoretisk perspektiv. Empirisk og transcendental analyse blir såle-
des gjensidig avhengige av hverandre, men perspektivforskyvningen 
er helt avgjørende. Kant understreker den “amfiboli” eller tvetydighet 
som er knyttet til disse perspektivene. Men i forhold til gudsbegrepet 
forblir den empiriske bestemmelsen tom og Kant blir stående tilbake 
med en rent transcendental teologi – et gudsbegrep som kan bestem-
mes formalt (knyttet til selve overgangen fra nødvendighet til mulig-
het), men i empirisk forstand forblir tomt.

I hypotesens form svarer dette til Luthers antagelse av en deus abscon-
ditus, den absolutt skjulte Gud som virker alt i alle. For Luther er 
det nettopp her overgangen fra nødvendighet til mulighet lokaliseres. 

20. Se Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, red. Ingeborg Heidemann 
( Stuttgart: Reclam, 1995), 605-724 (A 567-704). Henvisning til Akademieausgabe 
i parentes.
21. Sml. ibid., 612-613 (A 575f).
22. Se ibid., 615; 710 (A 607; 685f).
23. Se ibid., 613([A 576).
24. Ibid., 340-341 (A 254f).
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Det er i siste instans Gud som kan romme denne ytterste differensen, 
men til den pris at gud skjuler seg for betrakteren. Gud er altså skjult, 
men muliggjør for Luther endring, tilblivelse og destruksjon. Kants 
tekst er relativt åpen og spørrende på dette punktet, og de færreste le-
ser og fortolker Kritik der reinen Vernunft fra dette perspektivet. Min 
hypotese er imidlertid at Kant konstruerer gudsbegrepets differens 
etter modell av Ding an sich. Det kan aldri bevises, kun postuleres, at 
Gud forårsaker endring, fordi Gud etter sitt vesen skjuler seg.

Både Hamann og Jacobi anklager Kant for ateisme. Hans gudsbe-
grep er et rent grensebegrep, hevder de, og fører derfor i realiteten til 
at religionen avskaffes, ikke at den sublimeres til sann religion. Og 
det er nettopp dette perspektivet jeg er ute etter: Kant som ateist, som 
agent for ateismen – i den sanne religionens tjeneste. Som i så mange 
andre henseende er det Kant som representerer omdreiningspunktet 
for denne topologien. Kant hevder gudsbegrepets relevans med full 
tyngde, som et uttrykk for den sanne opplysning av menneskeheten 
og samfunnet – og samtidig er det denne rensede, blodløse religionen 
som formidler ateismen innenfor kristendommen. 

Motsatt er dette grensebegrepet en ateisme som gir rom for ulike re-
ligiøse posisjoner og hevder deres rasjonalitet, til tross for at filosofien 
i teoretisk forstand har tømt gudsbegrepet for mening og væren. Når 
jeg leser Kants kritiske analyse av gudsbegrepet i teoretisk filosofi, så 
minner selve logikken om den vi finner i negativ teologi. Han benek-
ter både eksistens og ikke-eksistens når det kommer til dette topos for 
tenkningen. Gud må i en viss forstand overskride disse kategoriene, 
dersom Gud skal være Gud og ikke en “fetisj”, et rent idol. Og samti-
dig åpner han i senere tekster som religionsskriftet for en entusiastisk, 
ja, offensiv og kritisk nytolkning av eskjatologi og apokalypse, som på 
mange måter blir drivkraften i hele opplysningsprosjektet: Utopien 
om evige fred, lykke og gjestfrihet.25 

Fichte vs. Jacobi: Ateismedebatten

Kants religionsskrift fungerer som en provokasjon på mange filosofer 
og teologer i samtiden. Vel kjent er Schleiermachers forsvarstaler for 
religionen i 1799, men det er nok også på mange måter religionsskrif-
tet som utløser ateisme-striden rundt Fichte i Jena i 1798-99. I en ar-
tikkel i Philosophisches Journal hadde han argumentert for det sekulæ-

25. Se Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloβen Vernunft 
(Stuttgart: Reclam 1996), 163-181.
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re synspunkt at det var mulig å forestille seg en moralsk verdensorden 
selv om Gud ikke eksisterte. Argumentet peker i retning av et mer 
eksistensielt gudsbegrep snarere enn tradisjonell teisme, som ifølge 
Fichte fører til latskap for tanken og mangel på sann tro. Han mente 
å være helt i overensstemmelse med Kant her, men ble anklaget for 
ateisme og asebi (vantro) og ble tvunget til å trekke seg fra sin stilling.

I sitt “Åpne Brev til Fichte” anklager Jacobi både Fichte og andre 
idealister for å være nihilister—og for første gang trekkes denne be-
rømte og beryktede termen inn i filosofiske debatter.26 Det ble en 
offentlig skandale og Fichte ble, som seg hør og bør, anklaget for å 
forderve ungdommen med umoral og opprørske politiske ideer. Jaco-
bi anklager idealistene for å rekonstruere en dobbelt virkelighet: En 
som baserer seg på sanseerfaring som forutsetter en ytre guddom og 
en annen som baserer seg på selvbevissthet, der man spekulativt kan 
definere både tid og rom som betingelse for fornuft og sansning. Det 
er denne konstruksjonen – eller konstruktivismen – som Jacobi an-
klager for nihilisme, siden det er et rent produkt av fiksjonen, til for-
skjell fra den første, som bekreftes som den skapte, konkrete verden.

Jacobi er en interessant figur i denne perioden, en empirist som in-
sisterer på sokratisk uvitenhet som epistemologisk betingelse for både 
tro og viten. Han avviser ganske enkelt den spekulative formen for 
kunnskap, slik han tidligere hadde avvist Spinozas panteisme som en 
form for ateisme. Han hevder at kunnskap om Gud ikke kan baseres 
på subjektet alene: “Enten er Gud, og han er utenfor meg, et levende, 
uavhengig vesen, eller jeg er Gud. Tertium non datur.”27 

Jacobi er provosert over Fichtes påstand om at tradisjonelle teister 
tilber en avgud, altså at det er de som er ateister – og forsøker å vise 
de absurde konsekvensene av en slik tese. Han mener at all spekulativ 
filosofi er uttrykk for “uendelig poesi” og at både Kants rene apper-
sepsjon av selvet og Fichtes teori om jeget som setter det “rene” jeg 
(Ich-Ich) er tomme, kjedelige og døde påstander – et uendelig intet. 
Jacobi ser splittelsen i virkelighetsforståelse som et resultat av rasjona-
lisme og opplysningstid og tilbakeviser idealistenes forsøk på å over-
vinne splittelsen, også Hegels forsøk på å etablere en syntese til tross 
for skillet (die Entzweiung) mellom subjektiv og objektiv kunnskap. 

26. Friedrich Heinrich Jacobi, Jacobi an Fichte, red. F. Perthes (Jena, 1799), 39.
27. Ibid., 49: “Gott ist, und ist außer mir, ein lebendiges, für sich bestehendes 
Wesen, oder Ich bin Gott. Es gibt kein Drittes.”
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Hegel om Guds død

Denne ateisme-debatten er bakgrunnen for Hegels diskusjon av pro-
blemet “tro og viten” i Kritische Journal der Philosophie som ble utgitt 
i Jena (red. Schelling og Hegel) i 1802. Han diskuterer de ulike argu-
mentene fra Kant, Jacobi og Fichte, men hevder så at filosofenes døde 
Gud ganske enkelt må tilbakevises til fordel for den levende Gud som 
er Ånd: 

Men begrepet om den rene uendelighet som intethetens avgrunn som 
alt springer ut av, må bety det endeliges uendelige sorg – som et øye-
blikk av den høyeste idé, og ikke mer enn et øyeblikk. Tidligere fantes 
den uendelige sorg bare historisk i kulturens formative prosess i følel-
sen av at “Gud selv er død” som den nyere tids religion hviler på. Den 
samme følelsen uttrykte Pascal så å si i den rene empiriske form: “la 
nature est telle qu’elle marque partout un Dieu perdu et dans l’ homme et 
hors de l’ homme.” … Derfor må [vi] gjeninnsette filosofiens idé om den 
absolutte frihet og med denne den absolutte pasjon (lidelse), den speku-
lative langfredag i stedet for den historiske langfredag. Langfredag må 
gjeninnsettes spekulativt i dens fulle sannhet og gudsforlatthetens bru-
talitet … den høyeste totalitet kan og må motta sin oppstandelse kun 
fra denne brutale bevissthet om et tap, som overgår alt og stiger frem i 
sitt fulle alvor og ut av sin dypeste grunn til den reneste frihets form i 
åndens oppstandelse fra de døde…28

Den “rene” uendelighet representerer altså øyeblikkets innsikt i at 
Gud selv er død. Et uttrykk for absolutt lidelse, pasjon, og gudsfor-
latthet. For Hegel er dette en genuint moderne erfaring og innsikt 
– og likevel fører den til en coincidentia oppositorum: At den høyeste 
totalitet oppstår fra det totale nederlag, at Gud gjenoppstår i absolutt 
frihet og anerkjennes som denne friheten. Troen skal gjenvinnes ved 
en absolutt negasjon av Guds død, i oppstandelsens nye liv. Dette er 
den spekulative – i motsetning til den historiske – langfredag. 

Den følelsesladete beskrivelsen av den spekulative langfredag i He-
gels ungdomsskrift er tydelig inspirert av romantikken som bryter 
frem i Jena i denne perioden. Men tankefiguren er slett ikke enestå-
ende for hans tekster. Tvert imot vender dette temaet tilbake i alle 
hans viktigste skrifter om religion og religionsfilosofi. Guds død for-
blir et avgjørende topos og et grunntema i hans filosofiske metode, 
fordi det er her den abstrakte tenkningen om den endelige verden (det 
mest generelle begrepet om Gud) forenes med den konkrete tenknin-

28. G.W.F. Hegel, Werke, Bd. 2, 431-432. Min oversettelse.
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gen om det uendelige (dvs. Guds selv-bevissthet og selv-formidling). 
Derfor blir religion i hans forelesninger over religionsfilosofi fra 1817 
definert som et uttrykk for Guds egen selvbevissthet: 

Gud er selvbevissthet, han gjenkjenner seg selv i en bevissthet som er 
annerledes enn ham selv, som i seg selv [an sich] er Guds bevissthet, 
men også for seg selv [für sich], mens den vet om sin identitet med Gud, 
riktignok en identitet som er formidlet gjennom negasjonen av ende-
ligheten.29 

Dette er selvbevissthet uttrykt som bevissthet om Gud og motsatt, 
bevissthet om Gud som uttrykk for selvbevissthet, følgelig er det ikke 
noe rom for skjulthet. Alt er åpenbart.30 Denne overensstemmelsen 
mellom Gud og Ånden fungerer begge veier. Ikke bare har den ab-
solutte Ånd internalisert Gud, Gud har også utøst seg selv i Ånden. 
Dermed kan Hegel fastholde menneskets identitet med Gud i selvbe-
visstheten. 

Hegels Aufhebung av Guds død i den dialektiske bevegelsen repre-
senterer en grunnleggende utfordring for en topologi som forsøker 
å lokalisere den skjulte Gud i forhold til tenkningen. For Hegel vil 
et slikt sted utenfor tenkningen betraktes enten som irrelevant eller 
ikke-eksisterende. For Luther, som på mange måter representerer He-
gels teologiske idealfigur, representerer den skjulte Gud et sted som 
ikke kommer til syne i åpenbaringen. Det forblir derfor en implisitt 
kritikk av selve den spekulative operasjon, anvendt på gudsbegrepet. 
Hegels begrep om negativitet er annerledes: det er spekulasjonens 
drivkraft, dvs. dens mysterium, men også dens dynamiske prinsipp. 
Dette er den eneste skjulthet, det eneste “mysterium” som gjelder i 
forhold til Hegels forståelse av Guds “død”. Stedet for den skjulte 
Gud i absolutt forstand – i Guds majestet eller bak grensen for alle 
noumena – blir ikke anerkjent av Hegel, ettersom det ikke kan tenkes. 
Det motsetter seg formidling, mediasjon. Det forblir irrelevant, uten-
for. Det er dette Kierkegaard polemiserer mot i skrift etter skrift, men 
likevel er det Hegels løsning – og ikke Luthers problem og grunnleg-
gende problematisering av gudsbegrepet – som overtas av dialektisk 
teologi, fra Karl Barth og frem til Jüngel og Dalferth, faktisk nesten 
samtlige ledende protestantiske teologer i det 20. århundre. Akkurat 
i denne forstand er de hegelianere alle i hop.

29. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion II, Werke, Bd. 17, 187. Min 
oversettelse.
30. Martin Wendte skriver følgende: “Der absolute Geist ist er selbst dadurch, dass 
er keine Außenseite mehr kennt – er hat alles in Durchsichtigkeit inkorporiert.” 
Martin Wendte, Gottmenschliche Einheit bei Hegel (Berlin: De Gruyter, 2007), 287.
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Guds død som topos hos Nietzsche og Heidegger

Temaet Guds død vender tilbake hos venstrehegelianeren Feuerbach, 
som mener å kunne avsløre forståelsen av Gud som en fiksjon og be-
kjenner seg til tanken om Gud som uendelig speiling eller konstruk-
sjon, mens Nietzsche identifiserer Guds død som tegnet på metafy-
sikkens sammenbrudd. Konsekvensene av denne tragiske hendelsen 
kommer til uttrykk i Nietzsches nærmest profetiske skildring av den 
avsindige, som løper rundt på torget og leter etter Gud. Han anklager 
de veltilpassede filosofene med sine rop og gjennomborer dem med 
blikket:

Hvor er Gud hen? ropte han, jeg skal si dere det! Vi har drept ham – dere 
og jeg! Vi er alle hans mordere! Men hvordan har vi gjort dette? … Hva 
gjorde vi da vi rev denne jorden løs fra dens sol? Hvor beveger den seg 
nå? Hvor beveger vi oss? Vekk fra alle soler? Faller vi ikke fortsatt? Og 
det bakover, sidelengs, forover, til alle sider? Fins det fortsatt et opp og 
ned? Virrer vi ikke rundt i et uendelig intet? Puster ikke det tomme 
rommet på oss? 31

Hva er det for en hendelse Nietzsche forsøker å skildre i denne pas-
sasjen? Heidegger forstår det som metafysikkens sammenbrudd og 
dermed et tap av evnen til å orientere seg i verden. Det fins ikke 
lenger noe opp og ned, høyre og venstre, ikke lenger noen retningsgi-
vende forståelse av himmel og jord. Stedet som tradisjonelt var fylt av 
væren og sannhet (ens entium) er med ett definert som et tomt sted. 
Og den metafysiske gudstankens sammenbrudd er forstyrrende i for-
hold til å definere et nytt sentrum, et stabilt rammeverk, en entydig 
mening. Bristen går gjennom språket, gjennom syntaksen, og blir en 
kontinuerlig irritasjon i forsøket på å konstruere mening.

Allerede foredraget fra 1922 viser at Heidegger ser et overskudd i 
Luthers tekster som ikke blir erkjent i Luthers samtid, og heller ikke 
av lutherske teologer som snart vender tilbake til aristotelisk meta-
fysikk i klassisk forstand. Selve ordet “destruksjon” er sannsynligvis 
hentet fra Heidelbergtesene som ble sitert ovenfor. Men Heideggers 
destruksjon av metafysikken er en kompleks affære. I perioden frem 
til 1927 er det en nær sammenheng mellom destruksjon og autentisi-
tet, som svarer til viktige problemstillinger i Luthers tidlige reforma-
toriske tekster. Men i senere tekster, etter hans såkalte Kehre, blir også 
selve forståelsen av destruksjon reversert, slik at Heidegger destruerer – 

31. Friedrich Nietzsche, Die Fröhliche Wissenschaft, i Kritische Studienausgabe, red. 
Giorgio Colli & Mazzino Montinari, (KSA 3), (München: dtv, 1980), 480f. Min 
oversettelse.
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eller dekonstruerer – den autentisitet han tidligere ville avdekke. Det 
er i denne perioden, utover 1930-tallet og senere, at han fokuserer på 
værens topologi snarere enn dens temporalitet. Han tar utgangspunkt 
i forholdet mellom Nietzsches nihilisme og metafysikkens språk, slik 
at destruksjonen fungerer som en Abbau eller Verwindung av meta-
fysikken.

Det interessante er etter min vurdering at denne topologien knapt 
kan sies å være et uttrykk for at Heidegger forlater grunntendensen 
i Luthers teologi og destruksjon. Snarere må han kunne sies å grave 
enda dypere i det destruuntur som Luther formulerte. 

Mens Nietzsche erklærte Gud for død og meningsløs, identifiserte 
Luther Gud som skjult og derfor meningsløs i henhold til menneske-
lig refleksjon. Deus absconditus i absolutt forstand er ikke bare me-
ningsløs, men et grensebegrep som destruerer tenkningen innenfra 
– og som likevel er betingelsen for et gudsbegrep, for en væren over-
hodet. Etter min vurdering viser dette begrepet hos Luther ut over 
teologien til en før-teologisk og før-metafysisk erkjennelse av værens 
grunn, som viser seg å romme en avgrunn.

Heidegger, som riktignok nekter for at væren og Gud handler om 
det samme spørsmålet, vever de to problemstillingene inn i hverandre, 
som en Verwindung av metafysikk og nihilisme, av ontoteologi og 
værensglemsel, når han skriver om værens skjulthet og tilsynekomst. 
Dynamikken her har klare trekk til felles med Luthers tale om den 
skjulte Gud. Filosofen Herman Philipse, som selv er en uttalt ateistisk 
fenomenolog, peker på at værens skjulthet hos den sene Heidegger er 
en analogi til Luthers tale om den skjulte Gud. Det skjer i en rekke 
ulike former, men for den som kjenner begge tekster, er analogien 
helt åpenbar:

In Heidegger’s later discourse on Being, the postmonotheist analogue 
of this theme of the hidden God (deus absconditus) expresses itself in a 
great many ways, which a reader of the late Heidegger will easily re-
cognize. Being is forgotten (Seinsvergessenheit) because it conceals itself 
(Seinsverborgenheit). This means that Being has abandoned us (Seinsver-
lassenheit) so that we live in abandonment by being and are homeless. 
Being withdrew itself (Entzug) in the beginning of the history of Being, 
and it refuses itself to us. Being is hidden, it is like a shadow, so that 
we are doomed to err (Irre), and our life is meaningless. Being is not a 
ground (Grund), but an abyss (Abgrund), which hides the real ground. 
It is a mystery, which does not betray itself. It turns away from us. Yet, 
Being is das Fragwürdigste, both in the sense that it is the most proble-
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matical ( fragwürdig), because it is hidden, and in the sense that it is the 
most worthy (würdig) aim of our quest (Fragen).32

Det er dette problemet Heidegger griper fatt i, i sin forelesning over 
Nietszches ord “Gud er død” (1943), som refleksjoner over et topos 
som til enhver tid opptar ham, som desentrerer tenkningen, som 
ødelegger og bryter ned, men som han ikke er i stand til å avgrense 
seg fra. I denne forelesningen finner vi dessuten en kort referanse 
til Luther, der Heidegger peker på Luthers søken etter rettferdighet 
gjennom rettferdiggjørelse ved tro som et uttrykk for eksistensiell og 
intellektuell søken etter visshet. Dette omtaler han som modernite-
tens begynnelse. 33 

Spor. Differens

Når Derrida skal oversette Heideggers begrep om en destruksjon av 
onto-teologien til fransk, så kommer han opp med dette ofte misfor-
ståtte og populariserte begrepet dekonstruksjon. Det er et forsøk på 
å sammenholde dobbeltheten i denne bevegelsen, som på samme tid 
er destruerende og konstruerende, som river ned Babels tårn og byg-
ger det opp igjen. Dynamikken omkring denne dobbeltbevegelsen 
er ganske finurlig og høyst interessant – tekstteoretisk, filosofisk og 
teologisk betraktet.

Også Derrida peker på at selve begrepet “destruksjon” er direkte 
hentet fra Luthers destruuntur og det er i forlengelsen av dette han 
forstår Heideggers destruksjon eller de-konstruksjon og Verwindung 
av metafysikkens historie. Dermed tar vi enda et steg frem til Derri-
das forståelse av Luther, hans anerkjennelse av sammenhengen mel-
lom Luther og Heidegger, men samtidig hans egen insistering på en 
forskjell, en differens, mellom disse to og hans eget prosjekt: 

One must not only say, as was said, and not without audacity, “Lu-
ther qui genuit Pascal”, but perhaps also “Luther qui genuit Heidegger.” 
Which has completely other consequences. I have recalled in several 
different places that the theme and the word Destruktion designated 
in Luther a desedimentation of instituted theology (one could also say 
ontotheology) in the service of a more originary truth of Scripture. 
Heidegger was obviously a great reader of Luther. But despite my enor-

32. Herman Philipse, Heidegger’s Philosophy of Being (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1998), 194.
33. Se Heidegger, “Nietzsches Wort”, GA 5, 244-245. 
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mous respect for this great tradition, the deconstruction that concerns 
me does not belong, in any way, and this is more than obvious, to the 
same filiation. It is precisely this difference that I attempt, although not 
without difficulty, to be sure, to articulate.34

Derrida avviser tilhørigheten. Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi han 
vil insistere på en forskjell, og at det er selve forskjellen som er av-
gjørende. Det er forskjellen som interesserer ham og som bryter opp 
teksten innenfra. Det er dette som er poenget med Derridas eget 
skriftprinsipp, som helt klart er ganske forskjellig fra Luthers (sml. 
Mjaaland 2016, 14-17). Det innebærer en romliggjøring av skriften 
som skrift: En åpning, en revne, et fravær. Et absolutt fravær som 
forskyver meningen og åpner teksten for en ny lesning. Den lukker 
seg ikke om sin egen mening eller meningsfullhet.

Derfor er det også konsekvent når Derrida i senere tekster holder 
fast ved et fravær som ikke lar seg identifisere, som heller ikke lar seg 
kontrollere ved at navnet nevnes. Fraværet er innskrevet i Guds eget 
navn, som et opprinnelig fravær der språket og rommet åpnes opp for 
mening overhodet, for forskjellen mellom tegnet og det betegnede, 
mellom skrift og stemme, mellom fenomenet og dets tilsynekomst.35 
Derridas skriftprinsipp er atskillig mer generelt enn Luthers. Det 
handler om konstruksjon av mening overhodet, om forskjeller, om 
forskyvninger innenfor en og samme tekst.36

I motsetning til Hegel, men i forlengelse av negativ teologi er det 
Derrida insisterer på et sted som forblir hemmelig, som forblir skjult, 
og denne skjultheten innenfor teksten vil aldri kunne åpne seg mot 
leseren.37 Den forblir altså utenfor teksten, vender seg bort, avgrenser 
seg, overskrider selve spørsmålet etter mening. Men dette utenfor er 
likevel også innenfor, fordi det bryter opp teksten innenfra.

Og her er det, i hvert fall i form av en gjentagelse, den skjulte Gud 
vender tilbake i postmoderne filosofi. Ifølge Luther er nettopp skrift-
prinsippet, tanken om Skriften alene, ikke et selvstendig, men et sup-
plementært prinsipp. Det peker på Skriftens egen grammatikk som 
gir lesningen motstand, som unndrar seg fortolkerens kontroll. Dette 
prinsippet henger sammen med en dyp respekt for Guds annerledes-
het, slik Luther definerer det: et sted er reservert (soli sibi reservatum) 
over og forut for alle andre spørsmål og distinksjoner i språket (WA 

34. Jacques Derrida, Rogues (Stanford: Stanford University Press, 2004), 174, n.14
35. Jf. Jacques Derrida, Of Grammatology, (Baltimore: The John Hopkins Univer-
sity Press 1997) 65.
36. Se diskusjonen av dette i Mjaaland 2016, 15.
37. “There is something secret. [Il y a du secret.]” Derrida, On the Name (Stanford, 
Cal.: Stanford University Press, 1995), 25.
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18,684). Dette er et sted for mulighet og annethet, et rom for forskjell 
og forandring. 

Det urovekkende er at dette rommet som åpner seg innenfor tek-
sten, bryter opp gudsbegrepet på nytt, i radikal forstand, selv det 
gudsbegrepet som hører Skriften til og påkalles som autoritet for lo-
ven, som vitne, som skaper og dommer, og den som gir et løfte, i 
Guds navn. Det å konfrontere leseren med deus absconditus innebærer 
å tømme den fastholdte meningen av navnet “Gud”, omtrent som å 
vandre inn i ørkenen og det øde landet, dette som Heidegger kaller 
en øde-leggelse (Verwüstung) av språket, og på denne måten tvinge 
leseren inn i en ørken av ikke-viten, hvilket uunngåelig minner oss 
om et gammelt bibelsk topos.

Dette kan vi ganske riktig lese som et tomt sted, et sted for forvir-
ring og fravær, et sted for “Guds død”. Det er nihilismens konklu-
sjon på spørsmålet om Gud. Men med utgangspunkt i topologien fra 
Luther og frem til Heidegger blir det likevel vendt om til et spørsmål, 
et spørsmål om det mest problematiske, det mest fragwürdige, det 
mest tvilsomme stedet i en sekulær, ja også en postsekulær tenkning. 

38 Som fragwürdig må det undersøkes og problematiseres. Og i dette 
spørsmålet, i dette rommet, i denne gaven som ligger skjult, i dette es 
gibt… er det allerede rom for en ny begynnelse, i Guds navn. Det er 
altså mulig å tenke seg at denne påstanden om Guds død fortsatt er 
en kontroversiell påstand snarere enn en definitiv og endelig konklu-
sjon. Det er en påstand som åpner spørsmålet etter Gud, snarere enn 
å lukke det. 

Så lenge man holder seg til moderne grensedragninger mellom den 
skjulte Gud og påstanden om Guds død – enten det er Ebelings teo-
logisk-eksistensielle løsning eller Jüngels avgrensning fra selve pro-
blematiseringen – ender det i moderne motsetninger og fraksjoner 
mellom tilhengere og motstandere. Men idet øyeblikk selve grensen 
problematiseres, blir det grunn til å spørre om ikke nettopp denne 
påstanden om Guds død peker tilbake på Nietzsches spørsmål: Hvor 
er Gud hen? Poenget med den skjulte Gud slik Luther forstår dette 
begrepet er nettopp at det løfter frem de vanskelige spørsmålene om 
hva det er å være menneske og hvordan frihet relaterer seg til avhen-
gighet, avhengighet åpner for frihet. Det er et gudsbegrep som er så 
vidt forstått at det kan romme nye spørsmål, i en ny tid, uten at disse 
spørsmålene i og for seg representerer en trussel mot filosofisk og teo-

38. Se Heidegger, Beiträge zur Philosophie, GA 65, § 51 og Schwarze Hefte, GA 94, 
231. Utviklingen av sammenhengen mellom det frag-würdigste og gudsbegrepet 
utvikles allerede i hans foredrag om Augustin, Quid est tempus (1930) [GA 90, ennå 
ikke utgitt]. Sml. Mjaaland, “Questioning Time”, Impossible Time, red. MT Mjaa-
land, P Stoellger & U.H. Rasmussen (Tübingen: Mohr, 2013), 13-31 (30). 
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logisk begrunnet gudstro. Snarere tvert imot. De representerer dens 
intellektuelle mulighetsbetingelse. 

Bernhard Waldenfels har forsøkt å gjenåpne denne problemstillin-
gen innenfor en fenomenologisk forståelseshorisont og peker på at 
dette gjør det nødvendig å reise spørsmålet om grensen på nytt, dvs. 
selve grensedragningen mellom immanens og transcendens. Han 
foretrekker å undersøke denne grensedragningen gjennom fenome-
ner som intensivering, overskridelse og nærvær. Alt dette knytter han 
til uttrykket immanent transcendens: I stedet for å lukke spørsmålet 
ute, trekkes altså spørsmålet om transcendens inn i den immanente 
virkelighet, også som uttrykk for en erkjennelse av den ellers skjulte 
Gud.39

Spørsmålet om sammenhengen mellom den skjulte Gud og Guds 
død er altså ikke bare et omfattende spørsmål, det er også problema-
tisk, fragwürdig. Hos Heidegger fører det på 1930-tallet ut i en apo-
kalyptisk og politisk infisert forventning om “den siste Gud”. Derfor 
er det på ingen måte likegyldig hvilket gudsbegrep man er i stand til 
å avdekke, også i den mer presise betydningen av en åpenbaring. Det 
er her både gudsbegrepet og antropologien står på spill, enda en gang. 
Men jeg mener altså likevel det er verdt å ta risikoen, å stille disse 
spørsmålene, nettopp fordi de er så krevende å avgrense og definere, 
innenfor et samfunn og en kultur som stadig oftere blir beskrevet 
som postkristen.40 Det er nemlig ikke bare kristendommen som står 
på spill innenfor postkristen tenkning, det er også ateismen som er 
kommet i spill når dens utgangspunkt og arvefiende ikke lenger har 
den samme stabile og hegemoniske posisjonen.41 

Hvis ateismen er vevet inn i og springer ut av kristendommens his-
torie, vil det ha mer enn rent filosofisk interesse å foreta en grundigere 
analyse av det topos der den har sitt utspring og sitt skjulested. På 
samme måte tenker jeg at det avdekker noen nye perspektiver når 
vi følger sporene av det kristne gudsbegrepet helt inn i en ateistisk 
eller post-monoteistisk filosofi. Om undersøkelsen forblir uten kon-
klusjon, håper jeg likevel at noen har latt seg overbevise om at spørs-
målet er verdt å stille og at sporene verdt å følge – om det enn også fins 
andre spor.

*

39. Se Bernhard Waldenfels, Hyperphänomene: Modi hyperbolischer Erfahrung 
(Berlin: Suhrkamp, 2012), 33-37.
40. For en diskusjon av forholdet mellom begrepene “postkonstantinsk” og “post-
kristen”, se: Mattias Martinson, Postkristen teologi: experiment och tydningsforsök 
(Göteborg: Glänta, 2007), 203-218.
41. Sml. også Martinson 2007, 12-14 og 184-202. 
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die Chöre, damals, die 
Psalmen. Ho, ho- 

sianna

Also 
stehen noch Tempel. Ein 

Stern 
hat wohl noch Licht. 

Nichts, 
nichts ist verloren.

Ho- 
sianna.

In der Eulenflucht, hier, 
die Gespräche, taggrau, 

der Grundwasserspuren.

*
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Abstract: The article presents and discusses Troels Engberg-Pedersen’s 
new book on the Fourth Gospel. Engberg-Pedersen argues that the gos-
pel is a philosophical narrative in the way that it in its narrative about 
Jesus poses and answers philosophical questions about theology, episto-
mology, cosmology and ethics. One major argument in the book is that 
John adheres to a Stoic understanding of pneuma. The Stoic pneuma has 
both an ontological and a cognitive side. In the Fourth Gospel it is exclu-
sively given to Jesus in his baptism and is present in his words. In his res-
urrection he is transformed into pure pneuma and returns to his disciples 
in order to convey the pneuma to them. This is what gives them eternal 
life. The article raises exegetical questions to this interpretation. It argues 
that the traditions behind the Johannine pneuma are more complex and 
the narrative is more complicated than Engberg-Pedersen allows for.

Keywords: The Fourth Gospel – pneuma – Stoicism – philosophy – Tro-
els Engberg-Pedersen

Troels Engberg-Pedersen fratrådte sin stilling som professor i Det 
Nye Testamentes eksegese ved Det Teologiske Fakultet, Københavns 
Universitet, ved udgangen af januar 2016 efter en lang universitets-
karriere. Han har publiceret videnskabelige artikler og monografier 
i 35 år og har erhvervet sig to doktorgrader undervejs. Emnerne for 
hans bøger har især været Aristoteles1, stoicismen2 og Paulus3. Inden 
for den nytestamentlige forskning har han navnlig bidraget ved at 

1.  Fx Aristotle’s Theory of Moral Insight (Oxford: Oxford University Press 1983), 
som var Engberg-Pedersens filosofiske doktordisputats. Dette er – i parentes be-
mærket – ud over Søren Kierkegaards værker den eneste danske bog, der nævnes 
i H.-G. Gadamers Wahrheit und Methode (Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 
51986), 327.
2.  Fx The Stoic Theory of Oikeiosis (Aarhus: Aarhus University Press 1990).
3.  Fx Paul and the Stoics (Louisville: Westminster John Knox Press 2000), som var 
Engberg-Pedersens teologiske doktordisputats. 
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placere paulinske tanker og forestillinger i en bestemt hellenistisk fi-
losofisk kontekst: stoicismen (og ikke platonismen).4 I sit sidste år som 
ansat udbredte Engberg-Pedersen denne tilgang til også at omfatte Jo-
hannesevangeliet. Ligesom Paulus skal det fjerde evangelium forstås 
på baggrund af stoisk (og ikke platonsk) filosofi. Det handler denne 
bog om.5 Dermed viderefører Engberg-Pedersen på sin egen måde 
det projekt, som hans ph.d.-studerende Gitte Buch-Hansen gennem-
førte i sin afhandling6 som et led i forskningsprojektet “Philosophy 
at the Roots of Christianity”, der var ledet af Engberg-Pedersen og 
Henrik Tronier.7 Indsigterne fra dette projekt blev videreført i det 
såkaldte stjerneprogram “Naturalism and Christian Semantics” ledet 
af Engberg-Pedersen og Niels Henrik Gregersen.8 Mindst et sted er 
den stoiske tolkning af de nytestamentlige skrifter blevet kaldt en 
“københavnerskole”.9 Engberg-Pedersen vil formentlig betakke sig 
for den betegnelse, og den har heldigvis heller ikke vundet indpas. 
Men det ændrer ikke ved, at ideen om en hellenistisk filosofisk (ger-
ne specifikt stoisk) baggrund for nytestamentlige og tidligt kristne 
skrifter står centralt i det eksegetiske miljø i København.10 Det er 

4.  Ud over den teologiske disputats er bogen Cosmology and Self in the Apostle 
Paul. The Material Spirit (Oxford: Oxford University Press 2010) et eksempel på 
dette. Det redigerede bind Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide (Louisville: 
Westminster John Knox Press 2001) indeholder på sin vis forudsætningerne for 
Engberg-Pedersens tilgang, for så vidt det er afgørende for hans tolkning, at der 
ikke skelnes skarpt mellem en jødisk og en græsk kontekst for Paulus. Det er ikke 
et enten-eller; ja, det er end ikke et både-og, for selve sondringen mellem jødisk og 
græsk bør ifølge Engberg-Pedersen og mange andre falde bort, idet jødedommen på 
Paulus’ tid var gennemhelleniseret.
5.  Forholdet mellem stoicisme og platonisme er endvidere emnet for Engberg-
Pedersens seneste redigerede bind: From Stoicism to Platonism. The Development 
of Philosophy, 100 BCE – 100 CE (Cambrigde: Cambridge University Press 2017).
6. Gitte Buch-Hansen, “It Is the Spirit that Gives Life”. A Stoic Understanding of 
Pneuma in John’s Gospel, BZNW 173 (Berlin: deGruyter 2010).
7.  Finansieret af FKK og gennemført ved Det Teologiske Fakultet, Københavns 
Universitet i årene 2003-2007.
8.  Finansieret af Københavns Universitet og gennemført ved Det Teologiske Fa-
kultet, Københavns Universitet i årene 2008-2013.
9.  A. Robinson, God and the World of Signs. Trinity, Evolution and the Metaphysical 
Semiotics of C.S. Peirce, Philosophical Studies in Science and Religion 2 (Leiden, 
Boston: Brill 2010), 64 n. 12.
10.  Ud over de nævnte og andre arbejder af Engberg-Pedersen og Buch-Hansen 
kan man nævne de andre ph.d.-afhandlinger, der er udgået fra de nævnte forsk-
ningsprojekter: S.N. Svendsen, Allegory Transformed, WUNT 2/269 (Tübingen: 
Mohr Siebeck 2009), F. Damgaard, Recasting Moses. The Memory of Moses in Biogra-
phical and Autobiographical Narratives  in Ancient Judaism and 4th-Century Chri-
stianity, Early Christianity in the Context of Antiquity 13 (Frankfurt a.M.: Peter 
Lang 2013); T.B. Halvgaard, Linguistic Manifestations in the Trimorphic Protennoia 
and the Thunder: Perfect Mind Analyzed Against the Background of Platonic and Stoic 
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Engberg-Pedersens fortjeneste.11 Trods ihærdige forsøg er tilgangen 
dog (endnu) ikke slået mærkbart igennem internationalt.12 Om Eng-
berg-Pedersens nye bog om Johannesevangeliet ændrer på dette, vil 
tiden vise.13

1. Bogens indhold

Bogens omslag bærer et maleri af Piero della Francesca. Det forestil-
ler evangelisten Johannes, der holder sin bog frem. Bogen står i skarp 
rød i billedets centrum, så den uvægerligt tiltrækker sig beskuerens 
opmærksomhed. Engberg-Pedersen afslutter sin bog med at gøre det-
te til en pointe: Bogen, Johannesevangeliets tekst, skal læses, genlæses 
og genlæses igen for at komme frem til en forståelse af den. Hvis man 
gør det, vil man indse, at den er a great text. Når man forstår, hvilken 
rolle pneuma spiller i teksten, og at denne pneuma skal forstås inden 
for en stoisk filosofisk kontekst, vil man sande, at alt i Johannesevan-
geliet falder på plads. Man vil se tekstens skønhed og glæde sig over 
dens enkelhed og klarhed. Man vil begejstres over dens intellektuelle 
niveau og nyde at have den særlige indsigt, som personerne i bogen 
ikke har (se 366f). Denne overvættes fornøjelse kommer gennem 
Engberg-Pedersens læsning. Hvordan er han kommet frem til den?

Bogen indeholder 12 kapitler. Det første hænger direkte sammen 
med konklusionen, for det er et metodisk og forskningshistorisk ar-
gument for at vende tilbage til teksten og læse den uden litterærkri-
tiske operationer eller religionshistoriske konstruktioner. I Engberg-
Pedersens læsning ligger vægten på teksten selv, når han forsøger at 
artikulere den implicitte forfatters budskab (28). Metoden til dette 

Dialectics (Nag Hammadi and Manichaean Studies 91; Leiden: Brill 2016). Fra 
samme projekter stammer R. Thorsteinsson, Roman Christianity and Roman Stoi-
cism. A Comparative Study of Ancient Morality (Oxford: Oxford University Press 
2010).
11.  Nævnes skal dog også Henrik Tronier, hvis selvstændige og originale inddra-
gelse af særligt Filon i tolkningen af Paulus og Markusevangeliet har været særdeles 
inspirerende for hele det københavnske miljø.
12.  Jf. Gitte Buch-Hansen, “The Johannine Literature in a Greek Context,” The 
Oxford Handbook of Johannine Studies, red. J.M Lieu & M.C. de Boer (Oxford: Ox-
ford University Press (under udgivelse)). Se dog Stoicism in Early Christianity, red. 
T. Engberg-Pedersen, T. Rasimus & I. Dunderberg (Grand Rapids: Baker 2010).
13.  Engberg-Pedersen har fulgt sin internationale udgivelse op med en dansk bog: 
Johannesevangeliets klarhed. En læsning for præster og andre interesserede (København: 
Eksistensen 2017). Den tager udgangspunkt i tekstrækkernes Johannestekster og 
gennemfører i let tilgængelig form tolkningen uden det videnskabelige apparat og 
tilhørende forskningsdiskussioner.
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kalder han “narrative philosophical” (28). Dels følger han den såkaldt 
litterære vending i eksegesen og læser evangeliet som én fortælling, 
der kan opdeles i mindre narrative enheder;14 dels finder han i disse 
enheder filosofiske spørgsmål, som besvares gennem fortællingen. Af 
den grund er metoden både narrativ og filosofisk (29). At han kalder 
tilgangen filosofisk og ikke teologisk, rummer ikke en implicit mod-
sætning mellem de to. Engberg-Pedersen foretrækker blot den mere 
omfattende term filosofi, fordi det ikke kun handler om teologiske 
spørgsmål angående Gud (og Kristus), men også om temaer som epi-
stemologi, kosmologi og etik (29).15

Efter indledningskapitlet falder bogen i otte kapitler om de nar-
rativ-filosofiske afsnit i evangeliet (Joh 1; 2-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 
13-17; 18-20). Undervejs er et kapitel (kapitel III) dedikeret til logos 
og pneuma i evangeliets korpus. Dette kapitel følger op på kapitel 
II, der omhandler logos og pneuma i Joh 1. Efter gennemgangen af 
Johannesevangeliets tyve kapitler følger to kapitler om overordnede 
temaer: Forholdet til Markus og Paulus samt spørgsmålet om evan-
geliets forhold til jøder (kap. XI); billedbrug og eskatologi (kap. XII).

De to første eksegetiske kapitler (kap. II-III) indtager en særsta-
tus i bogen, da de indeholder argumentationen for dens hovedtese: 
pneuma spiller den altafgørende hovedrolle for evangeliets kristologi 
og soteriologi, og denne pneuma skal forstås i overensstemmelse med 
den stoiske forståelse af pneuma. Engberg-Pedersen finder i evange-
liet en struktur, som udgøres af åndens transformationer: 1. Den er i 
himlen hos Gud og er Gud (1,1-3; 4,24); 2. Den kommer over Jesus 
og gør ham til Jesus Kristus, Guds Søn (1,14; 1,32); 3. Den er til stede 
i Jesus Kristus og udtrykkes i hans ord og gerninger (6,63; 11,33); 
4. På korset giver han den tilbage til Gud (19,30); 5. Han får den 
igen i opstandelsen; 6. Han overgiver den til disciplene, som derved 
kommer til fuld erkendelse af Jesus Kristus, Guds Søn, og får evigt 

14.  R.A. Culpepper, Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design (Phi-
ladelphia: Fortress Press 1983) er stadig hovedværket på dette område.
15.  På s. 115 udtrykker Engberg-Pedersen den opfattelse af evangelisten, som lig-
ger bag hans metode: “… we will, by focusing on such philosophical questions and 
their implied answers, at a single stroke place and read John where he belongs: as 
a thinker and writer who in giving his narrative account of Jesus is also operating 
at an intellectual level that is genuinely theological, cosmological, and anthropo-
logical (in the sense of ancient philosophical anthropology) – in fact, genuinely 
philosophical. By approaching John in this way, we are freeing ourselves to think 
with John, instead of merely celebrating something that either cannot be understood 
(John’s mysteries) or else belongs to a quite separate sphere of human thought that is 
wholly it own (’Christian theology’). Neither approach is in itself very satisfactory. 
We should give John the benefit of the doubt before placing him there.”
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liv (20,22).16 Kapitel 1 i Johannesevangeliet er selvsagt grundlæg-
gende for denne tolkning. Prologens logos er ifølge Engberg-Pedersen 
identisk med det logos, som de stoiske filosoffer omtaler. I Engberg-
Pedersens sammenfatning:

(a) The Stoic logos is present as the whole world’s active power in every-
thing that is, operating as it does in the whole world as an energy that 
guides and maintains it. (b) It is also present at the level of conscious-
ness, in human beings as a power (’reason’ or nous) that makes them 
capable of understanding the world’s order, for which the logos was re-
sponsible in the first place. (c) That power, however, is insufficient in 
ordinary human beings. And so the Stoic logos is finally present in the 
world in its most powerful form in one being who may be as rare as the 
phoenix: the Stoic sage or ‘wise man’ (61).

I den stoiske monisme er der ingen radikal forskel mellem det gud-
dommelige logos og verden. Derfor ligger det ikke uden for stoikernes 
filosofi, at dette logos kommer til stede i et konkret menneske. Det 
ville det derimod være inden for en platonsk filosofi, hvor der er et ra-
dikalt skel mellem det immaterielle guddommelige og den materielle 
verden. Af den grund kan Engberg-Pedersen ikke følge C.H. Dodd, 
når han finder baggrunden for det johannæiske logos “in Stoicism as 
modified by Philo”.17 Filon er nemlig platoniker og skelner mellem 
den sanselige verden af fænomener og den intelligible verden af ideer. 
Gud hører til i den sidste og er ikke direkte deltagende i den første. 
Tværtimod indsætter Filon et niveau mellem den transcendente Gud 
og den sanselige verden, når han placerer den intelligible ideverden, 
dvs. logos, mellem de to (se s. 56-60). Det er ifølge Engberg-Pedersen 
ikke tilfældet i Johannesevangeliet, hvor logos direkte forbinder Gud 
og verden (1,3). Derfor kan han konkludere, at den stoiske forestilling 
om et materielt logos, der som en konkret kraft findes i den materielle 
verden, er den mest oplysende parallel til det johannæiske logos (s. 62).

Det er det logos, der tager bolig i et menneske (1,14). Det sker iføl-
ge Engberg-Pedersen ved Jesu dåb, hvor pneuma kommer over ham 
(1,32). Med andre ord er 1,14 og 1,32 forskellige udtryk for den sam-
me begivenhed. Hvis det skal være rigtigt, må logos og pneuma også 
være det samme. Det er netop, hvad de er i stoicismen:

16.  Det er stort set den samme struktur, som Gitte Buch-Hansen kalder “the me-
tastory of pneumatic transformations”, Buch-Hanse (2010), 28-34.
17.  C.H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel (Cambridge: Cambridge 
University Press 1953), 280. Citeret af Engberg-Pedersen på s. 56.
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Stoic logos and Stoic pneuma are two sides of the same coin, seen in one 
respect as a cognitive entity and in another as a bodily one. The point, 
therefore, of speaking of it as logos is to emphasize that it has a rational 
content, is part of a plan, and indeed is such that it may be understood 
by human beings, who may come to grasp the content and see the plan. 
The point of speaking of it as pneuma is to emphasize that it is a material 
power that is active in things in many different ways, including enabling 
human beings to grasp the rational content and see the plan (63).18

Hermed har Engberg-Pedersen etableret første del af sin struktur: 
Det stoiske kognitive logos tog bolig i Jesus, da den materielle pneuma 
kom over ham i dåben (69). Hermed er grunden lagt for resten af 
evangeliet, der handler om, at Jesus skal forstås som det logos, som 
prologen har fremstillet. Det har nemlig en både epistemologisk og 
normativ effekt:

It has to do, both with the normative side of creation itself – that its 
point lies in life and light – and also with an epistemological dimension 
of the same side: that the normative point of creation must be under-
stood by human beings, that the light that shone in the created world 
(1:5) and fell upon human beings so as to ‘enlighten’ them (1:9) was 
meant to be seen by them. Only then would they become able to gain 
the life that was the whole point of creation (73).

Som logos er den johannæiske Jesus udtryk for den guddommelige 
plan for verden. Menneskers erkendelse af den plan gennem ham 
medfører, at den lykkes, idet de modtager det evige liv, som skabelsen 
var anlagt til. Imidlertid kan denne erkendelse først ske efter modta-
gelsen af ånden, hvilket samtidig er planens gennemførelse, da ånden 
gør levende (6,63). Men som Engberg-Pedersen ville sige, “I am get-
ting ahead of myself here.” Spørgsmålet om erkendelsen af Jesus tages 
først op i næste kapitel.

Kap. III omhandler logos og pneuma i resten af evangeliet (kap. 
2-20). Udgangspunktet er den stoiske teori om det universelle og 
guddommelige logos og pneuma, men Engberg-Pedersen introducerer 
endnu et stoisk begrebspar: logos endiathetos og logos prophorikos. Det 
sidste er den udtrykte tale, mens det første er den tanke, som udtryk-
kes. For den stoiske vismand er logos endiathetos derfor en refleks af 
Guds universelle logos og pneuma. I sin logos prophorikos, kan visman-
den i kraft af pneuma, som ifølge den stoiske fysiologi helt konkret 

18.  Forholdet mellem logos og pneuma i Johannesevangeliet svarer ifølge Engberg-
Pedersen til forholdet mellem sophia og pneuma i Salomos Visdom, som anvender 
stoiske strukturer og terminologi i sin fremstilling af visdommen (64f).
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bærer talens kognitive indhold, udtrykke den universelle logos (81). 
Bevæbnet med denne teori ser Engberg-Pedersen på de steder i Johan-
nesevangeliet, der omhandler Jesu ord eller tale (logos, lalia, rhêmata). 
Han konkluderer, at det guddommelige logos er Guds plan med skab-
ningen, som den er udtrykt i prologen. Det er Jesu logos endiathetos, 
som han udtrykker i sin logos prophorikos. Imidlertid er den nært for-
bundet med pneuma, idet den guddommelige pneuma er årsagen til 
alt, hvad Jesus siger og gør (111). Ifølge Engberg-Pedersen kan logos 
og pneuma slet ikke adskilles i Johannesevangeliet. De optræder i 
visse vers nært forbundne.19 Det viser sig, at pneuma er forudsætning 
for at modtage og forstå Jesu logos. Det er først, da pneuma gives til 
disciplene, at de kommer til fuld erkendelse (111).

På denne baggrund kan Engberg-Pedersen opstille den johannæi-
ske teori om logos og pneuma. Han kan endda sammenfatte den i én 
sætning:

it is Jesus’ pneuma-driven prophorikos logos – reflecting (backwardly) his 
pneuma-shaped endiathetos logos that contains (even further back) the 
whole truth about God’s plan for creation – and the extent to which 
it influences and is understood (forwardly) by human beings, thereby 
dynamically generating a change in them, that together constitute the 
conceptual nucleus of the Fourth Gospel (112).

Det er den grundlæggende teori, som ligger bag Engberg-Pedersens 
læsning af Joh 2-20 (kap. IV-X). Tilgangen er hans narrative filoso-
fiske læsning, der lokaliserer filosofiske spørgsmål og deres svar i de 
johannæiske fortællinger. Eksempelvis i udlægningen af 5,19-47. Her 
finder Engberg-Pedersen det filosofiske spørgsmål i 5,19-30, da den 
perikope opstiller et spørgsmål om forholdet mellem Jesu selvsikker-
hed (5,23) og hans selvudslettelse (5,30) (147). Ifølge Engberg-Peder-
sen leveres svaret i den følgende perikope (5,31-47), da denne udfol-
der, hvordan Gud selv vil blive fuldt ud æret gennem Jesus, hvorved 
mennesker vil få evigt liv (s. 152). Denne fortolkningsstrategi bringer 
mange indsigter med sig, der ikke er gængse i Johannesforskningen. 
Når evangeliet stiller filosofiske spørgsmål, er det nemlig den stoisk 
filosofiske teori, som leverer svarene. Hver gang evangeliet omtaler 
sendelsen af Jesus, modtagelsen af hans ord, erkendelse af faderen, 
det evige liv eller lignende, udlægger Engberg-Pedersen det som en 
reference til pneuma. Han mener nemlig, at evangeliet kan referere 
til pneuma uden at nævne den. Engberg-Pedersen konkluderer således 

19.  Engberg-Pedersen nævner 3,34; 6,63; 6,68 som eksempler (s. 110). For det 
sidste vers’ vedkommende gælder det dog ikke expressis verbis, og jeg kan ikke finde 
andre eksempler i evangeliet.
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angående 5,19-47, hvor pneuma ikke nævnes, at det handler om Jesus 
og hans forhold til mennesker. Jesus er nemlig stand-in for Gud.

The way this concretely came to be was when God gave his pneuma to 
Jesus – and to Jesus alone – in his earthly life. In doing so, God aimed 
to make himself (indirectly) visible on earth so that God’s own aim for 
human beings, namely, eternal life, might at long last be realized when 
they reacted positively to Jesus and through him to God. Then they, 
too, might come to receive the pneuma and so eternal life (s. 153).

Om end det er bogens hovedsag at gennemføre denne tolkning i de 
eksegetiske kapitler, er der også mange andre detaileksegetiske poin-
ter, særligt angående evangeliets struktur og sammenhæng, som det 
ikke er muligt at referere her. Men læseren er naturligvis spændt på 
udlægningen af afskedstalen (Engberg-Pedersen insisterer på, at der 
kun er én) i kap. 13-17, som jo traditionelt har været fremhævet for 
deres udsagn om pneuma og paraklêtos. Engberg-Pedersen behand-
ler afsnittet i sit kap. IX (255-284). Han udlægger hele afskedstalen 
(13,31-17,26) som (paulinsk) paraklêsis, hvilket bedst kan oversæt-
tes ‘opmuntring’ (encouragement).20 Teksten er opmuntring både som 
trøst (comfort) og formaning (exhortation) med henblik på tiden efter 
Jesu bortgang. Netop i den sammenhæng kan den stoiske forståelse 
af pneuma passe ind. For pneuma er jo både kognitiv og materiel, 
dvs. disciplene loves pneuma, der både giver dem den fulde indsigt i 
Jesus, herunder at han måtte forlade dem, og sætter dem i stand til at 
forblive i ham, så de kan bære megen frugt og realisere kærligheds-
buddet: “When the pneuma has been infused into and taken over 
their bodies, they cannot but act on their knowledge” (274). Efter-
som paraklêsis er selve formålet med løftet om pneuma, er det ikke 
underligt, at den omtales som paraklêtos. I afskedstalen er Jesus selv 
paraklêtos, fordi han opmuntrer sine disciple. Når pneuma overtager 
denne funktion efter Jesu bortgang, er det selvfølgelig som en anden 
paraklêtos (14,16) (280f.).

I de to afsluttende kapitler behandler Engberg-Pedersen en række 
kontroversielle emner fra Johannesforskningen: a) forholdet til Mar-
kus og Paulus, b) fremstillingen af jøderne (kap. XI), c) billedsprog 
(imagery) og d) eskatologi (kap. XII). Meget kort gengivet er Engbe-
rg-Pedersens holdning: a) Johannesevangelisten har kendt Markus-

20.  Jf. T. Engberg-Pedersen, “The Concept of Paraenesis,” Early Christian Para-
enesis in Context, red. J.M. Starr & T. Engberg-Pedersen, BZNW 125 (Berlin: de-
Gruyter 2004), 47-72.
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evangeliet og Paulus21; b) han anvender begrebet ‘jøderne’ om de jø-
der, der afviser den johannæiske Jesus. Samtidig opfatter han troen 
på Jesus Kristus i kontinuitet med jødedommen, ja som jødedom-
mens opfyldelse. Derfor er evangeliet ikke anti-jødisk; c) Johannes-
evangeliet anvender billedsprog for at skabe en forbindelse mellem 
Jesus i fortællingen og læseren af fortællingen, der i modsætning til 
figurerne i fortællingen forstår billedsprogets symbolik. Denne tek-
nik kalder Engberg-Pedersen triangularity (fx 357); d) i modsætning 
til de fleste tolkninger mener Engberg-Pedersen ikke, at der findes 
realized eschatology (Dodd) eller präsentische Eschatologie (Bultmann) 
i Johannesevangeliet. De såkaldt præsentisk eskatologiske udsagn 
skal rettelig forstås som proleptisk eskatologi, da de troende i kraft af 
pneuma har et pant på det evige liv, der først kommer ved den futuri-
ske opstandelse til et himmelsk liv, som sker ved pneuma. Det er helt 
i overensstemmelse med Paulus, om end Johannes måske understreger 
det præsentiske en smule mere (s. 362f). Selv om de troende i kraft 
af deres besiddelse af pneuma er forvisset om deres futuriske frelse, er 
det langt fra realiseret eller præsentisk eskatologi. Sagen er nemlig, at 
de troende ifølge Engberg-Pedersen befinder sig i en interim periode, 
hvor det væsentlige, opstandelsen ved pneuma, endnu ligger i frem-
tiden (364). 

Med sin stoiske teori og den narrativ-filosofiske læsemåde har Eng-
berg-Pedersen fremstillet Johannesevangeliet som et filosofisk skrift. 
Det omhandler en filosofisk ånd og giver svar på filosofiske spørgs-
mål. Det er selvfølgelig meget kontroversielt. Det er der meget i bo-
gen, der er. Den giver stof til eftertanke, for man skal stå tidligt op 
for at bevare sin (mere) traditionelle læsning af Johannesevangeliet i 
diskussion med Engberg-Pedersen. Jeg vil alligevel forsøge.

2. Kritik

Engberg-Pedersens bog er skrevet i en amerikansk tradition, hvor den 
innovative tese står i centrum. Der bruges ikke mange kræfter på 
at diskutere andre fortolkninger eller tage højde for mulige indven-
dinger. Bevisførelsen består i at læse evangeliet på grundlag af tesen. 
Kriteriet er, om den virker (jf. 22f). Den tilgang gør bogen lettere og 
mere fornøjelig at læse end megen klassisk (tysk) eksegese, men den er 
også vanskelig at diskutere. På sine egne præmisser er hovedtesen en 

21.  Engberg-Pedersen siger faktisk “John knew and understood Paul” (325). Det 
betyder (selvfølgelig) Paulus’ breve.
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succes. Engberg-Pedersen viser det, han ville. Johannesevangeliet kan 
læses som en narrativ-filosofisk tekst på baggrund af et stoisk begreb 
om pneuma, og teksten bliver faktisk klar derved.22 Problemet er for 
mig at se, at den bliver for klar. I sin læsning reducerer Engberg-Pe-
dersen tekstens kompleksitet og underordner en lang række forskel-
lige udtryk under én struktur. Tekstens egne formuleringer tolkes, så 
de refererer til noget andet, end de nævner. Det vil jeg eksemplificere 
ved nogle konkrete eksegetiske spørgsmål til hovedpunkterne i Eng-
berg-Pedersens udlægning.

2.1. Om den narrativ-filosofiske læsning
Det er ret vanskeligt at drøfte denne tilgang, eftersom det simpelt hen 
er Engberg-Pedersens grundlæggende forståelse af tekstens struktur 
og ærinde, der er spørgsmålet. Det er jo ikke et modargument, at 
man personligt ikke kan følge alle de enkelte analyser. Spørgsmålet 
er, om det er overbevisende, at evangelisten har skrevet sin tekst på 
denne måde. Her synes det relevant at stille T. Onukis simple spørgs-
mål: 

Jede Interpretation muss der Tatsache Rechnung tragen, dass die jo-
hanneische Christologie in Form eines Evangeliums dargestellt wird. 
Keine Interpretation kann als sachgemäss bezeichnet werden, die nicht 
zugleich beantworten kann, warum das so sein muss.23

Altså: Hvorfor anvender Johannes evangeliegenren og skriver en for-
tælling om Jesus? Han kunne jo have valgt så mange andre genrer, 
fx en filosofisk traktat eller en åbenbaringstale. Engberg-Pedersen vil 
formentlig svare, at evangelisten netop ønsker at indskrive svarene 
på de filosofiske spørgsmål i fortællingen om Jesu jordeliv, således 
at han bliver som en stoisk vismand. Det svarer på sin vis til den 

22.  Denne tilgang kan siges at være på højde med forskningssituationen. Gitte 
Buch-Hansen beskriver det således: “Whereas the cultivation of a Stoic perspective 
will allow us to identify some patterns in the Fourth Gospel, a Platonist outlook 
will, of course, reconfigure the Gospel differently. However, it is no longer an either-
or, because the truth (without inverted commas) is now perceived as conditional on 
the method/perspective applied. Consequently, scholars, in general, appear more 
open towards readings that differ from their own interpretation.” Buch-Hansen, 
“The Johannine Literature in a Greek Context.” Engberg-Pedersen vil være enig i, at 
intet materiale skal udelukkes fra undersøgelsen (s. 23). Men jeg er ikke helt sikker 
på, at han vil acceptere Buch-Hansens postmoderne afvisning af sandhedskriteriet. 
En af Engberg-Pedersens pointer er netop, at den stoiske læsning er at foretrække 
frem for den platonske i den forstand, fordi den forklarer teksten bedre.
23.  T. Onuki, Gemeinde und Welt im Johannesevangelium. Ein Beitrag zur Frage 
nach der theologischen und pragmatischen Funktion des johanneischen “Dualismus”, 
WMANT 56 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 1984), 193.



 Johannæisk filosofi? 61

reinscription of reality, som D. Dawson finder i Filons allegoriske for-
tolkninger.24 Imod Engberg-Pedersens tolkning taler det dog, at de 
filosofiske spørgsmål er skjulte i fortællingen. De fremgår som regel 
af uklarheder eller spændinger i Jesu udsagn eller fortællerens be-
mærkninger, men fremføres sjældent direkte af de fortalte personer. 
Det ville ellers have været oplagt, al den stund Johannesevangelisten 
gerne indfører spørgende personer i sin fortælling (fx Nikodemus og 
den samaritanske kvinde). Derfor undrer det, at det ikke er deres 
spørgsmål, som udtrykker de filosofiske problemer, som evangeliet 
behandler. Eksempelvis er det ultimative filosofiske problem i Joh 3, 
hvordan Jesu udtalelser om sig selv i 3,10-15 og hans udtalelser om 
Gud i 3,16-21 forklarer hans bemærkning om nødvendigheden af at 
blive født fra oven i 3,3-8 (125). I Joh 4 er det forholdet mellem Jesu 
uklare udtalelser og den måde, som han bliver forstået på, der rejser 
det filosofiske spørgsmål, hvad forfatteren vil sige ved at kombinere 
de to ting (133). Når nu Engberg-Pedersen insisterer på, at Johan-
nesevangeliet er klart, skulle man tro, at de filosofiske spørgsmål var 
udtrykt klarere.

Måske er det ikke en gyldig indvending. Godtager man, at Johan-
nesevangeliet er en filosofisk tekst, der opererer narrativt-filosofisk, 
kan man også se de problemer, som den rejser og behandler. Men jeg 
tror, at man skal acceptere, at teksten er filosofisk på forhånd for at 
kunne det.

2.2. Om Jesus Kristus
Engberg-Pedersens tolkning af pneumas transformationer har tre ho-
veddele. Den første er dåben, hvor Guds pneuma kommer over Jesus 
og gør ham til Jesus Kristus, Guds søn (1,32), hvilket er lig den så-
kaldte inkarnation (1,14). Det ville passe glimrende til den “adop-
tianske” dåbsbegivenhed i Markusevangeliet, som antageligvis har 
været Johannes’ forlæg. Men hvorfor har han så ændret dåbsscenen 
så radikalt, som han har? I Johannesevangeliet fortælles der faktisk 
ikke om en konkret dåb, hvor pneuma kom over Jesus. I stedet er hele 
scenen konstrueret ud fra Johannes Døberens (der netop ikke kaldes 
Døberen i Johannesevangeliet) perspektiv, så pneuma i form af en due 
fungerer som udpegning af Jesus for ham. Formentlig skal man forstå 
Engberg-Pedersens tolkning således, at Johannesevangeliets version 
er en tolkning af det synoptiske forlæg, der forsøger at opnå flere 
ting. Den vil både fortælle den kendte fortælling om, at pneuma kom 
over Jesus ved dåben, og samtidig nedskrive Johannes Døberens rolle. 

24.  D. Dawson, Allegorical Readers and Cultural Revision in Ancient Alexandria 
(Berkeley: University of California Press 1992).
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Derfor er han reduceret til et vidne, der ikke har en selvstændig rolle 
ved dåben. Den forbliver en sag mellem Gud og Jesus. Men hvorfor 
det underlige menein ep’auton i 1,32? Hvorfor har Johannes ikke be-
varet det markinske katabainen eis auton (Mk 1,10)?25 For Engberg-
Pedersen forestiller sig jo netop, at pneuma kom i Jesus og gjorde ham 
til Jesus Kristus. Den svævede ikke blot over ham for at vise Johan-
nes, hvem han var. Hvis man derimod ikke som Engberg-Pedersen 
identificerer 1,14 og 1,32, ville det passe udmærket, at dåbsscenen 
omstruktureres til en udpegningsscene, som den faktisk er i henhold 
til ordlyden.

Det næste led i strukturen er pneumas tilstedeværelse i Jesus Kristus 
under hans jordiske virke. Det skulle give sig udtryk i hans formid-
ling af pneuma gennem sine ord og handlinger. Man spørger sig, hvad 
der i evangeliet giver grund til denne påstand. To steder i evangeliet 
nævnes det, at Jesus bevæges ved pneuma (11,33; 13,21). Det tolkes 
meget ofte i henhold til 11,38 som en antropologisk bestemmelse i 
lighed med Mk 2,8 og 8,12. Det er således ikke nødvendigvis den 
guddommelige ånd, som Jesus har til forskel fra alle andre menne-
sker, men en almindelig bestemmelse, som principielt kan siges om 
alle mennesker. Pneuma og heautos optræder derfor parallelt i 11,33 
og 11,38. Et andet vers er imidlertid et stærkt argument for Engberg-
Pedersens tolkning: 6,63. I det vers stilles “de ord (hrêmata), jeg har 
talt” lig med “pneuma og liv”, efter at pneuma er blevet defineret som 
den, der gør levende. For Engberg-Pedersen er det selvfølgelig bevis 
på, at Jesus gennem sin tale formidler den livgivende pneuma til dem, 
der tror ham (hvilket først sker efter hans opstandelse). Men denne 
tolkning må vurderes i forhold til de vers, der fremstiller Jesu ord 
alene som det afgørende. Om dette bruges hrêmata i 3,34; 5,47; 6,68; 
8,47; 12,47.48; 14,10; 15,7; 17,8 og logos i 5,24.38; 8,31.37.43.51.52.55; 
12,48; 14,24; 15,3; 17,14.17. Ingen af disse tekster nævner pneuma. 
Kun 3,34 og 6,63 forbinder hrêmata og pneuma.26 Det sker aldrig 
vedrørende logos. For Engberg-Pedersen er der imidlertid ingen mod-
sætning. Jesu logos kan give evigt liv, fordi det ikke blot er kognitivt, 
men også den materielle pneuma. De pågældende tekster refererer for 
ham at se til pneuma, selv om de ikke nævner den (s. 91). Men faktum 
er, at der ingen steder i Johannesevangeliet står, at logos er pneuma. 
Det er rigtigt, at hrêmata de to steder kan tolkes som det ydre udtryk 
for den pneuma, som Jesus besidder. Hvis pneuma skulle være det 
afgørende, forekommer underligt, at det ikke sker oftere. På samme 
måde skulle man tro, at forbindelsen til logos ville være eksplicit.

25.  Engberg-Pedersen ser problemet (90), men løser det ikke.
26.  3,34 er ikke helt entydig. hrêmata og pneuma identificeres ikke, men overgivel-
sen af pneuma bliver begrundelse for, at den udsendte taler Guds ord.
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Det tredje led i den pneumatiske struktur er fremstillingen af Jesu 
Kristi død og opstandelse. Ved døden giver Jesus pneuma tilbage til 
Gud (19,30). Ifølge Engberg-Pedersen får han den imidlertid igen i 
opstandelsen, da den transformerer ham til fuldstændig pneuma. I 
opfarelsen til faderen er han ren pneuma. Således må han forstås, når 
han vender tilbage til disciplene og giver dem den hellige pneuma 
(20,22). Dette er noget spekulativt, som Engberg-Pedersen medgiver 
(s. 109), men har den fordel, at det redegør for den transformati-
onsproces, som åbenlyst finder sted i den johannæiske fremstilling 
af opstandelsen (jf. 20,17). Men evangeliet siger ikke direkte noget 
om pneumas rolle i transformationen. Derimod anvender Johannes 
gerne termen doxazein til at betegne den. Den term optræder slet 
ikke i Engberg-Pedersens index (ej heller glorification, glorify, glory 
e.l.). Centrale vers som 12,23.28; 13,31f behandles ikke udførligt 
med henblik på betydningen af herliggørelse. Det identificeres blot 
som Jesu død – og opstandelse (233). Naturligvis er det ikke svært at 
gætte, hvad Engberg-Pedersen mener. Han vil sige, at Gud herliggør 
sønnen gennem korsdøden – og transformationen til ren pneuma i 
opstandelsen. Så passer det fint med den stoiske teori. Problemet er 
blot, at Johannes ikke siger det.

2.3. Om troen og det evige liv
I Engberg-Pedersens stoiske tolkning af Johannesevangeliet er det 
pneuma, der gør levende (6,63) og kun den. Det vil sige, at evange-
liet handler om at overbringe den livgivende pneuma til mennesker, 
hvilket Jesus gør efter sin opstandelse (20,22). Selv om pneuma er til 
stede i Jesus og i hans ord og gerninger under hans jordiske virke, 
kan mennesker ikke forstå ham, før de selv modtager pneuma. Der-
for sondrer Engberg-Pedersen mellem to slags tro. Den ene er den 
nødvendige forudsætning for at modtage pneuma; den anden er den 
fulde erkendelse af Jesus, som pneuma foranlediger. Epistemologisk 
sætter pneuma mennesker i stand til at forstå logos; ontologisk giver 
pneuma evigt liv gennem opstandelsen til himlen (111). Således bliver 
den indledende tro en forudsætning for at modtage den pneuma, der 
giver den fulde tro og det evige liv.

Denne tolkning indeholder en stærk struktur. Engberg-Pedersen 
gør det ikke, men man kan sige, at Jesu jordiske virke, herunder hans 
korsdød27 og opstandelse, sigter mod at fremtvinge tro, som er forud-

27.  Det er lidt uklart, om Engberg-Pedersen fastholder en traditionel offerteo-
logisk tolkning af Jesu korsdød (30.68). For mig at se passer det dårligt til hans 
forståelse af evangeliet i øvrigt.
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sætningen for at få den pneuma, der medfører erkendelse og evigt liv.28 
Evangeliet indeholder faktisk et markant skel mellem tiden før Jesu 
opstandelse, ophøjelse eller herliggørelse og tiden efter. De to perio-
der er også kognitivt bestemt. Før kunne disciplene ikke forstå Jesus 
og hans logos, hvilket de kunne efter (2,22; 12,16; 20,9). Det er også 
rigtigt, at pneuma i form af Parakleten (14,26) bevirker en udvidet 
erkendelse, og pneuma er ikke til stede, før Jesus er herliggjort (7,39). 
Men ingen af disse steder optræder pneuma som en forudsætning for 
tro (pisteuein). Tværtimod optræder troen utvetydigt som forudsæt-
ning for at modtage pneuma (jf. fx aoristen hoi pisteusantes i 7,39), 
ligesom den er forudsætning for overgang fra død til liv (fx 3,15f. 36; 
5,24; 11,25f), så det evige liv endog kan sættes lig med erkendelsen 
(ginôskein) af Gud og hans udsendte (17,4).29 Insisterer man på, at 
pneuma skaber det evige liv, som følger troen og ikke er identisk med 
den, underordner man alle disse og andre tekster under 6,63.30 Med 
andre ord er det en præmis for Engberg-Pedersens tolkning, at kun 
pneuma kan skabe evigt liv.

Af denne tolkning følger Engberg-Pedersens tolkning af eskatolo-
gien i Johannesevangeliet. Ifølge ham er den i en tidlig kristen sam-
menhæng helt traditionel, hvilket er en helt utraditionel tolkning. 
Engberg-Pedersen insisterer på, at den johannæiske eskatologi ligner 
den paulinske til forveksling. Fordi det evige liv skabes af pneuma, 
ligger den fuldstændige overgang til evigt liv i fremtiden, når pneuma 
i opstandelsen til himlen transformerer mennesket til fuldstændig 
pneuma. Præcist som det skete for Jesus i hans opstandelse og opfa-
relse til faderen. Derfor findes der ikke en ‘realiseret’ eller ‘præsentisk’ 
eskatologi. De troende har kun et forskud på den gennem besiddelsen 
af pneuma. Når Johannesevangeliet siger, at de troende er gået over 
fra død til liv, er det blot en foregribelse af frelsen. Eskatologien er 

28.  Den pointe er udfoldet narratologisk af M. Mohr og G. Buch-Hansen i “At 
spise eller ikke at spise… Et semiotisk blik på sakramenterne i Joh 6,” i F. Dam-
gaard, A.K. de Hemmer Gudme (red.), Mad og drikke i bibelsk litteratur (FBE 19), 
186-213 (tilgængeligt på http://teol.ku.dk/abe/publikationer/forum_for_bibelsk_
eksegese/f19/ tilgået 29.4.2017).
29.  I Mia Mohr og Gitte Buch-Hansens artikel underkendes netop disse udsagn, 
hvorved fremkaldelsen af troen kan gøres til et narrativt hjælpeprogram for ho-
vedprogrammet, som skulle være formidlingen af ånden og det evige liv, som den 
skaber, Mohr, Buch-Hansen, “At spise eller ikke at spise…,” 208.
30.  Dette er et af de steder, hvor jeg har gjort mig til talsmand for den modsatte 
holdning. Jeg mener, at den johannæiske Jesu anliggende er at formidle evigt liv, 
hvilket findes i troen på ham. Udsagnene, der utvetydigt identificerer tro og liv, er 
legio. Se min Die kognitive Dimension des Kreuzes. Zur Deutung des Todes Jesu im 
Johannesevangelium, WUNT 2/263 (Tübingen: Mohr Siebeck 2009), 66.
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proleptisk ifølge Engberg-Pedersen; det væsentlige er endnu futurisk. 
Sådan er det også hos Paulus.

Når mange forskere i traditionen fra C.H. Dodd og R. Bultmann 
på forskellig vis er uenige med Engberg-Pedersen, er det, fordi de ta-
ger Johannesevangeliet på ordet. Når evangelisten fx skriver

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord (logos) og tror 
den, der har sendt mig, har (echei) evigt liv og kommer ikke til dom, 
men er gået over (metabebêken) fra døden til livet (5,24)

anser de det for at være hans klare mening, at de troende ikke længere 
er døde (som de åbenbart var før), men har evigt liv nu. Det er ikke 
nødvendigt, at der følger noget efter. Bultmann er mest konsekvent, 
når han anser de efterfølgende vers 5,28f for at være ujohannæiske.31 
Engberg-Pedersen mener sådan set ikke, at evangelisten udtrykker sig 
helt klart. Ifølge Engberg-Pedersen burde han have sagt, at de troende 
får pneuma og derfor i fremtiden får det evige liv. De har foregre-
bet den fremtidige tilstand og er i den forstand (men faktisk endnu 
ikke helt) gået over fra døden til livet. De er i en interim-eksistens. 
Uenigheden handler om, hvor det afgørende punkt ligger. For Dodd 
og Bultmann sker den afgørende overgang i troen. Hvad der måtte 
følge efter (konkret fysisk eller materiel opstandelse), er en afledet 
biomstændighed og egentlig uvæsentligt for det evige liv, som de tro-
ende lever nu og her.32 De mener nemlig, at evangelisten vil sige, at 
de troende faktisk er i den fuldkomne tilstand, uanset hvad der måtte 
følge. På grund af sin stoiske teori om pneuma må Engberg-Pedersen 
være uenig i det. Igen leder man forgæves efter et vers i Johannesevan-
geliet, der utvetydigt underbygger dette. Ingen af de perikoper, der 
almindeligvis opfattes som eskatologiske, nævner pneuma; og ingen 
perikoper om pneuma omhandler eskatologi. Det er altså en præmis 
for Engberg-Pedersens tolkning, at det evige liv kræver en transfor-
mation gennem pneuma. 

2.4. Om pneuma
Hermed rejser sig så det afgørende spørgsmål i denne forbindelse. 
Engberg-Pedersens hele tolkning hviler altså på den forudsætning, 
at den stoiske teori om pneuma er baggrund for Johannesevangeliet. 
Som vist, gælder det ikke blot de konkrete udsagn om pneuma, men 

31.  R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes (Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 1941), 196.
32.  Engberg-Pedersen har naturligvis ret i den ukontroversielle påstand, at dette 
ikke sker i den johannæiske Jesu jordiske liv. Det er situationen efter påske i den 
troende menighed, der er i fokus.
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teorien er styrende for udlægningen af alle centrale dele af evangeliet. 
Det er derfor det afgørende spørgsmål, om den opfattelse overbeviser.

Engberg-Pedersen diskuterer særligt spørgsmålet som et valg mel-
lem en platonsk immateriel pneuma og en stoisk materiel pneuma. I 
den platonske dualisme optræder pneuma i den noetiske sfære, der 
netop er radikalt adskilt fra den sanselige sfære. Stoicismen er mo-
nistisk. Der er ingen sfære, der ikke er materiel. Tværtimod hænger 
kosmos sammen i én materialitet. Stoikernes opfattelse af pneuma 
kan bestemmes således: 

They conceived it as a very tenous form of air, partly a kin to fire, having 
its proper residence in the sphere remotest from the earth, but also dif-
fused through the whole, and appearing in living being as the soul. (…) 
In any case this diffused, tenous kind of air has the property of thought 
(as indeed has the psychê in us, which is the same thing). To this ‘living 
and thinking gas’ (Scott’s phrase) the Stoics gave the name God. ‘The 
Stoics affirm an intelligent (noeron) God: an artificer (pyr technikon) 
proceding to the originating of a universe, embracing all the seminal 
logoi, by virtue of which things come into being severally according 
to destiny (heimarmenê), and a pneuma pervading the whole universe, 
but receiving various appellations by reason of the mutations of matter 
through which it has passed.’33 Clearly, the divine pneuma is not easily 
distinguishable from the logos in which all particular logoi are summed 
up.34

Når Engberg-Pedersen insisterer på en stoisk og ikke platonsk bag-
grund for den johannæiske pneuma, er det netop, fordi den platonske 
logos aldrig kunne forbindes med den materielle verden, sådan som 
den stoiske kan (s. 61). Det stoiske begreb om pneuma indgår deri-
mod allerede i en total sammenhængende kosmologi og teologi. Gud 
og pneuma er immanent i universet og til stede i alting og alle væsner. 
Det er selvfølgelig klart, at Engberg-Pedersen ikke hævder, at Johan-
nesevangeliet er stoisk filosof. Johannes er ikke stoiker. Så sofistikeret 
er han slet ikke. Johannes er Johannes (62). Derfor er det måske ikke 
overraskende, at Johannesevangeliet ikke indeholder paralleller til de 
fleste af stoikernes forestillinger om pneuma. Der er ikke antydnin-
gen af et monistisk univers i den form, som stoikerne forestiller sig. 
Ingenting tyder på en gennemstrømmende materiel pneuma i ver-

33.  Citat fra Aetius 1.7.33 (SVF 2.1027; LS 46A).
34.  C.H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel (Cambridge: Cambridge 
University Press 1953), 213f. Engberg-Pedersen citerer ikke denne definition, 
men man kan se ham tilslutte sig den på youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=mR46zXFolog [tilgået 21.4.2017]).
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den. Tværtimod siges det, at pneuma ikke var før Jesu herliggørelse 
(7,39), at den ikke kan modtages af kosmos (14,17), og at Jesus sender 
den fra faderen (15,26). Der er heller ikke tegn på, at pneuma skulle 
findes i menneskets sjæl. De gange, Johannesevangeliet anvender or-
det psychê, har det ingen teknisk betydning (10,11.15.17; 15,13). Man 
kan sige, at prologens logos til en vis grad lever op til den stoiske 
pneuma. Logos er hos Gud og er Gud. Alt blev til gennem (dia) det, 
og logos kom til sine egne. Men også i den sammenhæng er den ene-
ste begrundelse for en specifik stoisk baggrund, at kun stoicismen er 
monistisk og kan forestille sig foreningen af det guddommelige logos 
og det menneskelige sarx (1,14). Umiddelbart spørger man sig, om 
det ikke er lige så utænkeligt inden for en monistisk stoisk kontekst, 
at den materielle pneuma skulle findes i én person alene, som det er 
inden for en dualistisk platonsk sammenhæng, at det immaterielle 
logos skulle blive sarx? Man får lyst til at citere Dodd, der som nævnt 
konkluderer, at den nærmeste baggrund for det johannæiske logos er 
stoicismen, som den er modificeret af platonikeren Filon med paral-
leller i den jødiske visdomslitteratur:

That there should be any more precise antecedents for the johannine 
expression is not to be expected, since the evangelist is, ex hypothesi, 
describing a unique and unprecedented fact (Dood 1953, 281).

Dette turde også gælde pneuma. Under alle omstændigheder tager 
det i Johannesevangeliet sig anderledes ud end i de filosofiske skrif-
ter. Når Johannes taler direkte om pneumas komme, anvendes der 
ikke stoisk terminologi. Pneuma er ikke fremstillet som en tynd form 
for ildagtig luft. Tværtimod optræder den først som en due, dernæst 
nærmest som en person, nemlig Parakleten og endelig i Jesu ånde. 
Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at den johannæiske Jesus ikke 
omtaler overgivelsen af pneuma, som et soteriologisk punkt. Parak-
leten er derimod primært forbundet med kognitive egenskaber. Den 
fortsætter og uddyber forståelsen af Jesus. Ifølge Engberg-Pedersen 
er dens funktion netop parakalein og deraf navnet. Den opmuntrer 
disciplene i situationen efter påske, hvor Jesus er fraværende, men 
de i kraft af Parakleten har en sand forståelse af ham. Selv om dette 
er en kognitiv funktion, og som sådan sammenlignelig med en del 
af den stoiske pneuma, forekommer det mig, at det ligger langt fra 
den stoiske pneuma at varetage en konkret kognitiv funktion som 
trøster og opmuntrer.35 Selv om Engberg-Pedersen tolker den kogni-

35.  Forskellen bliver endnu tydeligere, hvis man inddrager 1 Joh 2,1, hvor pa-
raklêtos tydeligvis betyder “talsmand” i betydningen repræsentant, forsvarer eller 
intercessor og er identisk med den himmelske Jesus Kristus.
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tive funktion som den ene del af pneuma (logos-delen), er den stoiske 
pneumas kognitive funktion ikke rettet mod en bestemt erkendelse. 
Tværtimod sætter den stoiske pneuma i stand til at forstå “the world’s 
order”. I det hele har Parakleten ikke stoiske træk.36 Hvis den stoiske 
opfattelse af pneuma skal gælde for Parakleten, må man have den på 
forhånd.

3. Afslutning

Resultatet af disse detaileksegetiske kritikpunkter er, forekommer det 
mig, at man må acceptere præmisserne for Engberg-Pedersens tolk-
ning forud for læsningen af Johannesevangeliet. Engberg-Pedersen vil 
sige, at de bekræftes af den meningsgivende læsning. Gevinsten er, vil 
han mene, at Johannesevangeliet kommer til at give mening inden for 
en samtidig filosofisk kontekst. Der er ikke tale om en særlig religiøs 
diskurs, som er hævet over almindelig fornuft. Tværtimod er Johan-
nesevangeliet netop i overensstemmelse med den almindelige fornuft. 
Prisen for læsningen er, at tekstens kompleksitet reduceres i en grad, 
så mange centrale udsagn underordnes nogle få, enkeltstående vers. 
Tilspidset kan man sige, at alle evangeliets udsagn om pneuma, logos, 
Paraklet, liv etc. læses ud fra 6,63.37 

For mig er den pris for høj. Jeg mener, at man må holde fast i, at 
Jesus i Johannesevangeliet tilbyder det evige liv gennem tro på ham. 
Overgangen fra død til liv finder sted i troen. Pneuma gives til de 
troende. Derfor er det ikke en soteriologisk begivenhed. I stedet er 
det et udtryk for den særlige kompetence, der bliver de troende til 
del og bl.a. sætter sig igennem i den særlige johannæiske forståelse af 
Jesus. Evangeliets struktur bliver mere kompliceret i den læsning. Det 
kommer til at indeholde en fortælling om etableringen af det evige liv 
og en om forleningen af pneuma. Det første sker i den troende mod-
tagelse af det inkarnerede logos. Det andet i hans formidling af ånden 
til de troende. Efter min mening stemmer det med denne udlægning, 
at udsagnene om pneuma forbindes med praksis i menigheden: dåb 
(3,5-8), tilbedelse (4,23f), nadver (6,63 jf. 6,52-58), erindring og be-
læring (14,17.26; 15,26; 16,7-11.13) samt mission og syndsforladelse 
(20,21-23). Dermed ikke være sagt, at pneuma ikke skal opfattes langt 

36.  Det er et legitimt valg, men ikke desto mindre symptomatisk, at Gitte Buch-
Hansen slet ikke behandler afskedstalekomplekset i Buch-Hansen (2010).
37.  Jf. titlen på Gitte Buch-Hansens bog “It Is the Spirit That Gives Life”.
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mere konkret og materielt, end man normalt har været tilbøjelig til.38 
Men dermed være sagt, at den fundamentale præmis for hele Eng-
berg-Pedersens tolkning, nemlig identiteten mellem logos og pneuma 
ikke bekræftes af Johannesevangeliets tekst.

38.  Men det er et spørgsmål, om det ikke skal forstås endnu mere konkret og ma-
terielt, nemlig kropsligt, end Engberg-Pedersen gør. Flere studier har påvist forud-
sætningerne i filosofiske forplantningsteorier for den johannæiske tale om fødslen 
af Guds børn. A. Reinhartz, “’And the Word Was Begotten’: Divine epigenesis in 
the Gospel of John,” Semeia 85 (1999), 83-103; T.K. Seim, “Descent and Divine Pa-
ternity in the Gospel of John: Does the Mother Matter?” NTS 51 (2005), 361-375; 
Buch-Hansen (2010), 159-216; A. Weissenrieder, “The Infusion of the Spirit: The 
Meaning of emfysaô in John 20:22-23,” The Holy Spirit. Inspiration, and the Cul-
tures of Antiquity. Multidisciplinary Perspectives, red. J. Frey & J. Levison, Ekstasis: 
Religious Experience from Antiquity to the Middle Ages 5 (Berlin, Boston: Walter 
de Gruyter 2014), 119-151. Engberg-Pedersen nævner pligtskyldigt A. Reinhartz’ 
artikel (51 n. 18), men den har ingen indflydelse på hans tolkning, der forbliver 
strengt filosofisk i nærmest platonsk forstand, for så vidt som læsningen uafvidende 
kommer til at bygge på en implicit modsætning mellem krop og ånd. Jeg takker 
Gitte Buch-Hansen for samtaler om dette.
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Andreas Stegmann
Luthers Auffassung vom christlichen Leben. Beiträge zur historischen Theolo-
gie 175. Tübingen: Mohr Siebeck 2014. XI + 549 s. € 124.

Andreas Stegmann, kirkehistorisk privatdocent ved Humboldt-universitetet 
i Berlin, habiliterede sig i 2011 med en afhandling om Martin Luthers etik. 
Det er der kommet en stor bog ud af, som er optaget i den prestigefyld-
te Tübingerserie Beiträge zur historischen Theologie. Nærværende bog er 
imidlertid kun den ene del af habilitationsskriftet; den anden del, en forsk-
ningshistorisk oversigt og en omfattende bibliografi, er udgivet som en knap 
150 sider lang artikel i Lutherjahrbuch 2012. Hele undersøgelsen omfatter 
altså omkring 750 sider. 

Forfatterens sigte er at undersøge den etiske tænkning hos Luther – el-
ler rettere: Luthers opfattelse af det kristne liv, idet “etik” i den moderne 
forståelse af ordet iflg. Stegmann hidrører fra det 19. årh. (13). Luthers 
“etik” er i forlængelse heraf en teologisk refleksion af den kristnes levede 
liv. Stegmanns greb er historisk; han vil bag om de lutherske etikker, som 
protestantismens nyere kirkehistorie er så fuld af, og han vil bag om de 
undersøgelser, som Holl og Troeltsch foretog for ca. 100 år siden, der pe-
gede på de socialetiske aspekter hos Luther, og Ebelings og andres synteser i 
retning af toregimentelære og eksistentialistisk fortolkning i den dialektiske 
teologis guldalder.

Afhandlingen falder i fire hoveddele: Den første del fokuserer på de sen-
middelalderlige forudsætninger for Luthers etik. Denne redegørelse inde-
holder ingen indsigter, der ikke i forvejen har været udforsket, men man 
savner en forankring af redegørelsen i den internationale historiografi med 
navne som Thomas Tentler, John Bossy og Richard Newhauser – førstnævn-
tes forskning refereres ganske kort, mens Bossys og Newhausers socialhisto-
risk informerede undersøgelser af den senmiddelalderlige og reformatoriske 
bodsfromhed desværre glimrer ved deres fravær. Det giver Stegmanns frem-
stilling et snævert udsyn og gør, at den historiske redegørelse kommer til at 
mangle en kontekst. 

Anden del af afhandlingen er en undersøgelse af den tidlige Luther 
(1513–19), hvis eksegetiske arbejder iflg. Stegmann (som her stort set følger 
Karl Holl) er grundlæggende for udviklingen af en etisk tænkning i de se-
nere skrifter. Ud fra en læsning af især Dictata, Romerbrevsforelæsningen 
og de to udlægninger af Dekalogen fra 1518, skrevet på hhv. latin og tysk, 
konkluderer Stegmann, at årene 1513–19 ikke indeholder en egentlig etik, 
men en række ansatser, hvor Luther knytter retfærdiggørelsen tæt sammen 
med bodssakramentet. Det bliver da denne spænding mellem de to, der 
udgør det kristne livs etiske grundlag: Retfærdiggørelsen sætter fri, men 
den sætter fri til at handle over for næsten. Men savner her en helt oplagt 
henvisning til den finske Lutherforsknings understregning af sammenhæn-
gen mellem retfærdiggørelse og gode gerninger, som især netop fokuserer 
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på de tidlige skrifter. Når det desuden hedder, at Luther ingen interesse har 
for naturretten eller den teologiske dydsetik (266) må man spørge, om ikke 
dette er en sandhed, der fortjener modifikationer.

I afhandlingens tredje del følger Stegmann den nyere Lutherforsknings 
sendatering af det reformatoriske gennembrud; det er således først omkring 
1520, at Luthers tænkning er modnet og fuldt udfoldet – godt hjulpet på 
vej af den kirkepolitiske magtesløshed i Luthersagen og den reformatoriske 
bevægelses succes i og uden for kejserriget. Stegmann fokuserer på de ekse-
getiske arbejder, frihedstraktaten og skriftet om de gode gerninger og når 
frem til, at det afgørende i årene 1519–20 for Luther var, at troen, som er 
Guds værk, virker i den kristnes praksis; at det indre og det ydre menneske 
ikke kan adskilles, men heller ikke må sammenblandes. For Luther var teo-
logiens etiske aspekter, som blev begrundet bibelsk, altid medieret gennem 
en række kanaler, først og fremmest kaldet og standen. I tredje dels slutning 
og i begyndelsen af den fjerde del hedder det, at denne opfattelse, der træk-
ker på den tidlige af boden informerede holdning, forblev uændret gennem 
resten af reformatorens liv, men at det kristne liv fra at være et randtema 
hos Luther siden 1520’ernes midte rykkede i centrum af teologien. Denne 
forskydning er dels bestemt af ydre faktorer – bondekrigen, visitationsrej-
ser, spørgsmålet om modstand mod øvrigheden – dels af indre faktorer – 
skabelsesteologiens stadigt mere prominente plads som supplement til den 
kompromisløse retfærdiggørelsesteologi (356). 

Den første pointe er velkendt i forskningen, mens det skabelsesteologi-
ske aspekt først er vendt tilbage i nyere forskning med navne som Oswald 
Bayer, Risto Saarinen og Niels Henrik Gregersen. Stegmann forholder sig 
ikke til denne forskning, hvad der desværre får hans korrekte observation 
til at fremstå en smule postulerende, ligesom spændingen mellem retfær-
diggørelse og skabelse, mellem Nachfolge og Haustafel nok også overstra-
badseres. Det hænger også sammen med de tekster, der gøres til genstand 
for undersøgelse i bogens fjerde og sidste del. Forfatteren gør udtrykkeligt 
opmærksom på, at de sene Luthertekster (især “Bekendelsen”, 1528, og Ge-
nesisforelæsningerne, 1535–1545) er blevet undersøgt før, men man kunne 
indvende, at den skabelsesteologiske udfoldelse netop ikke i tilstrækkelig 
grad har været en del af disse undersøgelser. Stegmann læser derfor hoved-
sageligt tidligere tekster som De votis monasticis (1522), skriftet om verdslig 
øvrighed (1523) og skriftet om købmandskab og åger (1524). Forfatteren 
forfalder i sin fremstilling ikke til en konflatering af trestandslære og tore-
gimentelære eller til at se en indbyrdes modsætning i de to begreber; han 
holder dem adskilt, men peger samtidig på forbindelsen imellem dem, som 
består i, at mens toregimentelæren er en teologisk distinktion, der skiller 
coram Deo fra coram hominibus, er trestandslæren at forstå som en konkre-
tisering af, hvordan livet iflg. Luther bør leves coram hominibus. Det hedder 
således sammenfattende om Luthers etiske tænkning, at den arbejder med 
den kristnes udspændthed mellem de to regimenter, en spænding, som det 
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at lyde kaldet i de tre stænder forsøger at komme overens med (458). Selvom 
Stegmann det pågældende sted undersøger de politiske aspekter af etikken, 
kan sammenfatningen ophæves til at gælde Luther generelt. 

Læseren informeres grundigt af Stegmann, men man sidder tilbage med 
en række ubesvarede spørgsmål. Hvis Stegmann mener, at Luthers etiske 
tænkning ikke ændrer sig afgørende fra 1520, men at den snarere bliver 
formuleret i en række konkrete situationer, hvorfor testes denne hypotese så 
ikke? Og hvorfor bruges omtrent halvdelen af bogen på førreformatoriske 
traditioner og den tidlige Luther, når konklusionen er, at 1519–20 markerer 
et skifte, hvor den forudgående tænkning får en mere fast form? Konse-
kvensen af forfatterens disponering af stoffet bliver, at mens linjerne mellem 
middelalderen, den tidlige Luther og det reformatoriske gennembrud i 1520 
står klart frem, får de senere udviklinger og konkretiseringer af den etiske 
tænkning en mere overfladisk behandling. Desværre giver det hele afhand-
lingen, dens mange kvaliteter til trods, en lukket og lidt kontekstløs karak-
ter. Forfatterens historiske greb lykkes netop derfor kun delvist: genesen og 
udviklingen i Luthers tænkning bliver klar, mens de eksterne faktorer kun 
i ringe grad inddrages.

Mattias Skat Sommer

Benjamin G. Wright III
The Letter of Aristeas. ‘Aristeas to Philocrates’ or ‘On the Translation of the Law 
of the Jews’. Commentaries on Early Jewish Literature. Berlin: de Gruyter 
2015. XII + 501 s. € 119,95.

Pseudepigrafen Aristeasbrevet har i nyere forskning oplevet en vis rehabi-
litering, bl.a. gennem Sylvie Honigmans undersøgelse, The Septuagint and 
Homeric Scholarship in Alexandria: A Study of the Narrative of the Letter of 
Aristeas fra 2003. Det betyder ikke, at der fæstes større lid til de vidtløf-
tige detaljer i denne fortælling om tilblivelsen af den græske oversættelse 
af Pentateuken, men at den tages mere alvorligt som udtryk for sin tids 
historieskrivning. Skriftet kan således sammenlignes med Lukasskrifterne, 
der i lighed med Aristeasbrevet kalder sig selv en διήγησις, en beretning. Så 
det, der først i 1300-tallet blev kaldt et brev, skulle hellere hedde Aristeas’ 
Bog. For denne forfatter skriver historie, som man gjorde det i den periode.

Så selv om meget i skriftet er fantasifuld og stærkt tendentiøs udfyld-
ning af “huller”, er der måske grund til at regne med, at denne Pentateuk-
oversættelse faktisk blev til i første halvdel af 200-tallet f.Kr., og at der var 
en slags forbindelse med det berømte bibliotek og dermed længere ude med 
kongen, Ptolemæus 2. Filadelfos. Initiativet må dog formodes at have lig-
get hos alexandrinske jøder, der også har udført arbejdet, som i første om-
gang har været tænkt som en forståelseshjælp til den hebraiske tekst. Men 
omkring 100 år senere opstod et behov for at give den status af ligeværdig 
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med den hebraiske tekst, hvorfor forfatteren tildigter, dels at kong Ptole-
mæus stod umiddelbart bag, dels at den blev til i samarbejde med ypper-
stepræsten, der også sendte oversættere fra hjemlandet, dels endelig at det 
skete efter tidens fornemste editionsprincipper, som netop havde hjemsted i 
Alexandria. Med andre ord: Den græske Pentateuk var også at regne for et 
stykke fornem græsk litteratur.

Det er denne beretning, som hermed har fået sin første egentlige kom-
mentar. Før har der kun foreligget mere eller mindre udførligt kommen-
terede oversættelser som fx herhjemme Johannes Munks fra 1963 i De 
Gammeltestamentlige Pseudepigrafer. Wright har forberedt sin kommentar 
gennem mere end et dusin større og mindre afhandlinger. Den er opbyg-
get traditionelt med en udførlig indledning om de forskellige overordnede 
spørgsmål som historisk værdi, titel, forfatter, tilblivelsestid, tekstkritik, 
integritet af kilderne, genre, forholdet til anden jødisk litteratur samt in-
tenderet publikum og formål. Efter en omfattende bibliografi følger så kom-
mentardelen, hvor en oversættelse følges af først “Textual Notes”, hvis ud-
gangspunkt er André Pelletiers kritiske tekst i Source Chrétiennes fra 1962, 
“General Comment”, der drøfter indholdet, samt endelig “Notes”, der tager 
enkelte ord og udtryk under behandling. Hele vejen igennem får læseren et 
udførligt indblik i den aktuelle forskningsstand med en udførlig og sober 
afvejning af de forskellige forståelsesmuligheder og fortolkningsforslag.

Vi konfronteres nu i skriftet med en fiktiv ikke-jøde, der næsten ikke 
kan få armene ned i sin begejstring for jødedommen, rigtig nok i en stærkt 
helleniseret udgave, en begejstring der må deles af enhver oplyst ikke-jøde. 
Således møder vi en ypperstepræst, der udlægger spiseforskrifterne, så de 
kommer til at handle om ren etik, hvad der tilmed var sigtet fra lovgiverens 
side. Således bliver den rigtige jøde også den fineste græker. Det apologeti-
ske sigte er ikke til at tage fejl af, men det er først og fremmest rettet indad-
til, mod forfatterens jødiske landsmænd, der ikke skulle lade sig overvælde 
af en øjensynlig overlegen hellenistisk kultur. 

Wright har leveret et fornemt arbejde, der vil være til stor hjælp for den, 
der ønsker at trænge dybere ind i Aristeasbrevet som en af de vigtigste kilder 
til alexandrinsk jødedom i 100-tallet f.Kr.

Mogens Müller

Stefan Nordgaard
Possessions and Family in the Writings of Luke. Questioning the Unity of Luke’s 
Ethics. København: Museum Tusculanum 2017. 176 s. Kr. 248.

Stefan Nordgaards monografi om forholdet mellem Lukasevangeliet og 
Apostlenes Gerninger bygger på en historisk hypotese om Theofilus. Nord-
gaard mener, at han er en nylig omvendt mand, der stammer fra et økono-
misk velstillet miljø og hylder en aristokratisk romersk ideologi. Den posi-
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tion er han ikke indstillet på at opgive, selv om han er blevet omvendt til 
kristendommen. Derfor bliver han ikke helt tilfreds med det første værk, 
som Lukas skrev til ham for at forvisse ham om pålideligheden af alt det, 
han er blevet undervist i (Luk 1,4). Lukasevangeliet rummer nemlig idea-
ler om ejendom og familie, som Theofilus ikke brød sig meget om. Ifølge 
Lukasevangeliet bør kristne nemlig opgive deres ejendele (eller i det mind-
ste halvdelen af dem, jf. Luk 19,8) og leve mådeholdent. Ligeledes afviser 
den lukanske Jesus familien som et ideal og promoverer en asketisk livsstil 
uden ægteskab og seksuel aktivitet. Ingen af delene har Theofilus kunnet 
forlige sig med. Derfor korrigerer Lukas sig selv i sit andet værk, som også 
er dedikeret til Theofilus. I Apostlenes Gerninger tager han ikke afstand 
fra rigdom og udfordrer ikke de romerske familieidealer, som han gør i sit 
evangelium. Det skulle gøre Theofilus tilfreds (kap. 1).

Det er selvfølgelig let at afvise Nordgaards hypotese som ren spekulation. 
Hvad kan man overhovedet vide om Theofilus og Lukas’ forhold til ham? 
Næsten ingenting! Men Nordgaard viger ikke tilbage for at forklare ændrin-
gen i Lukas’ etik personalhistorisk. Og nok er den forklaring ikke strikte 
videnskabeligt bevisbar, men teorien minder om, at virkelighedens verden 
ofte er bestemt af personlige hensyn og private interesser.

Spørgsmålet bliver så, om de eksegetiske analyser berettiger til hypote-
sen. Nordgaard gør rede for, at Lukas fremstiller en version af den unge 
kristendom, som er antagelig i Romerriget. Det gør han ved at behandle 
fremstillingen af romerske autoriteter, spørgsmålet om nyhed og forholdet 
til jøderne. Ved at fremstille jøderne som aggressorer over for kristendom-
men og til sidst udskrive dem af frelseshistorien (Acta 28,25-28) og samti-
dig overtage den gammeltestamentlige tradition og derved afvise mistanken 
mod nye religioner, gør Lukas kristendommen politisk legitim i Romerriget 
(kap. 2). Det ville have behaget Theofilus.

I sit evangelium fremstiller Lukas rigdom som en hindring for frelsen. 
Rige personer skal afstå fra deres rigdom til gavn for de fattige. Men Lukas 
ændrer holdning i Apostlenes Gerninger, hvor der uden for beretningen om 
urmenigheden i Jerusalem (Acta 1-7) ikke findes radikale opfordringer til at 
give afkald på rigdom. Frelse og overflod kan forenes. For denne tolkning 
bliver beskrivelsen af den første menighed et problem. Den er jo beskrevet 
som et ejendomsfællesskab (Acta 2,44; 4,32) og hændelsen med Ananias og 
Safira (Acta 5,1-11) illustrerer ifølge Nordgaards ukonventionelle tolkning, 
at der ikke var tale om en frivillig ordning. Tværtimod var det en nødvendig 
del af kristendommen, at de havde alt fælles. Ananias og Safira er udtryk for, 
at der opstår griskhed i menigheden. Kun derefter indtræder også mangel 
og sult (Acta 6,1). Dermed er udviklingen i urmenigheden efter Nordgaards 
opfattelse en parallel til Senecas beskrivelse af den anden tidsalder, som var 
præget af idyl og overflod. Men denne tid blev afsluttet, da der indtrådte 
griskhed, så menneskene begærede privat ejendom. Da det var sket, opstod 
fattigdom hurtigt som en konsekvens. Nordgaards pointe er, at Lukas for-
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tæller en lignende forfaldshistorie, så Theofilus kan være forvisset om, at i 
den nuværende tid gælder idealerne fra den forgangne guldalder ikke. Såle-
des fungerer henvisningen til den anden tidsalder også hos Seneca (kap. 3). 

Lukas’ forhold til familien behandler Nordgaard redaktionshistorisk, 
da han i overensstemmelse med den såkaldte Farrer-Goulder-teori mener, 
at Lukas har kendt Matthæusevangeliet foruden Markusevangeliet. Hans 
holdning skal altså findes i hans redaktion af sine forgængere. Det viser 
sig, at Lukas konsekvent indfører en negativ holdning til ægteskabet i det 
synoptiske materiale. Det er anderledes i Apostlenes Gerninger. Om end 
Jerusalemmenighedens særlige fællesskab kan have sat spørgsmål ved de 
traditionelle familieformer, er det tydeligt for Nordgaard, at de genindføres 
efter dens opløsning. I Acta 8-28 er kristendommen nærmest et familiean-
liggende, al den stund hele huse, dvs. udvidede familier, omvendes på én 
gang (kap. 4). Det har familiefaderen Theofilus sikkert været glad for.

Nordgaards tolkning af Lukas-Acta afslører brudfladerne i det lukanske 
værk. De eksegetiske indsigter ændres ikke af, at hans tolkning af dem be-
væger sig ud i imaginationen.

Jesper Tang Nielsen

Kasper Bro Larsen (red.) 
The Gospel of John as Genre Mosaic. SANt 3, Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 2015. 414 s. € 90.

Et nyt begreb kan til tider virke som katalysator for nye erkendelser og en 
forøget forskningsindsats. Begrebet skal være tilstrækkeligt præcist til at 
kunne betegne et konkret fænomen, men tillige så fleksibelt, at det kan 
bringes i anvendelse i forskellige sammenhænge. Samtidig har forskellige 
sociale og institutionelle forhold selvfølgelig betydning for, om en given 
sproglig innovation får succes.

Da Yale-professoren Harold Attridge i sin “presidential address” ved So-
ciety of Biblical Literatures årsmøde i 2001 lancerede betegnelsen “genre 
bending” til beskrivelse af Johannesevangeliets forhold til diverse antikke 
genrer, var alle kriterier for introduktionen af et nyt succesfuldt begreb i 
Johannesforskningen opfyldt. Begrebet blev meget hurtigt en del af Johan-
nesforskningens vokabular og blev også hurtigt misbrugt som en betegnelse 
for en særlig johannæisk teknik. Men endnu vigtigere er det, at det gav 
anledning til en række interessante studier af Johannesevangeliet i dets lit-
terære kontekst.

Samlet set bringer de bidrag, der foreligger i dette konferencebind, denne 
forskning væsentligt videre. Det sker ikke mindst, fordi Attridges begreb 
sættes ind i en genreteoretisk diskussion. Sune Auken gør det således i sit 
bidrag om moderne genrestudier ganske klart, at “genre bending” ikke er 
noget særligt johannæisk. Alle udtryk for en bestemt genre er nemlig altid 
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en kombination af normer og kreativitet. Det er nøjagtigt, hvad Attridge 
ville sige med sin betegnelse, siger han i sin indledende artikel. Men samti-
dig demonstrerer han, hvordan bevidstheden om antikke genrer åbner for 
nye indsigter i den johannæiske meningskonstruktion.

Ud over introducerende artikler om genreteori falder bogen i to afsnit: 
“The Mosaic as a Whole” og “Tiles in the Mosaic”. I begge grupper er der 
mange fine bidrag. Til den første hører bl.a. Ole Davidsens artikel, der fin-
der tre gennemgående genrer i Johannesevangeliet: den sakrificielle, den 
heroiske og den romantiske tragikomedie. De fleste almindelige fortællin-
ger falder i en af disse genrer, men i kraft af Johannesevangeliets komplekse 
redaktionshistorie er alle tre genrer ifølge Davidsen sammenvævet i det reli-
giøse kunstværk, som Johannesevangeliet er. 

Blandt studierne af enkelte tekster eller temaer kunne mange artikler næv-
nes. Særligt synes jeg, at der er grund til at pege på Ruben Zimmermanns, 
fordi han utilsigtet viser betydningen af genrestudier. Han definerer nemlig 
– fejlagtigt, efter min mening – ordet om kvindens fødselssmerter (16,21) 
som en lignelse (“parable”). Af den grund finder han et rigt betydningspo-
tentiale i det. Fx skulle det kunne udlægges både kristologisk, eskatologisk 
og feministisk. Det, mener jeg, er en overfortolkning, der bygger på en 
forkert genrebestemmelse. Således illustrerer artiklen bogens pointe, at gen-
respørgsmålet er vigtigt for forståelsen af Johannesevangeliet.

Endelig skal redaktørens eget bidrag om genkendelsesscener og reciprok 
epistemologi fremhæves. Det er en spændende udlægning af et centralt jo-
hannæisk tema, nemlig genkendelsen (eller anerkendelsen) og den gensi-
dige iboen mellem den johannæiske Jesus og de menneskelige aktører. Kas-
per Bro Larsen viser, hvordan Johannesevangeliet bruger en antik litterær 
mikro genre til at præsentere sin egen teologiske fortolkning af forholdet 
mellem Gud og mennesker.

Inden for genren konferencebind er denne bog væsentligt mere vellyk-
ket, end man ofte ser. Den giver en samlet overblik over en nyere forsk-
ningsretning og leverer selvstændige teoretiske og praktiske bidrag til dens 
udvikling.

Jesper Tang Nielsen

Jonathan A. Linebaugh
God, Grace, and Righteousness in Wisdom of Solomon and Paul. Supplements 
to Novum Testamentum 152. Leiden: Brill 2013. 268 s. $79.95/144.00

Paulusforskere har gennem mange år skelet til det apokryfe skrift, Visdom-
mens Bog (herefter Wisd of Sol efter sin engelske titel: Wisdom of Solomon), 
i arbejdet med Romerbrevet. Kommentatorer og forskere har særligt disku-
teret Wisd of Sol i analysen af Rom 1,18-32, der i den autoriserede danske 
oversættelse har fået overskriften: “Guds vrede over menneskers uretfærdig-
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hed.” Årsagen til, at forskere særligt har fokuseret på Wisd of Sol i arbejdet 
med dette afsnit af Romerbrevet, er, at indholdet af Rom 1,18-32 i ualmin-
delig høj grad minder om indholdet i flere afsnit af Wisd of Sol (fx kap 11-
15). Derfor er det ikke underligt, at Jonathan A. Linebaugh har publiceret 
sin ph.d.-afhandling fra University of Durham om netop forholdet mellem 
Wisd of Sol og Romerbrevet.

Linebaughs overordnede sigte med bogen er at opstille en hypotetisk sam-
tale, der kunne være foregået mellem forfatteren til Wisd of Sol og Paulus, 
om tematikker som eskatologi, nåde, retfærdighed og jødernes relation til 
hedninger. Linebaugh ønsker altså at undersøge, hvordan en veluddannet 
jøde, der levede cirka samtidig med Paulus, ville reagere på Paulus’ forkyn-
delse om Kristus. Men frem for at arbejde med prædefinerede opfattelser 
af “nåde”, “retfærdighed”, etc. for derefter at sammenligne disse hos de re-
spektive forfattere, fremskriver han først betydningen af begreberne i Wisd 
of Sol og derefter hos Paulus. Særligt begrebernes betydning i forfatternes 
teologiske system er afgørende for en ret forståelse af begreberne. Linebaugh 
lader altså hhv. Wisd of Sol og Paulus komme til orde på deres egne præmis-
ser inden for deres eget system, og først derefter forsøger han at lade en 
hypotetisk samtale opstå de to imellem.

Bogen er opdelt i to dele. Første del indeholder kapitel 2-5 og fokuserer 
på nåde og retfærdighed i Wisd of Sol. Anden del indeholder kapitel 6-8 
og forsøger at etablere den hypotetiske samtale mellem Wisd of Sol og Pau-
lus. Kapitel 1 fungerer som introduktion og er en gennemgang af tidligere 
forskning om Wisd of Sol og Romerbrevet. Kapitel 9 afslutter sammenlig-
ningen mellem Wisd of Sol og Paulus og ender med spørgsmålet om Paulus’ 
forhold til jødedommen.

I bogen argumenterer Linebaugh for, at Paulus i Rom 1-2 trækker på 
Wisd of Sol 13-14, men gør det i omvendt forstand af Wisd of Sol. Line-
baugh beskriver, hvordan Wisd of Sol skelner skarpt mellem jøder og hed-
ninger. Selvom Gud i Wisd of Sol godt kan vise nåde mod hedninger, så er 
Guds nåde mod hedninger aldrig frelsende på grund af Guds retfærdighed. 
Omvendt gælder det, at på grund af Israels forudsatte retfærdighed inden 
for pagten mellem Gud og Israel er Guds nåde mod Israel altid frelsende. 
I modsætning til denne forståelse argumenterer Linebaugh for, at Paulus 
skærer alle mennesker over én kam og anser alle mennesker for at tilhøre 
den samme syndige menneske-kategori: homo peccator. Hos Paulus er der 
altså ingen forskel på jøder og hedninger, fordi nåde og retfærdighed i eks-
klusiv forstand findes i Kristus. Linebaugh eftersporer denne forskel hos de 
respektive forfattere i deres forståelse og betoning af to forskellige begiven-
heder, hhv. udvandringen fra Egypten og Kristi død og opstandelse. Disse 
begivenheder bestemmer og former deres respektive hermeneutiske tilgang 
til den kanoniske skrift, de begge trækker på i fortolkningen af den (frelses-
historiske) virkelighed, de begge brydes med.
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God, Grace, and Righteousness er en yderst velskrevet og spændende bog. 
Linebaugh fremfører en eksemplarisk sammenligning af en singulær, sam-
tidig jødisk tekst med Paulus’ brev til menigheden i Rom. Han forsøger 
at lade teksten komme til orde på sine egne præmisser, og fremstiller dens 
egen unikke teologiske opfattelse, før han vender sig til Romerbrevet. Li-
nebaughs forståelse af Paulus kan siges at ligge i forlængelse af hans Dok-
torvaters (John Barclay), som den kommer til udtryk i “Unnerving Grace: 
Approaching Romans 9-11 from The Wisdom of Solomon” i F. Wilk (et 
al.), Between Gospel and Election (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, 91-109). 
Dermed kan Linebaughs forståelse af Paulus placeres inden for mainstream 
af “det nye Paulusperspektiv”. En indvending eller bemærkning til denne 
læsning af Paulus kan fremføres i forlængelse af “det radikalt nye Paulusper-
spektiv” eller “Paul within Judaism”. Linebaugh ender sin sammenligning 
med at pointere, hvor radikalt forskellige teologier forfatteren til Wisd of Sol 
og Paulus står for. Men hvis Paulus udelukkende og eksklusivt forstås som 
“hedningernes apostel” i forlængelse af hans egne udsagn i både Romer-
brevet og Galaterbrevet (men i modsætning til fremstillingen i Acta) – og 
altså ikke som en apostel, der forkynder et universelt budskab til kategorien 
homo peccatus, men udelukkende et budskab adresseret til syndige hednin-
ger – så ophører forskellene mellem Wisd of Sol og Paulus med at eksistere. 
Hvis Paulus udelukkende og eksklusivt forstås som “hedningernes apostel”, 
så har Paulus stadig et positivt syn på jødedommen og er stadig fortaler for 
en jødisk forståelse af nåde, retfærdighed, frelse, etc., men som et appendiks 
til dette generelle jødiske verdenssyn, så indlemmes hedningerne som uægte 
grene på det ægte og kultiverede oliventræ (jf. Rom 11,17-24).

Jacob P.B. Mortensen
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Nåde og fred i Kristus!

Hvem var Martin Luther? Denne bog 
lader reformatoren træde læseren i 
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oversættelse.

Bogen har to hoveddele: Martin 
Luthers historie, der er en indholds-
rig, biografisk fortælling om Luthers 
liv og tanker, og Martin Luther: 68 
breve,  der følges af et gennemarbej-
det personregister. 
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Troels Engberg-Pedersen 
udlægger Johannes-
evangeliet

Johannesevangeliet rummer en lang 
række udfordringer for læseren.  
Med denne bog giver Troels Engberg-
Pedersen en samlet læsning, der 
søger at give svar på de centrale 
spørgs mål for forståelsen af Johan-
nesevangeliet.
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