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Teologien i Aarhus 1942-2017

Dette nummer af Dansk Teologisk Tidsskift fejrer, at teologi i Aar-
hus i år har 75 års jubilæum. Aarhusteologien tog sit udgangspunkt 
med udnævnelsen af en række teologiske professorer, der med hver 
sit prægnante bidrag til de respektive fagområder etablerede Aarhus 
som et sted for nytænkende teologi. Med jubilæumsnummeret, der 
er skrevet af ansatte ved Afdeling for Teologi på Aarhus Universitet, 
ønsker vi at vise, hvordan de frø, der blev sået af fagenes foregangs-
mænd, har forplantet sig hos nutidens aarhusteologer og inspirerer til 
stadig nytolkning af teologien i dens udforskning af verden.

Den 4. februar 1942 konstituerede Erling Hammershaimb og Jo-
hannes Munck sig som Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Uni-
versitet og blev de første professorer i henholdsvis Gammel og Ny 
Testamente. Munck blev tilmed fakultetets første dekan. Eve-Marie 
Becker opsummerer i sin artikel Muncks banebrydende fortolkning 
af Paulus, der i et opgør med Bultmanns eksistensteologiske forståelse 
foregriber centrale pointer i det såkaldt nye Paulusperspektiv ved at 
placere Paulus i hans jødekristne kontekst.

Ligeledes i 1942 blev P.G. Lindhardt ansat som professor i Kirkehi-
storie og i 1943 fulgte udnævnelsen af K.E. Løgstrup som professor 
i Etik og Religionsfilosofi. Som bidragene fra David Bugge og Ulrik 
Nissen viser, udfordrer Løgstrups hovedværk Den etiske fordring fra 
1956 fortsat til diskussion om menneskets etiske formåen. Bugge på-
peger, at Løgstrups tænkning allerede fra de tidlige prædikener ud-
folder, hvordan mennesket i opgør med fordringen spærrer sig inde i 
sig selv og må forløses udefra. På den baggrund retter Bugge en kritik 
af Svend Brinkmann, der under henvisning til Løgstrup opfordrer 
mennesket til at stå fast og gøre sin pligt. Nissen kritiserer Løgstrups 
afvisning af en specifik kristen etik og foreslår under inddragelse af 
Dietrich Bonhoeffer en ansvarets etik, der udfolder sig som menne-
skets kristusformede gensvar på fordringen om at tage vare på næsten.

Løgstrups sene metafysik spiller en væsentlig rolle i Svend Ander-
sens bidrag, der undersøger, hvordan det i lyset af Kants kritik af 
det ontologiske gudsbevis og Heideggers kritik af onto-teologien er 
muligt for religionsfilosofien at tale adækvat om Gud. Imod en post-
metafysisk og antiteistisk gudsforståelse argumenterer Andersen for 
en diskursiv teisme, der rehabiliterer Løgstrups metafysiske bestem-
melse af Gud som ’magten til at være til i alt, hvad der er til,’ men 
understreger, at denne værensmagt medieres i sproget og fremtræder 
som en personlig Gud.
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I 1945 blev Regin Prenter fakultetets første professor i Dogmatik. 
Arven fra Prenter bearbejdes kritisk i Else Marie Wiberg Pedersens 
artikel, der med baggrund i en analyse af Luthers embedsforståelse 
går i rette med Prenters afvisning af kvinders adgang til præsteembe-
det og fejrer 70-året for indsættelsen af Danmarks første kvindelige 
præster. 

Med ansættelsen af Johannes Sløk som professor i Systematisk Teo-
logi i 1959 husede fakultetet de fire, der senere blev kendt som store 
aarhusteologer. Fælles for alle fire var en dialektisk teologisk præg-
ning, der betonede menneskets uformåen med hensyn til egen frelse. 
Kasper Bro Larsen viser i sin artikel om den uærlige godsforvalter 
(Luk 16,1-8a), hvordan både Løgstrup, Prenter, Lindhardt og Sløk 
fortolker lignelsen som en forargelse for moderne, selvforsikrende 
mennesker, og bidrager med sin egen historisk-eksegetiske udlægning 
af lignelsen som udtryk for en pagtssoteriologisk teologi.

Som modsvar til den dialektisk teologiske indflydelse har Troels 
Nørager de sidste årtier rehabiliteret liberalteologiske accenter i en 
erfaringsteologi, der inddrager religionspsykologi. I forlængelse heraf 
bidrager Nørager med en artikel om Ralph Waldo Emersons teologi 
med fokus på dennes tidstypiske besyngelse af Luther som en af hi-
storiens store mænd. I sin artikel om Abraham og Isak-fortællingen 
diskuterer Else K. Holt med netop Nørager, hvorvidt vi på baggrund 
af erfaring med religiøs fanatisme må tage afstand fra Abrahamfor-
tællingen, og foreslår en traumeteoretisk fortolkning heraf.

Fælles for den spirende aarhusteologi var fastholdelsen af, at teo-
logien angår og anfægter verden. Det udmøntede sig i ophedede, of-
fentlige diskussioner som den, der blev antændt af Lindhardts be-
rømte afskaffelse af det evige liv i 1952. Det udfoldede sig i en be-
toning af Helligåndens sendelse i Prenters indflydelsesrige disputats 
Spiritus Creator fra 1944 samt i Løgstrups forsøg på ŕent humant́  at 
bestemme den i Jesu forkyndelse indeholdte holdning til det andet 
menneske. Og det resulterede i en afsløring af tilværelsens absurdisme 
i Sløks Det Absurde Teater og Jesu forkyndelse fra 1968. At teologien 
stadig anfægter verden viser Peter Lodberg i sit bidrag om nutidig 
palæstinensiske teologi, der beskriver moderne kristne kirkers kamp 
mod social uretfærdighed. Forhåbentlig har aarhusteologien også de 
næste 75 år modet til at insistere på, at teologi angår og anfægter 
verden, både globalt og lokalt.

Sasja Emilie Mathiasen Stopa
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Paulus i Aarhus – fra 
Johannes Munck til nu1

Professor, Dr. theol. habil.
Eve-Marie Becker

Abstract: Recapitulating Johannes Munck’s most prominent inter-
national contribution to the field of Pauline exegesis, this article at 
the same time reflects upon the history of New Testament studies in 
Aarhus: from the time of Munck’s employment as professor of New 
Testament exegesis in 1938 to the founding of the Faculty of Theology 
in 1942 and up to his early death in 1965 as well as even more recent 
times. Munck’s interest in and view on Paul, however, not only provide 
insight into the history of Theology at Aarhus University: theycan also 
be seen as an eminent paradigm of New Testament research history, the 
reception of Paul, and questions about methods and hermeneutics in 
particular, shortly before, during, and soon after World War II.

Keywords: Paul – Pauline research – Acts of the Apostles – salvation his-
tory – history of theology – Johannes Munck

Tilbageblik: Analoge spørgsmål i historiens løb

Kort før slutningen af sit ophold som Visiting Professor ved Prince-
ton Theological Seminary, hvor Johannes Munck i det akademiske år 
1964-1965 afholdt en forelæsningsrække over Apostlenes Gerninger, 
måtte den danske professor i februar 1965 ganske pludseligt forlade 
USA på grund af sygdom og vende hjem til Danmark. Kun 12 dage 
senere døde han i Aarhus “peacefully,” som hans hustru Elisabeth 
skrev i indledningen til Muncks posthume, engelsksprogede kom-
mentar til Apostlenes Gerninger, The Acts of the Apostles.2

Arbejdet med kommentaren til Lukas’ værk om apostlene –  Muncks 
eneste nytestamentlige kommentar – hører sammen med en “major 
address” ved møde nummer 100 i Society of Biblical Literature (New 
York, 28.-30. december 1964), hvori Munck ganske programmatisk 

1.  Jeg takker min kollega, lektor emeritus Helge Kjær Nielsen for værdifulde hen-
visninger i mit manuskript. Artiklen er oversat fra tysk af ph.d.-studerende Mattias 
Skat Sommer.
2.  AncB 31 (Garden City, NY: Doubleday 1967), VIII. Den danske udgave Apost-
lenes gerninger var udkommet i 1964.
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reflekterer over “Pauline Research since Schweitzer,”3 til dennes aka-
demiske ultima verba. Begge er så at sige testamentariske arbejder, 
og begge stammer fra Muncks tid i Amerika. Således slutter der sig 
på flere måder en cirkel om hans forskerliv: Munck, der kom fra pa-
tristikken, fokuserede fra og med de sene 1940’ere, helt præcist fra 
1947, mere og mere på Paulus og Paulusbrevene, og udforskede såle-
des kristendommens begyndelse. I den forbindelse rettede han også 
sin opmærksomhed indgående mod Apostlenes Gerninger.

Munck tilhørte, så vidt jeg kan se, ingen skole og intet forsker-
netværk. Akademisk betragtet bevægede han sig ubesværet af konti-
nentale bindinger. I sit arbejde stræbte Munck efter at spørge kritisk 
ind til de “dogmatic formula,” som indsnævrede studiet af Paulus og 
den tidligste kristendom, samt at udfordre holdningerne blandt de 
forskere og præster, for hvem Paulus var “unpopular,” og som for-
stod sig selv som en “personal enemy of Paul” (Munck 1965, 167f.). 
Munck så det som en opgave for den nytestamentlige forskning at 
tilbyde hjælp til kirker over hele verden med deres spørgsmål og ud-
fordringer (jf. ibid., 174). Det tidsforskudte, lukanske blik på Paulus’ 
virke, som kendetegner Apostlenes Gerninger, er på sin vis en del 
af Paulusforskeren Muncks eksegetiske testamente. Muncks lukanske 
Paulusfortolkning og hans tilbageblik på Paulusforskningen sætter os 
i stand til retrospektivt at belyse hans forskningsinteresse i Paulus og 
det paulinske apostolat, som begge er grundtemaer i hans eksegetiske 
arbejde fra tiden som professor i Aarhus.

Hvilket syn på forskningshistoriens Paulus og på den lukanske 
Paulus udarbejder Munck så i sin SBL-address og i sin kommentar? I 
indledningen til kommentaren beskriver Munck med emfatiske ord 
den teologiske og personlige motivation, der må have drevet histori-
keren Lukas i dennes komposition af Apostlenes Gerninger. Munck 
påpeger, at skriftets portræt af Paulus:

… is not the portrait of a saint or of a bloodless ideal, but a portrait so 
striking and convincing that it seems to be drawn from life. One who 
could so describe Paul must have known him intimately and loved him 
(Munck 1967, XXXV). 

Munck forstår først og fremmest Lukas som “witness, not as an ad-
vocate” for Paulus (ibid., LXXXIV), ligesom han i øvrigt søger at 
fremstille den tidligste kristendom som en gruppe præget af intern 

3.  Johannes Munck, “Pauline Research since Schweitzer”, The Bible in Modern 
Scholarship: Papers read at the 100th Meeting of the Society of Biblical Literature. De-
cember 28-30, 1964, red. J. P. Hyatt (Nashville, KY/New York: Abingdon Press 
1965), 166-177.
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enighed snarere en af divergerende meninger.4 Munck daterer affat-
telsestidspunktet for Apostlenes Gerninger til de tidlige 60’ere under 
henvisning til den åbne slutning og den manglende reference til en 
allerede foreliggende samling af Paulus’ breve (Munck 1967, XLVI-
LIV). Således læser Munck Apostlenes Gerninger som et katalog over 
de spørgsmål og diskussioner, som endnu plagede “primitive (Jewish) 
Christianity” før år 70 e.Kr. (jf. ibid., LXIIff.). I det hele taget vil 
Munck undgå, at det Ny Testamente opdeles i “watertight compart-
ments”, som om “there was no connection between the different 
parts” (Munck 1965, 169).

Munck var i løbende diskussion med Ferdinand C. Baur og det 19. 
århundredes Tübingerskole (jf. endvidere Munck 1965, 168f.), som 
søgte at gøre den religionshistoriske forskel på jøde- og hedninge-
kristendom gældende allerede fra kristendommens begyndelse hos 
Paulus og i Apostlenes Gerninger, og han kritiserede til stadighed 
sin samtids liberale teologi for at have frembragt en byzantinistisk 
forskningsindstilling (jf. ibid., 172f.). Derfor handlede det for Munck 
i SBL-talen såvel som i kommentaren til Apostlenes Gerninger om 
at fremhæve de teologiske konvergenser i den tidligste kristendom: 
“What is needed for fruitful Pauline research is the work of placing 
the apostle in connection with Jesus, the twelve apostles and the 
church after his time” (Munck 1965, 167).

Munck betoner i kommentaren, at primitiv kristendom i de før-
ste generationer i det første århundrede e.Kr. i sit væsen må forstås 
som jødisk kristendom: “we mean the Christianity found in the first 
churches formed in Palestine by Jews believing in Christ” (Munck 
1967, XXXI). På den ene side må denne “(Jewish) Christianity group” 
adskilles fra en “Judaizing movement, which was a heretical Christia-
nity which sought to extend Christianity by requiring that Christians 
also be Jews who are circumcised and keep the law of Moses” (ibid., 
XXXI). Som en sådan judaiserende gruppe identificerer Munck for 
eksempel Paulus’ modstandere i Galaterbrevet, der oprindeligt stam-
mer fra et hedningekristent miljø: “Die judaistischen Gegner im Ga-
laterbrief sind Heidenchristen.”5 Om en hedningekristendom som 
sådan kan man på den anden side først tale i det andet århundrede: 
“As far as primitive Christianity is concerned ‘Gentile Christianity’ 
posits something which never existed outside the thought of the Tü-
bingen School” (Munck 1967, XXXII). I overensstemmelse hermed 
vil Munck finde forfatteren til Apostlenes Gerninger, Lukas, “among 

4.  Jf. allerede “Menigheden uden Partier”, DTT 15 (1952), 215-233.
5.  Johannes Munck, Paulus und die Heilsgeschichte, Acta Jutlandica 6 (København: 
Munksgaard, 1954), 79.
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Paul’s fellow workers […] whether they were Jew or Gentile by birth” 
(ibid., XXXII).

Allerede i sin presidential address som formand for Studiorum Novi 
Testamenti Societas fra 1959 havde Munck udarbejdet lignende di-
stinktioner for historisk at opridse “Jewish Christianity in Post-Apo-
stolic Times”.6 Her adskiller han kronologisk frem for alt en primi-
tiv jødisk kristendom, som må lokaliseres til Jerusalem og som efter 
år 70 e.Kr. ikke længere eksisterede, fra en “post-apostolic Gentile 
Church,” som var “Jewish-Christian […] in the sense that its founders 
were Jewish-Christian apostles such as Paul” (Munck 1959, 114, cita-
terne oprindeligt kursiverede). Definitionen af “Jewish Christianity” 
baserer sig altså i det væsentlige på den religiøse identitetsbeskrivelse 
hos dens ledere. Således sammenfatter kommentaren til Apostlenes 
Gerninger, om end den ikke fuldendtes af forfatteren, i adskillige 
henseender det, hvormed Munck i løbet af sin tid som professor i 
nytestamentlig eksegese ved Aarhus Universitet gennem næsten 30 år 
(fra 1938 til 1965) var beskæftiget: Med udforskningen af de (aposto-
lats)teologiske og missionshistoriske begyndelser på kristendommen.

Indtil nu skulle nogle aspekter af den analogi gerne være tydelig-
gjort, som gav tilskyndelsen til nærværende bidrag, der skal betænke 
og påskønne 75 års historie med universitetsteologi i Aarhus: Lige-
som Paulus må regnes blandt den tidligste kristendoms grundlæg-
gelsesfigurer, må Johannes Munck anses som en af stifterne af teologi 
ved Aarhus Universitet i 1942. Vi skal i det følgende ikke in extenso 
udgranske, men snarere i tre korte skridt antyde og udfolde denne 
analogi mellem grundlæggelsen af teologistudiet ved universitetet i 
februar 1942 og den i netop disse år voksende interesse hos Munck 
for det paulinske apostolat: Et kort blik på Muncks faglige udvik-
ling tjener til at klargøre hans betydning for først teologien og den 
nytestamentlige forskning i Aarhus, og dernæst også for den interna-
tionale nytestamentlige forskning. Afslutningsvis skal det skitseres, 
hvilken rolle den Paulusforskning, der blev igangsat af Munck, kan 
tilkendes i nutiden, både i og uden for Aarhus.

Johannes Muncks vej til Paulus

Johannes Munck blev født i København den 3. marts 1904. Vi-
denskabshistorisk og -politisk hører han til de prægende skikkelser 

6.  Johannes Munck, “Jewish Christianity in Post-Apostolic Times”, NTS 6 (1959), 
103-116.
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i dansk universitetshistorie i det tyvende århundrede og personifi-
cerer derved den moderne lærde, som bevidst udøver sin forskning 
og undervisning i konkrete verdens- og universitetspolitisk prægede 
situationer. Muncks omfattende nationale så vel som internationale 
betydning som forsker, teolog og universitetsprofessor bliver tydelig, 
når man betragter de forskellige funktioner, han udøvede inden for 
den nytestamentlige forskning, teologien i Danmark og særligt uni-
versitetspolitikken i Aarhus: Således var Munck den første dekan for 
det Teologiske Fakultet ved dets grundlæggelse midt under Anden 
Verdenskrig den 4. februar 1942. Fra 1943-1945 beklædte Munck 
embedet som rektor for Aarhus Universitet i en ekstraordinært svær 
verdenspolitisk situation: Årene under den tyske besættelse af Dan-
mark og de dermed forbundne udfordringer for forskning, undervis-
ning og universitetsledelse beskriver Munck indgående kort efter kri-
gen.7 Munck var medlem af universitets konsistorium fra 1942-1962. 
Fra 1952 til 1955 var han præsident for Det Lærde Selskab i Aarhus. 
Munck fungerede 1959 til 1960 som formand for Studiorum Novi Te-
stamenti Societas og var leder af SNTS-konferencen i Aarhus i 1960. 
Derudover var Munck medredaktør af Dansk Teologisk Tidsskrift fra 
1946 til 1961, stifter og formand for Teologisk Forening fra 1939 til 
1949 samt af Collegium Biblicum 1947 til 1960. Munck modtog æres-
doktorgrader ved universiteterne i Oslo (1961) og Glasgow (1962) og 
blev 1946 og 1954 tildelt henholdsvis ridderkorset samt ridderkorset 
af første grad af Dannebrogordenen.

I det følgende skal vi dog ikke fortsætte med at fremstille og hylde 
Muncks udvikling og fortjenester i detaljer – talrige nekrologer og 
levnedsbeskrivelser gør dette mere udførligt og grundigt, end vi ville 
kunne her.8 Snarere vil vi spørge ind til, hvornår og hvordan Munck 
blev til Paulusforsker og dermed definerede sin rolle som professor i 
nytestamentlig eksegese i Aarhus. Sit første bidrag til Paulusforsknin-
gen offentliggjorde Munck i 1947.9 Allerede her bliver den spørgeho-
risont tydelig, inden for hvilken Munck udfoldede sine Paulusstudier: 
Det paulinske apostolat i relation til Israels frelseshistorie.

I deres nekrolog over Munck redegør Erling Hammershaimb (1904-
1994) og Bent Noack (1915-2004) inden for rammerne af den aarhu-

7.  Jf. “Aarhus Universitet under Besættelsen”, Aarhus under Besættelsen, red. G. An-
drésen (1946), 143-158; “Aarhus Universitet”, De fem lange År, red. J. Brøndsted/K. 
Gedde (1947), 1176-1188.
8.  Jf. fx “Munck, Johannes, 1904-1965”, ST 19, 1-2 (1965), 1-2; J. V. Andersen, 
“Bibliographie de l’oeuvre de Johannes Munck”, ST 19, 1-2 (1965), 3-21; R. Bring, 
“Johannes Munck in Memoriam”, STK 41 (1965), 63-64; B. Noack, “Johannes 
Munck, exeget og teolog”, DTT 35 (1972), 126-134.
9.  “Nogle Bemærkninger til Paulus’ Kaldelse ved Damaskus”, Festskrift til J. Nør-
regaard (København: G.E.C. Gads Forlag 1947), 186-202.
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sianske universitetshistorie for, hvordan Munck først efter krigs- og 
besættelsesårene påbegyndte arbejdet med sit egentlige forskningste-
ma, “hvis emne skulle være apostolatet i Det nye Testamente som bag-
grund for en ny behandling af kristendommens tilblivelseshistorie.”10 
Med til denne sammenhæng hører også Muncks i første omgang pa-
tristisk orienterede forskningsinteresse i Paulus: “Som kyndig histori-
ker og filolog tog han sit naturlige udgangspunkt i de ældste kilder, 
Paulus’ breve” (ibid., 11). Som historiker ville Munck – i en såvel kon-
struktiv som kritisk diskussion med Adolf von Harnack – udforske 
de missionshistoriske begyndelser på kristendommen.11 Israels forhold 
til hedningerne (“Heiden”, “gentiles”) spillede en afgørende rolle for 
Muncks blik tilbage på kristendommens begyndelser.12 Han identifi-
cerede, fuldstændigt korrekt, Paulusbrevene som de ældste, bevarede 
kilder til netop dette forskningsfelt. Enhver historisering af den tidlig-
ste kristendom måtte ifølge Munck tage sit udgangspunkt hos Paulus.

Denne indsigt formede sig som resultat af Muncks historiske og 
filologiske arbejde gennem sit forskerliv, for i begyndelsen lå hans 
interesse inden for det patristiske forskningsområde. Denne forsk-
ningsinteresse var blevet vakt i hans studietid i København. Her 
havde kirkehistorikeren Jens Nørregaard (1887-1953), hvem Munck 
senere tilegnede studien Paulus und die Heilsgeschichte (Munck 1954), 
stor virkning på den unge student, og Nørregaard animerede ham til 
at forfatte sin disputats om Klemens fra Alexandria (Untersuchungen 
über Klemens von Alexandria, 1933). Spørgsmålet er, hvordan Johan-
nes Muncks senere forskningsinteresse i kristendommens begyndel-
ser og særligt Paulus og Apostlenes Gerninger lader sig forklare – en 
interesse, der voksede frem i Aarhus efter Anden Verdenskrig, og som 
derfor ret præcist kan dateres til årene fra 1947 og frem.

Mit indtryk er, at Munck – trods den tidlige faglige og temati-
ske prægning fra den københavnske nytestamentler Frederik Torm 
(1870-1953), som burde undersøges særskilt – med sine i udpræget 
grad filologiske og historiske interesser kom til at forstå sin undervis-
nings- og forskningsopgave i overensstemmelse med stillingsopslaget, 
der offentliggjordes i Statstidende den 13. oktober 1938: “Professorat 
i nytestamentlig eksegese.” Studiet af Paulus rykkede i centrum for 
både Muncks egen forskningsinteresse og for hans samarbejde med 
sine studerende, til hvem han ville formidle Pauluseksegese. Denne 

10.  “Johannes Munck, 3. marts 1904 – 22. februar 1965”, http://www.au.dk/fi-
leadmin/www.au.dk/universitetshistorisk_udvalg/filer/Person_-_Munck__Johan-
nes_-_nekrolog, 11 (besøgt 09.08.2017).
11.  Jf. fx “Den ældste Kristendom i Apostlenes Gerninger”, DTT 16 (1953), 129-
164.
12.  Jf. fx “Israel og Hedningerne i det Ny Testamente”, DTT 14 (1951), 65-81.
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interesse blev allerede tydelig i de første år af professoratet (1938-
1942) og dermed altså før den faktiske grundlæggelse af det Teolo-
giske Fakultet.13 Men interessen kunne øjensynligt først efter færdig-
gørelsen af rektoratsopgaverne i 1945 i en verdenspolitisk kompliceret 
situation udarbejdes grundigere i Muncks eksegetiske forskning.

Den internationale betydning af den 
munckske Paulusforskning

Retrospektivt bliver det tydeligt, at Johannes Munck i adskillige hen-
seender var langt forud for sin samtids Paulusforskning. Allerede i 
hans eksegetiske studier fra de sene 1940’ere og tidlige 1950’ere, der 
for størstedelens vedkommende var blevet til på baggrund af gæste-
forelæsninger i Lund, Oxford eller Oslo, og som først blev publiceret 
som tidsskriftsartikler, udviklede Munck grundperspektiverne for 
det, der senere – knyttet til navne som Krister Stendahl,14 Ed P. San-
ders og James D.G. Dunn – gjorde sit indtog som et såkaldt “new per-
spective” i Pauluseksegesen og bevirkede et paradigmeskifte.15 Disse 
studier af Munck har produktive eftervirkninger helt op i nutiden.16

Ifølge Munck må Paulus som jøde forstås i sammenhæng med Jeru-
salem og som en del af den jerusalemitiske jødekristendom.17 Paulus’ 
mission blandt hedninger drejer sig først og sidst om Israels frelse: 
“For Christianity had its origin in Judaism, and it is Jesus who re-
created Israel’s religion in the form in which it became a religion 
of Gentiles all over the world” (Munck 1955, 174f; jf. Munck 1965, 
175). Samtidigt betoner Munck, at kristendommen fra begyndelsen 
havde en særegen karakter: “The NT material shows us that Christia-
nity was something new from the start” (Munck 1955, 175).

13.  Jf. fx “Paulus skal læres i Studiekredse”, Aarhus Stiftstidende (27/7 1941); “Pau-
lus fik ny Kraft gennem sin Afmagt”, Aarhus Stiftstidende (17/10 1943).
14.  Jf. endvidere K. Stendahls forord til Christ & Israel: An Interpretation of Ro-
mans 9-11 af Johannes Munck. Oversat af Ingeborg Nixon (Philadelphia, PA: Fort-
ress 1967).
15.  Jf. J. Frey, “The Jewishness of Paul”, O. Wischmeyer (red.), Paul: Life, Settings, 
Work, Letters (London/New York: Continuum 2012), 57-95.
16.  Jf. fx, R. Last, “What Purpose Did Paul Understand His Mission to Serve?”, 
HThR 104 (2011), 299-324; L. J. Windsor, Paul and the Vocation of Israel: How 
Paul’s Jewish Identity Informs his Apostolic Ministry, with Special Reference to Romans, 
BZNW 205 (Berlin/Boston, MA: Walter de Gruyter 2014), 26-27: “For Munck, 
Paul stood as the pivotal, climactic position in the line of key Old Testament figures 
in God’s plan of salvation” (27); Munck “sees Paul as a thoroughly Jewish figure” 
(27).
17.  Jf. “Paulus og Jerusalem”, DTT 18 (1955), 20-44.
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Det her skitserede munckske syn på Paulus og den tidligste kri-
stendom må for det første forstås som en eksplicit kritisk refleksion 
over de forskningsparadigmer i på den ene side det 19. århundredes 
historieopfattelse og på den anden side den liberale teologi, der var 
fremherskende helt op i Muncks egen tid: Munck øver i nærved alle 
sine bidrag til Paulusforskningen en tydelig kritik af Ferdinand Chr. 
Baur og Tübingerskolen (Munck 1954, 61ff.; 79ff.), som også gør sig 
gældende i hans kommentar til Apostlenes Gerninger. Selvom Tü-
bingerskolens litteraturhistoriske hypoteser nok har mistet betydning 
i det 20. århundrede, genfinder Munck i sin samtids nytestamentlige 
forskning den af Baur konstruerede problematiske modsætning “mel-
lem Paulus og Urmenigheden […] Man antager, at Jødekristendom 
og Hedningekristendom stod hinanden imod […] Billedet af Paulus 
bliver derfor et Billede af en ensom Apostel” (Munck 1952, 215).

Munck forstår desuden sig selv i kritisk opgør med kirkehistorike-
ren Karl Holl, som han kendetegner som “en fremragende historiker, 
men ikke nogen god ekseget” (Munck 1955, 25), men også med den 
såkaldt liberale teologi, sådan som den fremlægges i Adolf von Har-
nacks “Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei 
Jahrhunderten.”18 Munck stiller sig også kritisk over for Adolf Deiss-
mann og dennes udtalte interesse i Paulus’ person.19 I denne sam-
menhæng skal man nok også forstå Muncks kritik af enhver psykolo-
gisk tolkning af Paulus (Munck 1954, 3; 15ff.), som i en vis forstand 
foregriber Stendahls virkningsfulde bidrag fra årene 1962-1963, der 
sigtede mod at dekonstruere den psykologiske og eksistentielle Pau-
lusfortolkning, som var fremherskende i den lutherske Paulusopfat-
telse til og med Rudolf Bultmann.20 Slutteligt viser Johannes Munck 
sig også kritisk over for Martin Dibelius og stiller sig tvivlende over 
for dennes syn på Apostlenes Gerninger, der alene er præget af stilkri-
tisk analyse og ikke lader skriftets traditionsindhold falde inden for 
synsvinklen (jf. Munck 1965, 171).

For det andet må Muncks Paulusbillede forstås på baggrund af de 
specifikke forskningsinteresser, som førte den aarhusianske forsker til-
bage til kristendommens begyndelse: På den ene side gør Munck det 
Paulinske apostolat til sit forskningstema (jf. Munck: 1954, 1-60; 162-
169) – et tema, som han endda sætter i forbindelse med sin udlægning 

18.  Jf. Johannes Munck, “Israel and the Gentiles in the New Testament”, JTS 2 
(1951), 4.
19.  Johannes Munck, “I Thess. I.9-10 and the Missionary Preaching of Paul: 
Textual Exegesis and Hermeneutic Reflexions”, NTS 9 (1962-63), 95.
20.  K. Stendahl, “The Apostle Paul and the Introspective Conscience of the West”, 
Journal for the Scientific Study of Religion 1/2 (1962), 261-263; idem, “The Apostle 
Paul and the Introspective Conscience of the West”, HTR 56 (1963), 199-215.
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af Åb 11.21 Muncks Paulusbillede er delvist præget af antagelsen af 
autenticiteten i 2 Thess (jf. Munck 1951, 7). På den anden side vælger 
Munck undersøgelsen af Israels forhold til hedningerne som sit tema-
tiske fokus. Dette fokus fører til, at Munck i missionshistorisk hen-
seende undersøger kategorierne “universalisme” og “partikularisme” 
ikke blot hos Paulus, men også i evangelierne og tilbagesporer deres 
mulige oprindelse til Jesu forkyndelse.22 Som resultat heraf forekom-
mer Paulus ikke at være en mulig antipode til, men snarere den kon-
geniale fortolker af Jesu forkyndelse. Det er i sammenhæng hermed, 
at man skal betragte Muncks udlægning af Rom 9-11 i Christus und 
Israel: eine Auslegung von Röm 9-1123, som Munck tilbageskuende 
beskriver som det væsentligste forarbejde til studien “Paulus und die 
Heilsgeschichte” udarbejdet mellem 1949 og 1952 (jf. forordet i Chri-
stus und Israel). Den teologiske udfordring, Paulus står foran i Romer-
brevet, ser Munck i hovedsagen begrundet i “Israels Unglaube” (ibid., 
s. 19ff.). I den senere tekst “Pauline Research since Schweitzer” hævder 
Munck en lignende pointe: “It was the unbelief of the Jews that altered 
the course of Christianity” (Munck 1965, 175).

Den teologihistoriske indplacering af Johannes Munck er vanske-
lig. Mod slutningen af sin SNTS presidential address giver Munck 
klart udtryk for sin akademiske holdning. Her fremlægger han i pro-
grammatiske ord, hvorledes han forstår den nytestamentlige forsk-
ningsopgave:

Let us give the younger generation opportunity and encouragement to 
question the important, but perhaps not always true or permanently 
valid views put forward by the generation before us. Let us go further, 
and urge them to question what we ourselves tell them” (Munck 1959, 
115f.).

Bent Noack beskriver Munck som “kritisk konservativ. Han var en 
svoren modstander af ubeviste hypoteser […] Det var ham altid om 
at gøre at komme fri af stereotype problemstillinger og at se på pro-
blemerne med egne øjne” (Noack 1972, 128). I sidste ende forstår 
vi derfor Johannes Muncks Paulusforskning bedst, når vi i den er-
kender et forsøg på kritisk at sætte spørgsmålstegn ved dominerende 
teologiske forskningspositioner ved hjælp af grundigt og selvstændigt 
filologisk arbejde. Munck frygtede, at udforskningen af den tidligste 

21.  Johannes Munck, Petrus und Paulus in der Offenbarung Johannis: Ein Beitrag 
zur Auslegung der Apokalypse (København: Rosenkilde og Bagger, 1950).
22.  Johannes Munck, Christus und Israel: eine Auslegung von Röm 9-11, Acta 
Jutlandica 7 (København: Munksgaard 1956), især 21-24.
23.  Jf. note 14..
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kristendom gennem brug af historiske og hermeneutiske paradigmer 
udelukkende ville producere fastlåste eller endda fastkørte indsigter. 
Som central spørgehorisont for sin kritiske revision valgte Munck det 
paulinske apostolats stilling og betydning i forhold til Jerusalem og 
Israels frelseshistorie. I dette perspektiv forekommer Paulus ikke læn-
gere at handle isoleret eller at være en “ensom” apostel, og forskellen 
mellem henholdsvis paulinsk og jerusalemitisk mission bliver – helt i 
overensstemmelse med historikeren Lukas – overvundet.

Udblik: Paulus i Aarhus fra 1938/1942 til 2017

Paulusforskningen udgør et stort og vidtstrakt område inden for ny-
testamentlig forskning. De tematiske og metodiske impulser, som 
Johannes Munck berigede forskningen med, påskønnes til stadighed 
både i og uden for Aarhus. At den nytestamentlige forskergruppe i 
Aarhus i 2012 etablerede en årlig “Johannes Munck Lecture” tager 
højde for ønsket om at erindre og påskønne Muncks betydningsfulde 
arbejde.24

Som antydet ovenfor har Munck frem for alt muliggjort nye vigtige 
religionshistoriske sporskifter i bestemmelsen af Paulus’ forhold til jø-
dedommen. Samtidig beklager Munck konservatismen i sin samtids 
nytestamentlige forskning, som er betinget af en “confusion between 
philosophical und systematic theological ideas and historical facts” 
(Munck 1965, 172). Muncks eksegetiske og historiske betragtninger, 
antagelser eller indsigter kan og skal gøres til genstand for kritisk dis-
kussion og vurdering. Det gælder fx hans datering af Apostlenes Ger-
ninger og autenticiteten af 2 Thess, hans karakteristik af jødedom-
men og jødisk kristendom samt af det universalistiske syn på den hi-
storiske Jesus, der faktisk indebærer en tidlig datering af den såkaldte 
Parting of the Ways. Men Muncks videnskabelige grundspørgsmål og 
overbevisninger er af blivende betydning. Det gælder blandt andet 
den videnskabelige interesse i disciplinoverskridende problemstillin-
ger – den nytestamentlige eksegese lever især af den vitale dialog med 
patristikken, med den gammeltestamentlige og med den judaistiske 
forskning – såvel som den sunde tvivl på stereotypiske eller ideologisk 
drevne forskningsparadigmer, der indsnævrer Pauluseksegesen frem 
for produktivt at videreudvikle den. Først denne videnskabelige tvivl 
gør et ansvarligt og selvstændigt eksegetisk arbejde muligt. I bedøm-
melsen af den munckske arv og af begyndelsen på Paulusforskningen 

24.  Jf.: http://nt.au.dk/johannes-munck-lectures/ (besøgt 09.08.2017).
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i Aarhus handler det mindre om i detaljer at dele Muncks syn på det 
første århundrede og mere om at dele forskerens kritiske “spirit” (så-
ledes Munck selv i Munck 1965, 173).

Med til den blivende arv for den munckske historie- og teologiop-
fattelse i Aarhus hører desuden den indsigt, at den historiske Jesus-
forskning må forbindes med Paulusforskningen og med den tidligste 
kristendoms historie (jf. Munck 1965, 167), samt at kristendommens 
historie i det første århundrede kun kan rekonstrueres og skrives med 
og om Paulus og Paulusbrevene som de ældste kilder. Til trods for 
ethvert kildearbejde, der rækker ud over den nytestamentlige kanon, 
består den nytestamentlig eksegeses primære opgave ifølge Munck i 
“to read and study the NT as a whole” (Munck 1965, 169). Muncks 
arbejde om og med Paulus tager eksegetisk, dvs. historisk og filo-
logisk, derfor altid udgangspunkt i de nytestamentlige tekster selv 
og præges gennemgående af en vis metodisk begrænsning til Paulus’ 
formodede ‘hovedbreve’ (Rom, Gal, 1 og 2 Kor).

Munck kan fungere som forbillede for nutidig Paulusforskning 
både i og ud over Aarhus, fordi han er bevidst om den kirkelige og 
samfundsmæssige betydning af en saglig beskæftigelse med Paulus 
(jf. Munck 1965, 168) og endda beskriver dette som en udfordring 
med konsekvenser for det europæiske kontinent.25 Fra min – nu om-
trent tiårige – undervisningserfaring i Aarhus kan jeg kun tilslutte 
mig Muncks bestræbelse på at italesætte de (negative) fordomme om 
Paulus, der findes i både kirke og samfund. Ligeledes har jeg ofte 
erfaret, hvordan især den nytestamentlige introduktion til Paulus på 
teologistudiet – indtil nu „NT III“ – som intet andet nytestamentligt 
fag har indført de studerende i ikke bare de metodiske, men også de 
hermeneutiske og teologiske grundspørgsmål i den nytestamentlige 
forskning og netop herved har begejstret dem. Munck spidsformu-
lerer denne social- og kirkepolitiske relevans ved Paulusforskningen: 

Not only as scholars is it our task to renew our scholarship, but for the 
church and its members it is of importance that we interpret the Bible 
for men and women of today, and thus not remain hindered by obsolete 
philosophical and theological doctrines (Munck 1965, 174).

“Paulus i Aarhus” – det foreliggende bidrag tager mange spørgs-
mål op, som i grunden fører langt ud over Johannes Munck. Hans 
livsværk inspirerer til adskillige analogidannelser. Jeg formoder, at 
Munck selv ville have sat pris på denne problematik, eftersom han i 
1950 til Berlingske Tidende skrev et ganske vist temmelig populærvi-

25.  Johannes Munck, “Paulus i Europa”, Berlingske Tidende (9/3 1950).
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denskabeligt bidrag med den programmatiske titel: “Paulus i Europa” 
(9/3 1950). For at markere de 1900 år for Paulus’ påbegyndelse af sin 
missionsvirksomhed i Europa udtrykker Munck heri sit håb om, at 
Europa også for fremtiden husker på den kulturelle prægning, der 
udgik fra den paulinske mission. Intet andet spørgsmål synes i dag 
mere vigtigt og påtrængende, når det gælder om kritisk at diskutere 
og videretænke den nytestamentlige forskning såvel som teologiens 
selvforståelse: Dette gælder for Aarhus, Danmark, Europa, ja for kri-
stendommen verden over.

Johannes Muncks studier i Paulus og 
jødekristendommen (1947-1967)26
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Menneskets indesluttethed og forløsningen udefra som et 

grundmotiv i den unge Løgstrups prædikener

Lektor, ph.d. 
David Bugge

Abstract: Based on the sermons of K. E. Løgstrup as a young vicar, the 
article reflects on a thought-figure that is also characteristic of his later 
writings: man withdraws into himself, and redemption must come from 
the outside. This self-imprisonment is, not least, due to man’s self-im-
portant ‘opinions’, whether ethical or religious, that pre-vent a real in-
terpersonal encounter. However, according to Løgstrup, also any ethics 
of duty implies a (Pharisaic) ‘self-doubling’. Hence the ethical demand is 
not a de-mand for ethics, as is often assumed, but a demand for love. In 
this way, the notion that ‘doing one’s duty’ or ‘standing firm’ is the es-
sence of life, as suggested by the Løgstrup-inspired psychologist Svend 
Brinkmann (in his otherwise well-placed cri-tique of the ‘religion of the 
self ’), neglects the very core of Løgstrup’s thinking. Ul-timately this 
notion implies a self-assertion and, from a Løgstrupian point of view, 
misses the sense of immediacy, of radical interdependence (i.e., with no 
dichotomy between self love and neighbour love), and of redemption 
coming from the outside when somebody else holds my life in his or her 
hand.

Keywords: K. E. Løgstrup – sermons – opinions – Tom Kristensen – 
critique of ethics – idealism – self-imprisonment – hand-metaphor – 
Svend Brinkmann – ethics of duty – doubling – immediacy – radical 
interdependence – redemption from the outside – self-assertion – Phari-
saism – mercy – love – Søren Kierkegaard – Henrik Ibsen 

Ingen af de tre store såkaldte aarhusteologer K.E. Løgstrup, P.G. 
Lindhardt og Johannes Sløk brød sig om at være en del af en bevægel-
se; alle havde de – også i deres opgør med teologiske grupperinger – et 
skarpt blik for den eksklusivitet og selvhøjtidelighed, der uvægerligt 
klæber til menneskelige (menings)fællesskaber. En samlebetegnelse 
som ‘aarhusteologi’ må således have været dem inderligt imod, også 
uafhængigt af deres mere eller mindre fagligt funderede indbyrdes 
uoverensstemmelser. Den ældste iblandt dem, Løgstrup, som det skal 
handle om i det følgende, hæftede gerne glosen ‘trivialitet’ på en så-
dan menneskelig hang til at hente identitet fra et gruppefællesskab.

Løgstrup var da også nået frem til sin vigtigste teologisk-antropolo-
giske grundkonception, allerede inden han på den skelsættende dato 
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29. august 1943 flyttede til Aarhus for at tiltræde stillingen som pro-
fessor i etik og religionsfilosofi ved det nyoprettede teologiske fakultet. 
Gennem de syv år for Lea, han forud havde trællet som sognepræst i 
Sandager-Holevad på Fyn, udfolder han nemlig i sine prædikener den 
tankefigur, der bliver bærende i hans senere værk: at mennesket lukker 
sig inde i sig selv, og at befrielsen må komme udefra. Det er denne 
tankefigur i prædikenerne og dens videreliv i Løgstrups senere værk, 
der skal forfølges her, idet det samtidig vil blive vist, hvordan den 
hos Løgstrup er forbundet med en kritik af selvfordoblingen, bl.a. i 
pligtetikkens udgave.1 

Når det således skal dreje sig om Løgstrups før-aarhusianske prædi-
kener (med løbende udblik til det senere forfatterskab), skal en enkelt 
ting imidlertid forudskikkes. Med en let drejning af den berømte 
programerklæring i forordet til Opgør med Kierkegaard er interessen 
i det følgende rettet mod “tendensen og konsekvensen” i Løgstrups 
prædikener, ikke mod, hvad “han – også – har sagt”.2 Mht. de steder, 
hvor Løgstrup som prædikant (eller senere i forfatterskabet) ikke er 
fuldt på højde med sin egen teologi, kan man passende besinde sig på 
hans opfordring fastelavnssøndag 1937 til de (i reglen vist yderst få) 
fremmødte kirkegængere om altid aktivt at tage stilling til præstens 
tale og kritisk spørge, om han denne gang blot forfaldt til “menneske-
tanker, der forvrængede Guds ord” (38).

Meninger

Samme år (1930) som Københavns Universitet udskrev en prisopgave 
med den fængende titel En Fremstilling og Vurdering af Max Scheler’s 
“Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik”, som den 
nybagte cand.theol. K.E. Løgstrup valgte at besvare, udkom perio-
dens måske mest skelsættende roman herhjemme: Tom Kristensens 

1. Løgstrups vigtigste prædikener fra perioden foreligger i Prædikener fra Sandager-
Holevad, udg. Elsebeth Diderichsen & Ole Jensen (København: Gyldendal 1995), 
der er forsynet med oplysende noter og efterord; hvor intet andet fremgår, er side-
henvisninger i det følgende til dette værk, hvis delvise modernisering af ortogra-
fien bibeholdes. Øvrige prædikener fra Løgstrups hånd er tilgængelige på Løgstrup 
Arkivet, Aarhus Universitet. – Det er teologien i prædikenerne og den dermed for-
bundne antropologi, det her kommer an på; hvad der i øvrigt måtte være at sige om 
prædikenerne i henseende til stil, retorik, billedsprog, historisk kontekst osv., falder 
uden for artiklens rammer.
2. K.E. Løgstrup, Opgør med Kierkegaard (Aarhus: Klim 2013 (1968)), 9. Ved Løg-
strups værker refereres der til udgaven i Løgstrup Biblioteket, hvor en sådan forelig-
ger, ellers til førsteudgaven. 
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Hærværk. En roman, der – prisafhandlingens kvaliteter ufortalte – 
må siges at være en kende mere velskrevet og lidt mere af en page 
turner end den senere aarhusteologs akademiske svendestykke. Og 
måske nok så meget i tråd med dennes efterfølgende forfatterskab.3

Første hoveddel i Hærværk bærer titlen “Mellem meninger”; og ro-
manen udgør én lang hudfletning af det etisk-politiske meningsty-
ranni, der selvhævdende trivialiserer og blokerer for livet. Hovedper-
sonen Ole Jastrau, der fra filosofikum kun husker én disciplin med 
større afsky end logikken, nemlig etikken, er ved at kvæles i folks 
evindelige selvpositionering; og han erklærer slet og ret: “alle menin-
ger er gale!” – en formulering, vi i beslægtet form genfinder i Løg-
strups prædikener fra samme årti (130).4 

Netop leden ved meninger inspirerer hen imod romanens slutning 
Jastrau til følgende lille strofe, der giver mindelser om Løgstrups se-
nere trivialitetsanalyse: 

Mens jeg fordum troede, synden  
var et mørkt og dyndet dyb,  
ved jeg nu, den er en slette  
fyldt med trivielle kryb (Kristensen 1930, 387). 

Akkurat på denne slette trives de selvhøjtidelige, trivielle meninger. 
Og mon ikke man aner Tom Kristensen selv bag de ord, der falder, 
da den hærværks-smægtende Steffensen til sidst er konverteret til ka-
tolicismen: “Sub specie æterni er ingen til grin eller alle til grin” (Kri-
stensen 1930, 430). Evigheden nivellerer alle menneskelige forskelle 
– de forskelle, vi ellers ihærdigt søger at etablere, ikke mindst i kraft 
af vores meninger. Hvilket leder os tilbage til Løgstrup.

Hvad vil det sige at være voksen? spørger Løgstrup i en prædiken 
fra 1938. At være voksen, svarer han, er, blandt meget andet, at føle 
sig såre vigtig. Alt – fra vores geschæft til vores meninger – belægges 
med en betydningsfuldhed, så vi kan hævde os og fortrænge vores 
begrænsning. Hvorfra ved Løgstrup det? Det ved han pudsigt nok fra 
barnets leg. For når barnet leger voksen, sker det netop ved at se me-
get vigtig ud, ved at tale med alvorlig stemme og anlægge højtidelig 
mine. Denne attitude har barnet “afluret os” (86). Men hermed, fort-
sætter prædikanten, har vi lukket os inde med vores egen vigtighed. 
Vores alvorstunge og selvhøjtidelige meninger gør os, som det hedder 

3. K.E. Løgstrup, En Fremstilling og Vurdering af Max Scheler’s “Der Formalismus 
in der Ethik und die materiale Wertethik”, udg. Bjørn Rabjerg (Aarhus: Klim 2016).
4. Tom Kristensen, Hærværk (København: Gyldendal 1930), 10.
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et par år senere, til “selvbegloende stakler”, fortabt i den evindelige 
“selvfordobling” (150f).5 

Undertiden, hører man fra prædikestolen i 1937, antager meninger-
ne skikkelse af etisk eller politisk idealisme, der én gang for alle mener 
at kunne løse samtlige problemer. I flæng anføres en række eksempler: 
“National-socialisme, Oxford-bevægelse eller Tredie standpunkt” 
(80). At handle i det godes tjeneste er nemlig overalt drivkraften for 
idealisten, hvad enten det drejer sig om den kristne etiker, der, med 
en langt senere formulering, altid sidder “med Vorherre som trumf-
es i baghaanden”,6 eller om rigskansleren syd for grænsen, “Europas 
største idealist”, som Løgstrup benævner ham i et samtidigt kollegie-
hæfte.7 I marts 1938, kun en uge efter Anschluss, får kirkegængerne 
i Sandager-Holevad således følgende svada med hjem: 

Den mand, der organiserer jødeforfølgelser er lige så overbevist om at 
udøve en hellig mission – er lige så overbevist om at gøre noget godt og 
nødvendigt som den kristne missionær i det inderste af Afrika er over-
bevist derom, når han forkynder evangeliet for de indfødte (92). 

Løgstrup har rimeligvis været på rejse med Joseph Conrad (en af 
hans yndlingsforfattere) til Afrikas – og menneskehjertets – inder-
ste mørke. Og fra det senere forfatterskab genkender vi både kritik-
ken af ideologien, “tankens ligeløb”, som han nu benævner det,8 og 
det skarpe blik for alvorens og etikkens janusansigt; som det hedder 
mange år senere i Løgstrups veloplagte opposition ex auditorio ved 
Jens Holger Schjørrings disputatsforsvar i 1979: “Hvorfor blev Tysk-
land nazistisk? Af alvor, af moral, af samvittighed!”9

Til andre tider, lyder det i en prædiken fra 1943, antager meninger-
ne snarere skikkelse af dogmatisk rettroenhed (‘kristelig korrekthed’, 
som Løgstrup kalder det), altså religiøs idealisme, med dertil hørende 
læresætninger, der ikke er stort andet end tomme hylstre (254). Og at 
sådanne “katekismus-meninger” (85) også i rigt mål flyder fra landets 
prædikestole, fremgår af Løgstrups samtidige opgør med homiletik-
ken hos danske barthianere (bl.a. i skikkelse af en senere Aarhus-

5. For en fyldigere udfoldelse af Løgstrups syn på den voksnes selvhøjtidelige alvor 
til forskel fra barnets tillidsfulde umiddelbarhed, se David Bugge, Løgstrup og skolen 
(Aarhus: Klim 2014), 69-77.
6. K.E. Løgstrup, “Den ‘kristne’ avismand”, Information (12.5.1952).
7. Efterladt ms., XXV 3.1. (udat.), 6; cit. Bjørn Rabjerg, “Hvem er befrieren? Idea-
lisme og realisme. Perspektiver på Platons hulelignelse hos Løgstrup og Heidegger”, 
Slagmark 76 (2017), under udg.
8. K.E. Løgstrup, System og symbol. Essays (København: Gyldendal 1982), 202.
9. K.E. Løgstrup, “Alvor. Opposition ex auditorio ved J.H. Schjørrings disputats”, 
Fønix 3 (1979), 271-277 (275). 
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kollega ved navn Regin Prenter) – måske mest elegant gennemført i 
Nationaltidende i 1941 under en titel, der taler sit eget tydelige sprog: 
“Den altfor korrekte Prædiken”.10 Men vores meninger, understreges 
det i Sandager-Holevad, har intet som helst med tro at gøre; at tro på 
Gud er “at tage ham på ordet” (51). Hvad ingen egentlig vover; ingen 
er i grunden troende i denne radikale betydning. At kalde sig kristen 
er og bliver “humbug” (36). Med forfatterskabets senere formulering 
af samme pointe er der tale om, at mennesket “til stadighed reducerer 
til teori, hvad der skulle være tro”.11

Hvad enten nu vores meninger iklædes etikkens eller ortodoksiens 
gevandter, er ulykken en dobbelt: Som en usynlig livvagt holder me-
ningerne os de andre mennesker tre skridt fra livet; og med menin-
gerne bilder vi os ind selv at sidde inde med sandheden. Og disse to 
ting hænger sammen; vi lukker os inde med og i os selv og blokerer 
for det velsignelsesrige, der kommer udefra (74). Vi træffer således 
dårligt nok sammen med andre mennesker, da vores forud fattede 
meninger – vores ‘forrådssætninger’ kunne vi sige med Max Frisch 
– blokerer for, at vi kommer ind på livet af hinanden.12 Med Løg-
strups egne ord i en artikel, der peger på, hvordan meningerne gør det 
menneskelige møde fiktivt og abstrakt: “Der fægtes med Meningerne 
under Abstraktion af de paagældendes konkrete Eksistens for at und-
gaa at faa med hinanden at gøre”.13 Meninger mødes, fristes man til at 
sige – og alt andet end sød musik opstår! Meningerne bidrager til, at 
vi spærrer os inde i os selv. 

I en prædiken fra 1937 benytter Løgstrup om menneskets selvinde-
spærring følgende velvalgte illustration: 

Vi lukker os inde i os selv. Som i et hus med nedrullede gardiner. Og 
i dette vort eget hus med nedrullede gardiner og lukkede døre, der er 
der også som i ethvert hus forskellige værelser til forskelligt brug. Og vi 
går rundt i værelserne, fra hovmodets værelse ind i bekvemmelighedens 
magelige stue – videre igennem fornærmethedens kammer ind i selvtil-

10. K.E. Løgstrup, “Den altfor korrekte Prædiken”, Nationaltidende (13.7.1941).
11. K.E. Løgstrup, Kunst og etik (København: Gyldendal 1961), 263.
12. Frisch efterlyser “Sätze, die nicht vorrätig sind, die einen selber noch überra-
schen” (Max Frisch, Aus dem Berliner Journal, udg. Thomas Strässle (Berlin: Suhr-
kamp 2014), 42).
13. K.E. Løgstrup, “Om Meninger”, Tidehverv 6 (1944), 69-70 (69). Jf. også Løg-
strups senere polemik mod “forståelsesløse meninger”, K.E. Løgstrup, Den etiske 
fordring (Aarhus: Klim 2010 (1956)), 36. – Vedr. Løgstrups tanker om menneskets 
selvindesluttethed, jf. også Bjørn Rabjerg, “Evil Understood as the Absence of Free-
dom”, “What is Human?”, red. Eve-Marie Becker m.fl. (Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht 2017), 195-211.
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fredshedens stue. Frem og tilbage gennem mange andre værelser. I det 
hus kan der nemlig være mange værelser, de er alle små og snævre. Og 
alle væggene er af spejl … (77).

Det er her, vi alle opholder os med vores meninger. Ingen kan finde 
ud. Ingen kan slippe ud. Som Løgstrup udtrykker det med elegant 
tvetydighed (tilsigtet eller ej): “vi kommer jo ikke ud af os selv” (79). 

Hånden

En af de vigtigste distinktioner i Løgstrups tænkning er forskellen 
mellem indefra og udefra, mellem hvad der udgår fra mennesket, 
og hvad der kommer til mennesket. Distinktionen er afgørende for 
forståelsen af Løgstrups hovedtanker om kærlighedsfordringen og de 
suveræne livsytringer, ligesom den er en bærebjælke i hans sene me-
tafysik. Men allerede i prædikenerne danner denne skelnen en fun-
damental tankefigur.

Sjældent har en teologisk-filosofisk metafor haft en sådan kraft og 
virkningshistorie som de berømte ord fra Den etiske fordring om, at 
man aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at man holder 
noget af dets liv i sin hånd (Løgstrup 2010 (1956), 25). Af hensyn 
til vores sjælefred lukker vi ganske vist i praksis ofte øjnene for den 
magt, billedet blotlægger; men når håndmetaforen alligevel nyder så 
kolossal en popularitet, mon da ikke det hænger sammen med, at 
den – til trods for at den forstyrrer vores magelighed – taler til, hvad 
Løgstrup ynder at benævne vores ‘suverænitetsvilje’? Subjektet kom-
mer til sin ret! Måske derfor har i Løgstrup-receptionen metaforen fra 
hovedværket ganske overskygget den omvendte pointe: at en anden 
holder vores liv i sin hånd. Og dog er denne sidste pointe ikke mindre 
væsentlig i Løgstrups univers, idet den undertiden formuleres med 
Gud som direkte subjekt, til andre tider knyttes til de medmenne-
sker, gennem hvis berøring Gud beriger den enkeltes liv.

Spærret inde i os selv kan vi som sagt ikke komme ud af os selv. 
Prædikenerne formulerer det på forskellig vis, f.eks. juleaften 1936: 
“Frelse os selv, det kan vi ikke. Vi kan i virkeligheden intet andet end 
hver dag kaste os selv i ulykke og i vild trods bekæmpe den Gud og 
Herre af hvem hele vort liv og vor død og vor velfærd afhænger” (28).14 

14. Løgstrups pessimistiske eller (alt efter behag) realistiske antropologi fornægter 
sig ikke; vi genfinder den både i Den etiske fordring (f.eks. Løgstrup 2010 (1956), 
161) og i den senere teori om de suveræne livsytringer, som netop kommer bag 
på mennesket og således ikke hidrører fra dette, men fra ‘livet selv’ (f.eks. K.E. 
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For så vidt et udbredt dialektisk teologisk synspunkt, ikke et særsyn 
i samtidens prædikener. Men modsat mange andre dialektiske teo-
loger kobler Løgstrup ikke dette med en eksistensteologisk betoning 
af, at mennesket så skal vælge sig selv i denne uformåenhed, hvorved 
hele pointen ville tabes på gulvet. Med enkelte (oftest inkonsekvente) 
undtagelser forfalder han ikke til forestillingen om, at det elendige 
menneske fra sine meningers fængsel i afmagt skal vende sig mod 
Gud som eneste redning. For også omvendelse, siger Løgstrup, er og 
bliver “humbug” (60). Derfor lader han også Gud erklære: “Og så er 
det jo godt, at det slet ikke er omvendelse …, der skal frelse dig – men 
at det er mig” (61). 

I stedet betoner Løgstrup, at forløsningen må komme udefra. Det 
velsignelsesrige, ubekymrede liv, skriver han hen imod slutningen af 
sin præstegerning, kan vi kun få del i ved at blive “genstand” for det; 
vi kan ikke “få det ind i os som en kilde i os selv” (269). Men denne 
afhængighed er netop det forunderlige i tilværelsen, hvad enten den 
viser sig i Guds direkte møde med mennesket, som for den spedalske, 
der fik livet “udefra, fra Jesu hånd” (68), eller Gud rækker os livet 
gennem de menneskers hånd, vi er forbundet med: 

Hvad er det velsignede ved livet? At du ikke selv er herre over din glæde 
og din sorg. Men at andre har din glæde og din sorg, dit sinds bevægelse 
i sin [sic] hånd. Din ægtefælle, dine børn, dine venner – det er dem, der 
har dit sind, din glæde og din sorg i deres hånd. Det har du ikke selv. 
Et barns oplagthed gør dig glad. Mister du en af dine nærmeste, mister 
du noget af dig selv – din glæde, som den anden var dig – og den anden 
bliver din sorg. Vore tilværelser er så indfiltret i hinanden i fællesskab, 
at det ikke er til at rede ud (63).

Det er ikke vanskeligt at genkende grundtanken fra det, der en snes 
år senere skulle blive århundredets mest omtalte teologiske værk her-
hjemme; men pointen – billedet med hånden – er her vendt om: Min 
livslykke afhænger af en anden.15

Løgstrup, Etiske begreber og problemer (Aarhus: Klim 2014 (1971)), 23; jf. Bjørn 
Rabjergs oplysende efterskrift til samme væk).
15. Nogle få steder i Den etiske fordring fokuseres der også på den enkelte som 
objekt for interdependensens velsignelse, således bl.a. i kap. XII, hvor det om den 
forviklethed, hvoraf kærlighedsfordringen udspringer, hedder, at den tillige “er vort 
livs velsignelse” (Løgstrup 2010 (1956), 232).
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Ekskurs: Svend Brinkmanns standpunkt

I sit opgør med det, han rammende kalder “selvets religion”, kan 
Svend Brinkmann med sine velgørende debatbøger Stå fast og Stå-
steder på en måde siges at videreføre et løgstrupsk anliggende. Ikke 
mindst hudfletningen af den evindelige jagt på selvindsigt og selvud-
vikling og af det dertil hørende floskuløse new speak giver mindelser 
om Løgstrups analyse af menneskelig selvoptagethed og meningsty-
ranni. Og i en note i den første af bøgerne påberåber Brinkmann sig 
da også tankerne i Den etiske fordring, ligesom han i den anden bog 
vier et helt kapitel til Løgstrups filosofi.16 

Når Brinkmann bevæger sig fra den kritiske analyse til at sætte 
noget i stedet, er det imidlertid ikke uproblematisk, at han påberåber 
sig Løgstrup. Og da hans forståelse af Løgstrup langt fra er enestå-
ende, men tværtimod må siges at være repræsentativ for store dele af 
Løgstrup-receptionen, kan det være på sin plads her at knytte et par 
bemærkninger til den. Så meget desto mere som en udryddelse af 
visse misforståelser faktisk vil kunne skærpe den analyse af selvcen-
treretheden, Brinkmann bidrager til.

I kapitlet om Løgstrup i Ståsteder skriver Brinkmann bl.a., at vi 
ifølge Løgstrup har “pligt til at gøre noget godt”, at Løgstrup beskri-
ver fordringen som et “etisk ideal”, at “fordringen kan kaldes … en 
pligt”, samt at man ifølge Løgstrup “skal handle etisk, fordi det er det 
rigtige at gøre” (Brinkmann 2016, 108, 116, 109, 112).17 

Denne karakteristik er imidlertid ikke uden vanskeligheder. Ikke 
blot var Løgstrup stærkt forbeholden over for ‘etiske idealer’ og al 
abstrakt tale om ‘at gøre noget godt’; det flytter ifølge Løgstrup fokus 
fra den anden til en(s) selv og ligger således bag hans modvilje mod 
idealisme i enhver aftapning.18 Men nok så vigtigt i vores sammen-

16. Svend Brinkmann, Stå fast. Et opgør med tidens udviklingstvang (København: 
Gyldendal 2014), 156f (note 86); Ståsteder. 10 gamle ideer til en ny verden (Køben-
havn: Gyldendal 2016), 105-116. Udtrykket “selvets religion” anvendes i Brink-
mann 2014, 87.
17. Bogens ti kapitler er parallelt opbygget med en kort overskrift (Værdigheden, 
Løftet osv.) og et citat (motto) fra den behandlede filosof, hvori overskriftens ord 
indgår. Med en enkelt undtagelse: Kapitlet om Løgstrup bærer overskriften “An-
svaret” og bringer som motto håndmetaforen. Men heri indgår ‘ansvar’ ikke! Og at 
gøre fordringen til en fordring om ansvar frem for om kærlighed er ifølge Løgstrup 
problematisk, da det, som det hedder i Den etiske fordring (med slet skjult adresse til 
K. Olesen Larsen), “ofte nok kan betyde en akkordering med fordringen” (Løgstrup 
2010 (1956), 166).
18. Modviljen kommer måske allertydeligst til udtryk i Løgstrups mesterlige ana-
lyse af Sartes skuespil Le diable et le bon dieu i Opgør med Kierkegaard (Løgstrup 
2013 (1968), 86-112); jf. hertil David Bugge, Løgstrup og litteraturen (Aarhus: Klim 
2009), 207-218.
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hæng er, at skønt forfatterskabets terminologi måske her undertiden 
kan være vildledende, var Løgstrup ikke pligtetiker. Hverken i prædi-
kenerne eller senere. Tværtimod løber opgøret med pligtetikken som 
en rød tråd gennem hele Løgstrups tænkning.19 

I Den etiske fordring, som er det Løgstrup-værk, Brinkmann re-
fererer til, er det en hovedpointe, dels at fordringen fordrer at være 
overflødig (heraf dens absolutte uopfyldelighed som fordring), dels 
at den er intet mindre end en fordring om kærlighed (Løgstrup 2010 
(1956), 168, 164). Fordringen fordrer med andre ord, at man u-for-
dret, af sig selv, drager omsorg for den, hvis liv man holder noget af 
i sin hånd; og dette kan kun ske adækvat i kærlighed, fordi alene 
kærlighed kan sanse og magte den risiko, den andens udleverethed 
og sårbarhed indebærer, og kun kærlighed for alvor kan mobilisere 
den indsigt, forståelse og fantasi, der er nødvendig i ens handlen over 
for den anden. Det er således ikke en handling på baggrund af pligt, 
der fordres, men en handling i kærlighed, som netop ikke kan fordres 
frem. At nedskrive fordringen til en fordring om pligt (eller ansvar) 
udgør for Løgstrup en akkordering med fordringen. Man skal ikke 
‘handle etisk, fordi det er det rigtige at gøre’ men kærligt, fordi det er 
til bedste for den anden. Spidsformuleret: Den etiske fordring er ikke 
en fordring om etik! Denne dialektiske – (pligt)etikkritiske – pointe, 
der er bærende i hovedværket (som i det øvrige forfatterskab), og som 
vi snart skal vende tilbage til, kommer ikke rigtig frem hos Brink-
mann.20

19. Lige så lidt var Løgstrup i øvrigt dydsetiker. At man skulle kunne “dannes i for-
hold til … den etiske fordring og de suveræne livsytringer” (Brinkmann 2016, 113), 
rimer således dårligt med Løgstrups pessimistiske antropologi og hans gennemgå-
ende pointe, at de suveræne livsytringer ikke kan “træneres” (K.E. Løgstrup, Norm 
og spontaneitet (København: Gyldendal 1972), 25). – For en interessant dydsetisk 
kritik af Løgstrup på dette punkt, se i øvrigt Alasdair MacIntyre, “Human Nature 
and Human Dependence. What Might a Thomist Learn from Reading Løgstrup”, 
Concern for the Other. Perspectives on the Ethics of K. E. Løgstrup, red. Svend Ander-
sen & Kees van Kooten Niekerk (Notre Dame: Norte Dame Press 2007), 147-166.
20. For en udfoldelse af denne etikkritik, se David Bugge, “Hykleri eller amoral – 
det etikkritiske spor i Løgstrups Den etiske fordring”, Livskraft. Studier i kristendom, 
fortælling og erfaring, red. Christine Tind Johannessen-Henry m.fl. (København: 
Anis 2012), 147-157. – I øvrigt er det misvisende, når man ofte hører fordringen 
betegnet som ‘det næstbedstes etik’ (næstbedst i forhold til suveræne livsytringer). 
Nok indfanger karakteristikken fordringens erstatningskarakter; men al tale om den 
efterkomne fordring er og bliver illusorisk. Når Løgstrup selv en sjælden gang taler 
om “moral når den er næstbedst”, går det da heller ikke på fordringen, men på 
normerne: “Svigter spontaneiteten, må man holde sig til normer” (K.E. Løgstrup, 
“Moral og børnebøger”, Børne- og ungdomsbøger. Problemer og analyser, red. Sven 
Møller Kristensen & Preben Ramløv (København: Gyldendal 1969), 19-26 (23)).



 Vi kommer ikke ud af os selv 103

Men ét er nu, at det på dette punkt er vanskeligt at genkende Løg-
strup i Brinkmanns gengivelse. Divergensen kunne strengt taget tale 
i Brinkmanns favør – ‘fejllæsninger’ (bevidste eller ej) viser sig jo ikke 
sjældent bedre end forlægget. Af større interesse er derfor det alter-
nativ, Brinkmann i debatbøgerne generelt (altså uden for Løgstrup-
afsnittene) skitserer til ‘selvets religion’. For også med ovenstående 
præciseringer in mente forbliver der tydeligvis en række lighedspunk-
ter i Løgstrups og Brinkmanns kritiske analyser af selvcentreringen.21 
Så meget desto mere oplysende er det derfor at sammenholde deres 
respektive modsvar; for trods al affinitet er disse kun tilsyneladende 
identiske. Djævelen – eller evangeliet – ligger som bekendt i detaljen. 
Og igen synes det at være den divergerende vurdering af pligtetikken, 
der skiller vandene.

Som et både vittigt og tankevækkende alternativ til tidens kon-
stante jagt på selvindsigt introducerer Brinkmann, hvad han kalder 
“selvudsigt”. Og midlet hertil er en række ståsteder, som vi bør øve 
os i at stå fast på, hvorved livet viser sig som meningsfuldt. Det med 
meningsfuldhed sammenfatter Brinkmann bl.a. i ordene om, at det 
væsentlige i livet er “at gøre sin pligt”, samt at det er “meningsfuldt 
at ville være et godt menneske – også selv om det eventuelt måtte 
kollidere med ens subjektive velbefindende” (Brinkmann 2016, 38; 
2014, 21; 2016, 185). 

Spørgsmålet er dog, om ikke Brinkmann her utilsigtet nærmer sig 
det, han ellers gør op med. Nissen (selvet) flytter med! Hvilket igen 
skyldes den stærke pligtetiske betoning af subjektet, der, set med løg-
strupske briller, prisgiver sansen både for umiddelbarheden, for det, 
vi kunne kalde kærlighedens radikale interdependens (vort liv er fælles 
lyst), og for den udefra kommende forløsning. 

I Løgstrups øjne er således enhver pligtetisk tanke en bagtanke, 
belagt med selvfordoblingens smittekim (‘at ville være et godt men-
neske’); dén “instrumentalistiske” hang til selv at ville ‘have noget ud 
af det’, som Brinkmann kritiserer, rammer også pligtetikken. Besin-
delsen på pligten formår ikke at “blokere for en navlepillende reflek-
sionssyge” (Brinkmann 2016, 40, 154), men sublimerer blot denne, 
på bekostning af umiddelbarheden.22 

21. På det samfundsanalytiske plan kunne man ligeledes pege på en række interes-
sante berøringsflader, der kunne fortjene en yderligere undersøgelse, f.eks. mellem 
Brinkmanns begreb ‘den accelererende kultur’ (Brinkmann 2014, 31) og Løgstrups 
udtryk ‘den akkumulerende kulturoverlevering’ (K.E. Løgstrup, Solidaritet og kær-
lighed og andre essays (København: Gyldendal 1987), 49) eller mellem Brinkmanns 
forsvar for ritualiserede omgangsformer (Brinkmann 2014, 75f) og Løgstrups ana-
lyse af ‘formløshedens tyranni’ (Løgstrup 1961, 111).
22. Jf. K.E. Løgstrup, “Enhver moralsk Tanke er en Bagtanke”, Menighedsbladet 
25 (1936), 429-438.
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Endvidere er ifølge Løgstrup det, der bærer oppe i tilværelsen, ikke 
pligten, men tværtimod den kærlighed, der, som det hedder i prædi-
kenerne, elsker af hjertets lyst (184, 199). For hvor kærlighed råder, 
hvor den ene i sandhed er betænkt på den andens ve og vel, er der 
ingen kollision mellem ‘ens subjektive velbefindende’ og hensynet til 
den anden, mellem “egenkærlighed og næstekærlighed” (191). Eller 
med terminologien fra hovedværket: Ikke blot er det ikke en handling 
af pligt, der fordres; det fordres ligefrem, at man af lyst (i kærlighed) 
drager omsorg for den anden. Derfor ses også naturlig kærlighed, 
som den f.eks. kunne ytre sig hos forældre, som en prototype for sand 
kærlighed (Løgstrup 2010 (1956), 162-163).23

Endelig er for Løgstrup tanken om fra meningernes fæstning at 
kunne nå til selv-udsigt – om ikke en total illusion, så i hvert fald 
langt fra det forløsende i tilværelsen. For Løgstrup drejer det sig der-
for ikke om ståsteder, hvor vi skal stille os, men om, at nogen udefra 
træder ind på vores enemærker og overraskende river os ud af os selv. 

Disse tre fænomener – umiddelbarheden, kærlighedens radikale 
interdependens samt forløsningen udefra – strejfes faktisk i Brink-
manns debatbøger. I en analyse af håndmetaforen hedder det f.eks., 
at Løgstrup med denne formår “at pege på en form for umiddelbarhed 
i vores liv”; i kapitlet om Iris Murdoch henledes tilsvarende opmærk-
somheden på kærlighedens “selvoverskridende opmærksomhed på en 
anden”; og endelig fremhæves i et afsnit om ‘illusionsløs litteratur’ det 
“væsentlige ved alt det, der ligger uden for selvet” (Brinkmann 2016, 
115, 129; 2014, 114).

Og ligesom de førnævnte præciseringer af Løgstrups position reelt 
skønnes at kunne styrke Brinkmanns kritiske ærinde, er det spørgs-
målet, om det ikke også snarere var ved en dyberegående undersøgel-
se og fremhævelse af disse fænomener – frem for af pligten –, Brink-
mann fremover skulle hente skyts i sin analyse af ‘selvets religion’. 

Og i det løgstrupske univers hænger de omtalte fænomener tilmed 
sammen: Ramt af den udefra kommende lystbårne, spontane kærlig-
hed behøver (og kan) man slet ikke omvende sig eller stå fast. Sub-
jektets selvfordoblende optagethed af, hvad det skal mene, hvordan 
det skal vende sig, og hvordan det skal stille sig, er erstattet af, at det 

23. Løgstrup ville således uden vanskeligheder kunne gøre Schillers anti-kantian-
ske, satiriske digt til sit: “Gerne dien ich den Freunden, doch tu ich es leider mit 
Neigung, / Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin. // Da ist kein 
andrer Rat; du mußt suchen, sie zu verachten, / Und mit Abscheu alsdann tun, was 
die Pflicht dir gebeut” (Friedrich Schiller, Sämtliche Werke, bd. I (München: Carl 
Hanser Verlag 1958), 299f). Mere elegant kan forsvaret for kærlighedens umiddel-
bare og radikale interdependens næppe serveres.
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allerede har fået, har modtaget. Stå-steder er erstattet af få-steder. Vel 
at mærke få-steder, man ikke forud kan lokalisere.

Selvhævdelsen

Løgstrups kritik af pligtetikken blotlægger imidlertid en mere gene-
rel og fundamental tendens i mennesket: vores selv-hævdelsestrang i 
dette ords egentligste forstand. Og som vi allerede har berørt, ytrer 
denne trang sig på to måder, der tilmed er intimt forbundne: Når vi 
handler, fordobler vi typisk – selvspejlende – vores jeg, til forskel fra 
spontanitetens selvforglemmelse. Og når der omvendt handles mod 
os, vægrer vi os ofte ved blot at modtage, blot at få. Vi vil os selv – og 
vi vil selv!

Prædikenerne udtrykker det på forskellig vis, og ikke sjældent er 
det vores farisæisme, der må holde for. Hvad angår fordoblingen, 
baner den stadige insisteren på dikotomien mellem egen- og næste-
kærlighed samt fremhævelsen af ‘pligt’ på bekostning af ‘tilbøjelig-
hed’ ikke blot vejen for “denne skrækkelige fromhed, der altid har 
hovedet kælent på skrå” (185). Den afstrejfer tilmed det bærende i 
Jesu tale om næstekærlighed: “Velgerninger mod et andet menneske, 
der sker i en selvovervindelse, afskyr han”. Ved nærmere eftersyn er 
selv-overvindelsen jo alt andet end u-selvisk; det konstante subjekt for 
overvindelsen er ingen ringere end – mig selv. Selvovervindelsen er og 
bliver derfor “ufrugtbar”, ligesom dens gerninger er “golde” for dem, 
de tager sigte på (190). 

Den modsætning, Jesus går ud fra, er i det lys aldrig en “moralsk” 
(som den mellem egen- og næstekærlighed), men derimod modsæt-
ningen mellem “liv og død” i dette ordpars videste betydning (191). 
Når Guds rige bryder igennem, midt i vores hverdag, er det således 
altid drevet af lyst (184, 201, 270). Som det er tilfældet med den 
barmhjertige samaritan; han “overvinder ikke sin egenkærlighed, 
dertil er hans hjælp altfor selvfølgelig” (190). Eller som det er tilfældet 
med lignelserne om hyrden og kvinden; modsat farisæerne, som i de-
res påpasselighed mener at have “fået livet til at passe på jeget med”, 
glemmer de alt om sig selv i deres søgen efter fåret og drakmen: “Livet 
sluger jeget, barmhjertigheden sluger jeget” (198f). 

Derfor er også ethvert forsøg på at efterligne Jesus – ham, der “intet 
jeg” havde (153) og “var fremmed for denne besynderlige interesse i 
den egen moral, og for al den selvspejling, den gav anledning til” (56) 
– dømt til at mislykkes: “Vi gør dårligt i at tage Jesus som forbilled 
… for vi bliver kun hyklere deraf” (134). Hyklere, fordi efterfølgel-
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sesforsøget i sagens natur implicerer en jeg-fokusering, og fordi vi på 
den anden side, som de moralske mennesker vi nu engang er, ikke vil 
vedgå forsøgets uundgåelige fallit. Vores moralske tænkemåde driver 
os således ud i hykleriet. Med en prægnant formulering fra Den etiske 
fordring: “Er et menneske ikke hyklerisk, er det amoralsk” (Løgstrup 
2010 (1956), 175).24

Denne fordoblingens (moralske) hævdelse af subjektet korrespon-
derer som sagt med vores hyppige vægring ved blot at være objekt for 
det velsignede, der rammer os udefra. Som det hedder i en prædiken 
fra 1941, hvor den kommende fænomenolog skelner mellem en frem-
tidsrettet forflygtigelse af nuet og forventningens intense nærvær: Vi 
lever, som om livet “først skulle blive noget værd ved det, vi får ud 
af det med al vor virken”. Som ren gave vil vi ikke modtage livet; 
vi har – med en variant af en åbenbart ret elastisk metafor – “taget 
det i vor egen hånd” (209). Som farisæerne bilder vi os ind, med de 
føromtalte handlinger og meninger, selv at sidde inde med nøglen til 
vores livslykke. 

Og hverken farisæismen i den ene eller den anden form – hverken 
forgabelsen i eget jeg eller ubehaget ved at blive sat fra roret – ekster-
naliseres i prædikenerne; tværtimod understreges det om reaktionen 
på Jesu forkyndelse, at vores bagklogskab på ingen måde berettiger 
os til at “hæve os over hans jødiske samtidige” (254). Homo faber, 
den selvberoende, altkontrollerende ‘menneske-smed’, der senere i 
forfatterskabet skal dukke op i talrige (litterære) varianter, er tilsy-
neladende ikke blot en epokal skikkelse, men repræsenterer et mere 
grundlæggende træk i menneskets natur.

Kristendommen bryder med – eller rettere: overbyder – denne 
menneskelige selvhævdelse, også i dens religiøse varianter. Evange-
liet møder det nøgne menneske, sådan som det er under alle de al-
vorstunge meningers hylstre, hvor der ingen individuelle forskelle er, 
“ingen forskel på ond og værre” (55), “ingen forskel på den hæderlige 

24. Og spørgsmålet er, om det ‘amoralske menneske’ (ligesom måske også Nietz-
sches ‘overmenneske’) giver mening som andet end et grænsebegreb! – I en vis 
forstand er den skarpe sondring mellem pligt og lyst i øvrigt misvisende, uanset 
pligtens valorisering. Som Løgstrup gør opmærksom på i System og symbol, ligger 
der, når jeg af pligt gør den gerning, der er forbundet med ulyst, under ulysten en 
dybere lyst. Hans eksempel genkender vi nok alle, når vi, trods alt, vælger at forlade 
morgenlejets varme dyner: “Neden under ulysten til at stå op må der være en dybere 
lyst til i tide at være på sit arbejdssted” (Løgstrup 1982, 171). Tilsvarende peger 
Løgstrup i en leksikonartikel på tilbøjeligheden (Neigung) til at handle i overens-
stemmelse med pligten (K.E. Løgstrup “Pflicht”, RGG, 3. udg., bd. 5, red. Kurt 
Galling & Hans von Campenhausen (Tübingen: Mohr 1961), 313-317 (315)). Jf. 
hertil David Bugge, Hinandens verden. Ledsager til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring 
(Aarhus: Klim 2011), 157f, 182.
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borger og morderen” (133). Som Løgstrup udtrykker samme pointe 
i slutningen af sit forfatterskab, er i kristendommen kun én ting af 
virkelig alvor: Jesu udsagn om, at fortabelsen vendes til frelse; hvilket 
Jesus selv drog konsekvensen af, idet han “nivellerede fortabelsen” 
og her ophævede alle gradsforskelle (Løgstrup 1979, 274). Eller med 
formuleringen godt 40 år tidligere i en prædiken, som Løgstrup selv 
har givet titlen “Åbenbaring”: Der er tale om en barmhjertighed, der 
“rydder al vor pynt, alle vore undskyldninger, alle vore meninger, al 
vor ejendom til side …, der er så rig, så den intet kender til alle de 
forskelle, som vi ustandseligt bygger op mellem os …, der river alle 
forskellenes mure ned” (57).

For dén barmhjertighedens gave, Løgstrup her omtaler, er i enhver 
henseende ufremtvingelig. Den er ikke givet af pligt, for en gave givet 
af pligt er ikke en gave, men hykleri (270). Og den er heller ikke givet, 
for at der skal vises taknemmelighed, for hvis giveren har bagtanker 
om taknemmelighed, giver han slet ikke (111). Den er derimod den 
sande – og suveræne – kærlighedsytring. Som Jesus rask væk tilgav 
de mennesker, han mødte, “uden først at tage mål af deres anger og 
bod” (33), er der tale om en frelsende kærlighed, der, med Løgstrups 
formulering i den allerførste prædiken (1936), “ikke engang lader sig 
standse af, at de hvem kærligheden gælder vægrer sig ved at tage imod 
den”; det er en kærlighed, der “gælder – endog i deres protest” (18). 
Eller med ordene et lille årstid senere: Det er “en barmhjertighed, der 
er så dyb, at den ikke hindres af, at de mennesker, den gælder spot-
ter dens eensidighed, skønt eensidigheden er deres frelse” (44). Med 
et spil på Løgstrups senere udtryk kunne vi passende kalde dette for 
nådens ligeløb.

Af os selv kommer vi ikke ud. Kun når denne ensidige nåde “vil 
ramme vort eget tillukkede hus … som lyn”, slipper vi ud af vores 
selv-indespærring. Først da frisættes vi fra den evige selvbetragtning, 
først da befries vi for alvor fra os selv.25

25. Denne radikale soteriologi, der – renset for selv den mindste synergisme – kor-
responderer med Løgstrups antropologi, står i (uformidlet og ufrugtbar) modsæt-
ning til visse steder i både prædikenerne og det senere forfatterskab. I en prædiken 
fra 1937 hedder det f.eks., at der “kun er een måde at være uværdig på, og det er 
at tvivle på – at barmhjertigheden er betingelsesløs” (46) – en formulering, der om 
ikke dekonstruerer sig selv, så i hvert fald må siges at være noget selvmodsigende 
(kun een – betingelsesløs). Et utvetydigt skred støder man på i Skabelse og tilintetgø-
relse med den påstand, at den guddommelige tilgivelse afhænger af syndserkendelse 
og anger: “Jesus kendte til indignation, det viser hans straffetaler over farisæerne. 
Men efter beretningerne at dømme, så snart ugerningsmanden så sin forbrydelse i 
øjnene og fortvivlede, og så snart moralisten så sin selvophøjelse og sin underkuelse 
af de andre i øjnene og angrede, vendte hans indignation sig til tilgivelse, og det 
spontant” (K.E. Løgstrup, Skabelse og tilintetgørelse (Aarhus: Klim 2015 (1978)), 
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En anden(s) stemme

Spørgsmålet er, om det ikke snarere var dette fordoblende, selvbero-
ende subjekt, Løgstrup skulle have koncentreret sine opgør med Kier-
kegaard om – frem for om den misforståede påstand, at Kierkegaard 
var en verdensforsagende pietist. For med blikket for den (eksklusivt) 
udefra kommende forløsning er forskellen til i hvert fald én tendens 
og konsekvens hos Kierkegaard (den, der kunne sammenfattes i det 
subjekt-tyngede udtryk ‘troens spring’) til stede hos den unge Løg-
strup, længe inden hans brud med Kierkegaards disciple.26 Men lad 
os alligevel til slut vende blikket mod en sådan discipel (om end en 
noget vrangvillig en af slagsen) for at vise, at den virkelige, velsignel-
sesrige sandhed også her uventet kan bryde frem.

Henrik Ibsen skal engang have erklæret, at hvis man satte ham på 
et skafot, og det gjaldt hans hoved, og man da spurgte ham, om han 
havde læst Søren Kierkegaard, da måtte han svare nej. Nu er Ibsen 
ikke nødvendigvis den bedste kilde til Ibsen; med Brandes som tidens 
selvudnævnte højesteretsdommer var det næppe problemfrit at vedgå 
sin åndelige gæld til hosekræmmerens søn. Og ikke mindst Ibsens 
hovedværk Peer Gynt er og bliver, som det ofte er blevet godtgjort, 
helt ned i ordvalget kierkegaardsk i sit menneskesyn. Det gælder i 
udstillingen af æstetiker-tilværelsens luftige og uforpligtende drøm-
meri; og det gælder i den stadige tematisering af, at man må finde sig 
selv – frem for på troldevis at være sig selv nok og frem for at have et 
skiftende, hypotetisk selv. Fra først til sidst er stykket kierkegaardsk 
i sin ånd. Eller måske netop ikke fra først til sidst. For til allersidst 
bryder en helt anden stemme ind – og bekræfter reglen om, at værket 
undertiden er klogere end forfatteren.

Knappestøberen har (i femte og sidste akt) opsøgt Peer og stillet 
ham i udsigt, at han skal støbes om; for han har livet igennem hver-
ken været kold eller varm, han har ikke været sig selv. Peer søger nu 
at finde forskellige vidner, der kan redde ham fra støbeskeen, men 
forgæves; fortvivlet må han sande, at han er udstødt af selvejeradelen. 

Som en sidste desperat udvej opsøger Peer da Solveig – kvinden, 
som han har svigtet mere end nogen anden – for at få hende til at 
bekræfte et stort synderegister, så han i det mindste ikke kan kaldes 
lunken: 

315, jf. 312). Med en sådan ‘betinget spontanitet’ synes en – ikke helt ubetydelig – 
pointe fra prædikenerne at være gået i glemmebogen.
26. For et forsøg på en sådan kritisk (løgstrupsk) korrektion af Løgstrups Kierke-
gaard-kritik, se Bugge 2011, 284-289.
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Så sig, hvad du ved!  
Hvor var jeg, som mig selv, som den hele, som den sande?  
Hvor var jeg, med Guds stempel på min pande?

Men Solveig ser tværs igennem Peers (og Knappestøberens (og Ibsens 
(og Kierkegaards))) bogstaveligt talt selv-centrerede system og svarer 
“I min tro, i mit håb og i min kærlighed”.27

Peer Gynt befries udefra for den evindelige jagt på det sande selv og 
aflastes fra fordoblingens optagethed af, hvordan han skal vende sig 
og stå. En anden er brudt ind i hans hus med de nedrullede gardiner, 
og først nu er glæden – med Løgstrups ord i prædikenerne – “virkelig 
glæde” (124). Selv drømmen, der ellers stykket igennem er blevet mis-
tænkeliggjort, bliver på denne baggrund tilladt. Solveigs (og stykkets) 
sidste replik kommer således samtidig til at danne en ny begyndelse: 

Jeg skal vugge dig, jeg skal våge; –  
sov og drøm du, gutten min! (Ibsen 1867, 263). 

Og drøm! En anden holder Peers liv i sin hånd. Og i dette lys kan han 
uhindret hengive sig til drømmen – det stof, meninger i sidste ende er 
gjort af – og vende og stille sig, på hvad måde det skal være. Men nu 
befriet fra den patos, der tillægger meningerne (og standpunkterne) 
en dybere mening.

Solveig har for længst fundet sin drakme.

27. Henrik Ibsen, Peer Gynt (København: Gyldendal 1867), 262.
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Introduktion

I en dansk sammenhæng fortsætter diskussionen tilsyneladende ufor-
trødent om, hvorvidt der overhovedet er en kristen etik.2 Hvor diskus-
sionen i mange andre lande har bevæget sig videre, og man er blevet 

1. K.E. Løgstrup, Det uomtvistelige. Fem samtaler med Helmut Friis (Askov: Askov 
Højskoles Forlag 1984), 59.
2. Jeg anvender i det følgende betegnelsen “kristen” etik som synonym med “kri-
stelig” etik. Derved forstår jeg en kritisk refleksion over de etiske implikationer af 
kristendommens grundlag, historie og praksis. “Teologisk” etik forstår jeg i denne 
sammenhæng som den kritiske refleksion knyttet til fagområdet “Etik og Religions-
filosofi” og dermed som den teologiske disciplin, der har dette som sin særlige op-
gave i samtale med andre teologiske discipliner og andre fagområder. Denne ganske 
korte bestemmelse yder naturligvis ikke spørgsmålet om forholdet mellem kristen 
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mere optaget af teologisk at gå i dybden med nogle af de store etiske 
og samfundsmæssige spørgsmål, som hele tiden melder sig, synes der 
i en dansk sammenhæng at være en inerti indlejret i selve grundlags-
spørgsmålet om den kristne etiks berettigelse og udtryk. Nogle af 
disse spørgsmål har en teologisk karakter, da de tager fat på selve dis-
kussionen om forholdet mellem troen og troens udtryk eller den mere 
klassisk lutherske diskussion om forholdet mellem lov og evangelium. 
Luthersk set kan det da også langt hen ad vejen give god mening at 
hævde, at fordringen isoleret set kan forstås alment, og at der derfor 
ikke er noget særligt kristeligt ved den som sådan. Det er den forståel-
se, vi møder hos en af de store aarhusteologer, K.E. Løgstrup, særligt 
i Den etiske fordring, som blev udgivet første gang i 1956.3 Denne bog 
har vist sig at rumme indsigter, der efterhånden har givet den status 
som en klassiker. Løgstrups hævdelse af fordringens alment humane 
karakter har ligheder med traditionen om den naturlige lov, som den 
også kan læses som en reformulering af.4 Tanken om, at den teologi-
ske etik har en afgørende almen side, deles af denne artikels forfatter. 
Den almene side af den teologiske etik rummer noget helt afgørende 
om forholdet mellem Gud og menneske, forholdet mellem menne-
sker indbyrdes og forholdet mellem mennesker og natur, som vi ikke 
kan og ikke bør opgive. Det er vigtigt at fastholde. I anledning af 75 
års jubilæet for teologi på Aarhus Universitet giver det derfor også 
god mening at tage fat på dette værk og reflektere over dets fortsatte 
betydning.

Når diskussionen om den kristne etik undertiden spidser til i en 
dansk sammenhæng, har det at gøre med spørgsmålet, om der også 
kan siges at være en mere specifik kristen etik. Med andre ord: kan vi 
hævde, at der er en kristen etik, som udtrykker noget særligt kende-
tegnende for det kristne liv eller den kristne tro? Her begynder vande-
ne at skilles. Det er en teologisk uenighed, som er tæt forbundet med 
det grundlæggende spørgsmål, om troen kan siges at indebære en 
forvandling af det kristne menneske? Og om vi kan sætte ord på dele 
af denne forandring? Her kommer vi til et spørgsmål, hvor Løgstrup 

og teologisk etik retfærdighed, men lige netop i diskussionen om Løgstrup kan det 
være væsentligt at sondre mellem de to.
3. Den etiske fordring (DEF) er siden den første udgivelse kommet i flere nye udga-
ver. Jeg holder mig i denne artikel til den seneste, K.E. Løgstrup, Den etiske fordring.  
(Aarhus: Forlaget Klim 2010). Jeg refererer derfor også til siderne i denne udgave, 
men anvender årstal for den oprindelige udgivelse. Jeg anvender i det følgende for-
kortelsen DEF, når værket ikke indgår i andre titler eller citater.
4. Se for eksempel Svend Andersen, Løgstrup (Frederiksberg: Forlaget ANIS 1995), 
54f., 67f. og idem, “Efter loven – Den etiske fordring som luthersk etik”, Livtag med 
den etiske fordring, red. David Bugge & Peter Aaboe Sørensen (Aarhus: Forlaget 
Klim 2007), 65-80 (72, 78).
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ville svare nej. Det er denne afvisning af en kristelig etik, som vil blive 
genstand for en kritisk læsning i det følgende afsnit. Samtidigt rejser 
afvisningen også spørgsmålet, om vi kan undvære denne specifikke 
side? Mister vi ikke noget helt afgørende for en kristen etik, hvis vi 
ikke har denne side med? 

Diskussionen af Løgstrup vil blive fulgt op af en kort redegørelse 
for udvalgte træk ved Dietrich Bonhoeffers etik, som netop place-
rer sig imellem en almen og specifik etik, eller som han formulerer 
det, mellem kompromis og radikalitet. Læsningen af Bonhoeffer vil 
kort drøfte hans forståelse af etik, herunder hans etikkritik, for heri-
gennem at udfolde, hvordan han formår at fastholde tanken om en 
kristen etik. For Bonhoeffer er det afgørende, at den kristne etik er 
bestemt af det kristne menneskes forhold til Kristus, og at dette in-
debærer et kald til at bære vidnesbyrd om Kristus. Det medfører for 
Bonhoeffer, at han samtidigt med den almene bestemmelse af etik-
ken fastholder en specifik bestemmelse.

Diskussionen af Løgstrup og Bonhoeffer leder frem til en overvejel-
se om ansvaret som en tredje vej mellem en almen og specifik bestem-
melse af den kristne etik. Artiklen skitserer således en teologisk an-
svarsetik, der samtidigt fastholder den almene og specifikke bestem-
melse af etikkens grundlag. Hermed tilstræbes det dels at fastholde 
nogle af de væsentlige indsigter i en almen etik og dels at inddrage 
refleksioner over mere specifikke sider af det kristne liv. 

K.E. Løgstrups alment humane etik i kritisk lys

Det centrale sted i Løgstrups forfatterskab for diskussionen om en 
kristen etik er kapitel V i DEF, der bærer overskriften “Gives der en 
kristelig etik?”5 Afsnittet har vakt betydelig diskussion og deler fort-
sat vandene.6 Tonen i afsnittet er skarp og præget af Løgstrups opgør 

5. Løgstrup (1956), 122-132. For god ordens skyld skal det præciseres, at anliggen-
det i nærværende artikel ikke er at give en redegørelse for Løgstrups etik. Det findes 
andre steder. Særligt må nævnes David Bugge, Kompendium til K.E. Løstrup: Den 
etiske fordring. Hovedtanker og argumentationsgang (Aarhus: Forlaget Klim 2011a) 
og idem, Hinandens verden. Ledsager til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring (Aarhus: 
Forlaget Klim 2011b). Hensigten i denne artikel er at rejse en kritisk diskussion af 
hans forståelse af en “kristelig etik”. Derfor rettes blikket også særligt på det afsnit, 
hvor han rejser spørgsmålet, om der gives en sådan.
6. Denne diskussion har blandt andet udfoldet sig mellem to af de teologer, der har 
stået Løgstrup nærmest – Svend Andersen og Ole Jensen. Andersen har i et fest-
skrift til sidstnævnte gjort den læsning gældende, at skønt Løgstrup forstår sin etik 
som overensstemmende med Luthers, overser han væsentlige sider af Kristustroens 
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med sin egen samtid og fortid.7 Løgstrups anliggende er her først og 
fremmest, at forholdet til den radikale fordring er usynligt. Den ra-
dikale fordring har Løgstrup bestemt som den uudtalte fordring, der 
hverken udtales af det andet menneske (Løgstrup 1956, 31f.) eller af 
de sociale normer (69f.). Den er med andre ord tavs.8 Den enkelte skal 
selv afgøre, hvad der er bedst for den anden (56f.) Det er en fordring, 
der udspringer af mødet mellem mennesker, og som den enkelte med 
sin egen “indsigt, fantasi og forståelse” må komme overens med (32). 
Fordringen udspringer af den tillid, der i udgangspunktet er i ethvert 
møde mellem mennesker. Denne tillid betegner han som “det etiske 
livs grundfænomen” (27). Hvordan vi forholder os til denne fordring, 
er imidlertid ikke synligt. Løgstrup drager en parallel til Søren Kier-
kegaard i fremhævelsen af dette forholds usynlighed. (122) Løgstrup 
anfører ikke selv nogen henvisning til Kierkegaard på dette sted, men 
det er nærliggende at antage, at Løgstrup blandt andet har haft Kær-
lighedens Gerninger i tankerne.

Løgstrups hævdelse af usynligheden af den enkeltes forhold til den 
radikale fordring giver god mening både ud fra spørgsmålet om, hvad 
man rent faktisk kan iagttage og ud fra et evangelisk teologisk stand-
punkt.9 Det er indlysende rigtigt, at det ikke kan påvises direkte, 
hvordan det enkelte menneske i sine handlinger og motiver forholder 
sig til den grundlæggende fordring i skaberværket. Ud fra et teologisk 
standpunkt ville en sådan eksplicitet også rejse problemer omkring 

betydning i Luthers forståelse af det kristelige liv. Det gælder særligt i spørgsmålet 
om troens forvandling af det etiske subjekt. Se Svend Andersen, “Om der gives en 
kristelig etik?”, Kamp må der til. Engagementets brydning mellem åbenhed og tradi-
tion. Festskrift tilegnet Ole Jensen, red. Niels H. Brønnum, Erling Christiansen, Lars 
Paludan & Jakob Wolf (Hadsten: Forlaget MIMER 1997), 147-156. Jensen har 
senere gjort gældende, at Løgstrups universelle etik grundlæggende er udtryk for 
“kristendommens etik”, men at det specifikt kristelige intet bidrag giver til den. Se 
Ole Jensen, “Gives der stadig ikke en kristen etik?”, Livtag med den etiske fordring, 
red. David Bugge & Peter Aaboe Sørensen (Aarhus: Forlaget Klim 2007), 155-173 
(163). Andersen fastholder imidlertid i samme udgivelse sin læsning, hvor han på-
viser Løgstrups manglende opmærksomhed på Luthers forståelse af den kristne tros 
forvandling af det etiske subjekt, se Andersen (2007), særligt 73-76. 
7. Se Ole Jensen, Historien om K.E. Løgstrup (København: Forlaget ANIS 2007), 
245f., hvor Jensen medgiver, at Løgstrup i dag formentligt ville have formuleret sig 
lidt mindre provokerende.
8. Bugge peger på, at Løgstrup bruger udtrykket ‘uudtalt’ synonymt med beskri-
velsen af fordringen som ‘tavs’, og at dette er uheldigt grundet tvetydigheden i det 
første prædikat. Der skelnes i det ‘uudtalte’ ikke tilstrækkeligt tydeligt mellem den 
anonyme erfaring af fordringen i forhold til, at den ikke er konkretiseret. Bugge 
argumenterer derfor for fordringens tavse karakter som terminologisk mere præcis. 
(Bugge 2011b, 51ff.)
9. Med ‘evangelisk teologisk’ sigter jeg til den helt grundlæggende protestantiske 
indsigt, at det er troen alene, der er frelsesgrundlaget for det enkelte menneske.



114 Ulrik Nissen

efterlevelsen af den etiske grundfordring, da det ville indebære en 
umiddelbar risiko for at kunne bevæge sig i retning af overfladiskhed, 
småborgerlighed – ja endog hykleri. Løgstrup ville her blandt andet 
pege på konventioner og sociale normer, som det vi må differentiere 
fra selve den etiske fordring (56ff.) Teologisk vil en synlighed endvi-
dere indebære risikoen for en lovorienteret og moraliserende kristen-
domsforståelse. Hævdelsen af usynligheden er derfor ikke i sig selv 
problematisk. 

At forholdet til den etiske fordring er usynligt er imidlertid en 
vigtig præmis for Løgstrups følgende refleksion, hvor han eksplicit 
rejser spørgsmålet “Gives der en kristelig etik?” (125ff.) Dette afsnit 
er mere problematisk. Et af de centrale anliggender i afsnittet er at 
argumentere for det enkelte menneskes ansvar i efterlevelsen af den 
etiske fordring, der netop rejser sig på grund af fordringens tavshed. 
Tavsheden og ansvaret for at efterleve fordringen hænger nøje sam-
men. Dette er i øvrigt et anliggende, han deler med Bonhoeffer, som 
vi vil vende tilbage til. Det mest problematiske afsnit hos Løgstrup er 
imidlertid det, der begynder med “Hvad enten det derfor …” (128). 
Her bevæger Løgstrup sig ind på materialetiske områder så som æg-
teskab, børneopdragelse, straffens motivering og politisk-økonomiske 
retfærdighedsovervejelser. Løgstrup mener, at det kristne menneske 
må tage stilling til disse spørgsmål på samme vilkår som alle andre 
mennesker. 

Her rejser det første problem sig. Tilsyneladende lader Løgstrup 
ude af betragtning, at der i både nytestamentlig teologi og i Luthers 
teologi er en skelnen mellem den etiske grundnorm og denne grund-
norms forskellige udtryk.10 I både Jesu etiske forkyndelse og i Luthers 
etik indebærer denne sondring, at der på den ene side er en etisk 
grundnorm, som vi kan sammenfatte i den naturlige lov eller den 
gyldne regel, og på den anden side en række specificeringer af denne 
grundnorm, som ganske vist henter deres begrundelse i denne, men 
som samtidig virker tilbage på og herigennem kvalificerer grundnor-

10. Se for eksempel Wolfgang Schrage, Ethik des Neuen Testaments (Göttingen: 
Vandenhoeck und Ruprecht 1982) og Paul Althaus, Die Ethik Martin Luthers 
(Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1965). Denne skelnen genfinder vi dog, når 
Løgstrup i sit senere værk Norm og spontaneitet sondrer mellem etikkens principielle 
problemer, etiske begreber og de specielle etiske problemer. Se K.E. Løgstrup, Norm 
og spontaneitet. Etik og politik mellem teknokrati og dilettantokrati (København: Gyl-
dendal 1972) Når Løgstrup her reflekterer over spørgsmål som for eksempel “kær-
lighed og seksualitet”, “politik og økonomi”, “terrorbalancen” og “biologi og etik,” 
er der reelt tale om en materialetik. Men denne er naturligvis fortsat foretaget i lyset 
af den fænomenologiske etik, som han lægger grunden til med Den etiske fordring, 
dog med den tilføjelse, at han i mellemtiden er blevet opmærksom på de såkaldte 
“suveræne livsytringer”. Se Andersen (1995, 68ff.) og Jensen (2007, 104ff.).
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men. Der er altså en vekselvirkning mellem den etiske grundnorm 
og dens eksplicitte udtryk, som Løgstrup tilsyneladende lader ude af 
betragtning. Løgstrup anvender ganske vist et begreb om prismer, 
der kunne foranledige en til at tro, at der her er tale om et sådant 
vekselvirkningsforhold. Hos ham er det dog ikke ment sådan, at disse 
prismer kaster lys tilbage på fordringen, men derimod, at forholdet 
mellem fordringen og handlingen brydes.11

Løgstrup gør dernæst gældende, at det kristne menneske ikke af det 
kristne budskab kan uddrage nogen materialetik: “Det menneske, 
for hvem det kristne budskab er den afgørende sandhed om hans 
eksistens, kan ikke i det budskab hente nogle specifikke, kristelige 
argumenter for det ene eller andet syn på ægteskab, børneopdragelse 
[etc, UN]” (128). Udsagnet er problemfyldt, fordi Løgstrup her ud-
vider sin afvisning af, at der kan udledes en specifik, kristen etik af 
fordringen til at gælde “det kristne budskab” som helhed. Det rej-
ser spørgsmålet, hvad Løgstrup mener med denne betegnelse.12 For-
mentligt refererer han her fortsat til Jesu etiske forkyndelse, som har 
været hans orienteringspunkt igennem hele DEF. Men hvis vi tager 
udsagnet for pålydende, er der i disse bemærkninger en afvisning af, 
at der overhovedet i “det kristne budskab” kan findes etiske argu-
menter for stillingtagen til konkrete etiske spørgsmål. Igen må det 
gøres gældende, at enten glemmer Løgstrup, at det at tale om en etisk 
grundnorm og en række specifikke udlægninger af denne ikke ude-
lukker hinanden, eller han tilsidesætter denne sammenhæng. Det er 
imidlertid ganske enkelt ikke rigtigt, at der i “det kristne budskab” 
ikke skulle være argumenter i forhold til specifikke etiske spørgsmål. 
De bibelske tekster, den kristne tradition og nyere teologisk refleksion 
rummer talrige eksempler på, at der ud fra “det kristne budskab” 
med god begrundelse kan argumenteres for en konkret stillingtagen 
til specifikke etiske spørgsmål.13 

11. Løgstrup udpeger tre måder, hvorpå fordringen brydes gennem et prisme – re-
lationen man indgår i til den anden, situationen som den anden befinder sig i, og 
den enkeltes natur (Andersen 2007, 67ff.; Bugge 2011b, 120ff.). 
12. Det kan gøres gældende, at Løgstrup her mener det specifikke i det kristne 
budskab. Det gør det imidlertid ikke meget klarere, al den stund det er vanskeligt 
at tale om kristendom uden det, der gør kristendom til kristendom, altså det spe-
cifikke. Når Løgstrup anvender så bred en betegnelse som “det kristne budskab”, 
er det derfor mere redeligt at medgive, at han her kunne have været mere præcis. 
Dertil tjener Bugges ledsagerbind, hvor han dels giver udtryk for, at dette afsnit 
“ikke hører til de mest stringent opbyggede i bogen” (Bugge 2011b, 123), dels angi-
ver, at der er tale om “kristendommen” mere bredt forstået, og at en argumentation 
herudfra efter Løgstrups opfattelse vil føre til en forenkling af problemstillingerne 
(ibid., 133).
13. Blandt talrige eksempler på dette vil jeg her blot nævne The Oxford Handbook 
of Theological Ethics, red. Gilbert Meilaender og William Werpehowski (Oxford: 
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Løgstrup fortsætter denne passage med at hævde, at det kristne 
menneske i stillingtagen til etiske spørgsmål må “ argumentere for 
sin opfattelse på det ene og andet område som enhver anden – og 
med argumenter, der må kunne godtages af den ikke-kristne ligeså 
godt som af den kristne” (128). Udsagnet er problematisk, fordi det 
fuldstændigt tilsidesætter, at der for det kristne menneske i forholdet 
til Kristus, i forhold til at være del af en kristen kirke, i forhold til for-
kyndelsen, i forhold til sakramenternes etiske implikationer (i blandt 
andet Luthers dåbsteologi er der betydelige etiske implikationer) og i 
forhold til den teologiske tradition findes etiske implikationer, som er 
særegne for det kristne menneske.14 Ved at opstille en præmis om, at 
etikken for både det kristne menneske og den ikke-kristne skal gøres 
gældende med almene argumenter, reducerer Løgstrup den kristne 
etik til alene at være almen. Dermed mister han den del af den kristne 
etik, der har et særligt kendetegn, og kommer derfor også i risiko for 
helt at tilsidesætte den kristne tros etiske implikationer.

Problemstillingen bliver yderligere skærpet, når Løgstrup går videre 
og hævder, at “han [det kristne menneske, UN] må bruge sin egen 
fornuft, indsigt og menneskelighed for selv at komme til klarhed over 
spørgsmålene, ligesom han må appellere til det andet menneskes for-
nuft, indsigt og menneskelighed uden tanke på, om den anden er 
kristen eller ikke-kristen” (128) Udsagnet rummer to grundlæggende 
problemer. For det første synes Løgstrup i disse formuleringer at an-
tage, at det kristne menneske er fuldstændigt upåvirket af den kristne 
tro og i sin etiske stillingtagen ikke i nogen henseende er enten præ-
get eller informeret af denne overbevisning. For det andet tilsidesæt-
ter Løgstrup hele den lange kristne tradition (de bibelske tekster, den 
teologiske tænkning og aktuel teologisk og kirkelig refleksion) som 
tæt på irrelevant for det kristne menneskes etiske stillingtagen.15 

Løgstrup fortsætter sin refleksion med at hævde, at det er en 
“uting”, hvis der findes et “frimureri” mellem kristne indbyrdes i 

Oxford University Press 2007), hvis hoveddele redegør for sammenhængen mellem 
dogmatik og etik, kilderne til moralsk erkendelse, det kristne livs strukturer, det 
kristne livs sfærer og en kritisk fremstilling af centrale værker indenfor teologisk 
etik. Denne replik til Løgstrup ligger i øvrigt tæt på den kritik, som han allerede 
blev mødt med et par år efter udgivelsen af DEF. Se N. H. Søe, “Den etiske for-
dring”, DTT 21 (1958), 1-15 (10f.). Det er i den forbindelse også værd at bemærke, 
at Løgstrup selv modificerer sit standpunkt i årene derefter (se note 15). Se endvi-
dere note 10.
14. For en indføring i den kristne etiks liturgiske forankring, se for eksempel The 
Blackwell Companion to Christian Ethics, red. Stanley Hauerwas og Samuel Wells 
(Malden, MA/Oxford, UK/Victoria, Australia: Blackwell Publishing 2004).
15. Bugge medgiver, at et kritikpunkt som dette formentligt ikke ville have gjort 
nævneværdigt indtryk på Løgstrup (Bugge 2011b, 129, note 59).



 Kristen etik mellem kompromis og radikalitet 117

etiske og politiske spørgsmål (129). Kritisk kan det anmærkes, at et 
begreb som “uting” ikke er synderligt præcist, og at det derfor henstår 
i uklarhed, hvori problemet egentligt består. Dette problem bliver 
desto større, når der er solidt grundlag i både bibelske tekster og den 
teologiske tradition for at hævde, at det kristne liv har noget særligt 
ved sig.16 Det er denne side af det kristne liv, som er grundlaget for, 
at der er et vidnesbyrd forbundet med det kristne liv. Når Løgstrup 
bruger betegnelsen “frimureri” kan det heller ikke siges at fremme ar-
gumentationen, men må snarere læses som en polemisk og sarkastisk 
bemærkning til forestillingen om det kristne liv som noget særligt.

I de følgende passager argumenterer Løgstrup for sit standpunkt. 
Ifølge Løgstrup har fordringen i Jesu forkyndelse alene den andens 
gavn for øje. Når den enkelte bliver stillet over for fordringen, må 
vedkommende sætte sine “egne velforståede interesser” til side (129). 
Evangeliet kan derfor ifølge Løgstrup ikke bruges som argument 
(ibid.). Løgstrup gør dernæst gældende, at en henvisning til kristen-
dommen ville indebære, at den enkeltes “forstand, indsigt og kær-
lighed” dermed sættes ud af spil (130). Med andre ord – for at den 
etiske fordring fremstår med sin radikalitet, er det afgørende, at det 
er den enkeltes “indsigt, fantasi og forståelse” (32), der i den konkrete 
situation afgør, hvad der er den anden til gavn. Hvis denne forståelse 
opgives, er der en risiko for, at kristendommen reduceres til ideologi, 
og at næsten bliver til en genstand for en bestemt sag, som man øn-
sker fremmet (130). Problemet er ifølge Løgstrup, at man får en ten-
dens til at gøre ordene, handlingerne, standpunkterne og løsningerne 
til det radikale fremfor at lade den tavse fordring være det radikale 
(130f.). Ved en forskydning i retning af ordene og standpunkterne, 
risikerer man at miste optagetheden af det andet menneske, som for-
dringen retter sig mod (131).

Når Løgstrup så markant afviser en kristelig etik i denne passage i 
DEF hænger det altså tæt sammen med hans understregning af den 
etiske fordring som radikal. Det er der gode grunde til. Problemet 
hos Løgstrup er, at han i flere af sine formuleringer dels bliver tvety-
dig og dels går for vidt. I flere af sine formuleringer er det ikke helt 
klart, hvad han faktisk mener, når han for eksempel skriver om “det 

16. Se for eksempel note 10 og 13. Der ud over kan blandt andet henvises til Ri-
chard B. Hays, The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New 
Creation. A Contemporary Introduction to New Testament Ethics (Edinburgh: T&T 
Clark 1997) for en indføring i en særlig nytestamentlig etik. I forhold til den teo-
logiske tradition se blandt andet J. Philip Wogaman, Christian Ethics: A Historical 
Introduction (London: SPCK 1994) og Readings in Christian Ethics. A Historical 
Sourcebook, red. J. Philip Wogaman & Douglas M. Strong (Louisville, KY: West-
minster John Knox Press 1996).
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kristne budskab” (128), eller at “kristendommen” ikke giver grundlag 
for en “bedreviden” (129f.). Han går for vidt, når han så markant 
afviser, at der er en sammenhæng mellem det kristne budskab og 
etikken, til trods for, at han rent faktisk indleder DEF med kirkens 
forkyndelse og herudfra hævder, at den må svare til noget i vores til-
værelse for at være vedkommende (9). Han går i dette afsnit også for 
vidt i lyset af sine senere indrømmelser, hvor han delvist medgiver, at 
der kan tales om en kristen etik.17 Selv om Løgstrup altså er meget 
markant i sin afvisning af en kristen etik i kapitel V i DEF, kan vi 
således se, at selv Løgstrup ikke helt kan opgive den. Derfor vender 
vi os nu mod en anden teologisk etiker, hvor det specifikt kristelige 
er mere fremhævet. 

Dietrich Bonhoeffers etik mellem radikalitet og kompromis

Hos Bonhoeffer finder vi en forståelse af den kristne etik, der sam-
tidigt fastholder den almene og specifikke side. Bonhoeffer bestem-
mer denne dobbelthed med udgangspunkt i kristologien, nærmere 
bestemt inkarnationen og den heri indeholdte forsoning af verden 
med Gud. For Bonhoeffer indebærer dette en forståelse af virkelig-
heden, der gør det umuligt at adskille verdens og Guds virkelighed 
uden at adskille Kristusvirkeligheden. Dette er et centralt anliggende 
for Bonhoeffer i indledningsafsnittet “Christus, die Wirklichkeit und 

17. Det er i den forbindelse værd at være opmærksom på, at selv om Ole Jensen i 
flere udgivelser støtter Løgstrup i afvisningen af en kristen etik, så medgiver Jensen, 
at der ikke er nogen uoverensstemmelse mellem Løgstrups skabelsesetik og kri-
stendommen. Han gør endog gældende, at “kristendommens etik er denne etik, de 
falder sammen”. Han gør videre også opmærksom på, at Løgstrup sidst i sit liv kan 
tale om en “kristen moral” og den etik, som er forbundet med “kristendommen” 
(Jensen 2007, 246). Hos Løgstrup selv finder vi forskellige modificeringer af hans 
afvisning af en kristen materialetik allerede i 1961, hvor han diskuterer med flere 
af sine kritikere (K.E. Løgstrup, Kunst og etik (København: Gyldendal 1961), 212-
218). Men også i første halvdel af firserne medgiver han i posthumt udgivne skrif-
ter, at der kan tales om en kristen moral (K.E. Løgstrup, System og symbol. Essays 
(København: Gyldendal 1982), 124f.), og at kristendom og etik er forbundne, Løg-
strup 1984, 59f. Hvis disse sene tekster læses i lyset af Løgstrups tidlige forståelse 
af sig selv som kristen etiker og hans fremhævelse af åbenbaringens nødvendighed 
for “den endegyldige etiske sandhed” (se Kees van Kooten Niekerk, “Vejen til den 
etiske fordring”, Livtag med den etiske fordring, red. David Bugge og Peter Aaboe 
Sørensen (Aarhus: Forlaget Klim 2007), 9-46 (11)) rejser det spørgsmålet, om Den 
etiske fordring grundlæggende er at læse som Løgstrups udfoldelse af den almene 
side af en kristen etik, men at dette netop som sådan er uløseligt forbundet med et 
særligt (og dermed specifikt) udgangspunkt. 
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das Gute. Christus, Kirche und Welt” fra hans Ethik (DBW 6).18 Det 
indebærer dels, at der hos Bonhoeffer er en bekræftelse af den kristne 
etiks almene side. Bonhoeffer understreger således vigtigheden af at 
forstå mennesket som et udelbart hele i fællesskab med andre men-
nesker og skabninger (38), ligesom han gør gældende, at der ikke er 
nogen kristelig virkelighed adskilt fra verdens virkelighed (47). Dels 
indebærer det, at han lige så markant kan fremhæve etikkens spe-
cifikke bestemmelse, idet det ikke giver mening at tale om verdens 
virkelighed adskilt fra Kristi virkelighed. Ifølge Bonhoeffer er det 
en tom abstraktion at tale om verden uafhængigt af Kristus: “Ohne 
Christus von der Welt zu sprechen, ist leere Abstraktion. Die Welt 
steht in Beziehung auf Christus, ob sie es weiß oder nicht” (54). For 
Bonhoeffer er der altså tale om en samtidig bekræftelse af verden og 
at denne bekræftelse ikke lader sig løsrive fra Kristus, uden at den 
ender i meningsløshed. Denne dobbelthed er afgørende for hans for-
ståelse af den kristne etik som både almen og specifik.19

For at forstå Bonhoeffers etik er det imidlertid væsentligt at være 
opmærksom på, at han har et kritisk syn på etik. Allerede i sine tid-
lige skrifter udtrykker han et forbehold overfor kristen etik. Det gæl-
der for eksempel foredraget “Grundfragen einer christlichen Ethik”, 
som han holdt i februar 1929 for menigheden i Barcelona, hvor han 
havde et vikariat som præst.20 Bonhoeffer opfatter det som udsigtsløst 
at forsøge at opstille kristeligt almene (christlich allgemeingültige) 
normer i forhold til tidens etiske spørgsmål. Opgaven må snarere 
være at belyse de etiske spørgsmål ud fra kristelige grundideer og her 
ud fra at tage del i disse (DBW 10, 323). Bonhoeffer fører imidlertid 
denne kritik videre, idet han gør gældende, at etikken bærer en kim 
i sig til sin egen guddommeliggørelse. Religionen og moralen kan 
dermed komme til at stå i vejen for, at Gud kommer til mennesket. 
Det kristne budskab er derfor i den forstand grundlæggende areligi-
øst og amoralsk (315). Bonhoeffer kan derfor også med henvisning til 

18. Dietrich Bonhoeffer, Ethik, Dietrich Bonhoeffer Werke (DBW), bd. 6, red. 
Ilse Tödt, Heinz Eduard Tödt, Ernst Feil & Clifford Green (Gütersloh: Chr. Kaiser 
Verlag/Gütersloher Verlagshaus 21998 (1992)), 31-61. 
19. Denne dobbelthed og samtidig enhed mellem disse to sider har jeg analyseret 
i en række udgivelser. I denne forbindelse vil jeg blot henvise til min disputats, 
hvor jeg giver en samlet kritisk redegørelse for flere af disse studier. Se Ulrik Becker 
Nissen, Between Universality and Specificity. A Study of Christian Social Ethics with 
Particular Emphasis on Dietrich Bonhoeffer’s Ethics (Aarhus Universitet: Upubliceret 
disputats 2014). 
20. Dietrich Bonhoeffer, “Grundfragen einer christlichen Ethik. 8.2.1929”, Barce-
lona, Berlin, Amerika. 1928-1931. DBW 10, red. Reinhart Staats, Hans Christoph 
von Hase, Holger Roggelin & Matthias Wünsche (Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag/
Gütersloher Verlagshaus 22005 (1992)), 323-345.
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Friederich Nietzsche sige, at det kristne budskab står hinsides godt 
og ondt: “Die christliche Botschaft steht jenseits von Gut und Böse “ 
(327). Bonhoeffer kommer meget tæt på formuleringer, som minder 
om dem, vi finder hos Løgstrup, når han tilsyneladende slutter, at 
kristendom og etik overhovedet ikke har noget med hinanden at gøre 
(327). 

Samme etikkritiske standpunkt kan vi genfinde i hans Ethik fra 
begyndelsen af 1940’erne, når han blandt andet skriver, at skønt man 
kan synes, at det må være målet for al etisk besindelse at nå frem til 
en viden om godt og ondt, så er den kristne etiks primære opgave at 
ophæve denne viden: “Das Wissen um Gut und Böse scheint das Ziel 
aller ethischen Besinnung zu sein. Die christliche Ethik hat ihre erste 
Aufgabe darin, dieses Wissen aufzuheben” (DBW 6, 301). Denne op-
gave er særegen for den kristne etik, hvorfor Bonhoeffer kan tale om 
netop den kristne etik som “Kritik aller Ethik” (ibid.). I både Barce-
lonaforedraget og i dette afsnit i Ethik (301ff.) knytter Bonhoeffer sin 
etikkritik til syndefaldet. Teologisk set består syndefaldet netop i det-
te, at mennesket kommer til erkendelse af godt og ondt. Syndefaldet 
giver mennesket en etisk bevidsthed, hvorved det samtidigt bevæger 
sig væk fra det umiddelbare forhold til Guds vilje. Etikkens opgave 
bliver derfor også at reflektere over forsoningen som grundlaget for 
det kristne liv og hvad denne forsoning indebærer (DBW 6, 311). 

Bonhoeffer bliver således ikke stående ved den etikkritiske position. 
For ham er det klart, at en kristen teologi har etiske implikationer. 
Derfor er store dele af hans forfatterskab præget af en refleksion over 
disse etiske implikationer. Snarere end en teologisk etik kan det imid-
lertid give god mening at tale om en etisk teologi hos Bonhoeffer.21 
Dette viser sig allerede i nævnte Barcelonaforedrag, hvor han reflekte-
rer over tidens etiske spørgsmål i lyset af kristelige grundidéer (DBW 
10, 323). Denne grundbestemmelse af etikken kan vi følge hele vejen 
op igennem hans forfatterskab. Forståelsen indebærer, at han bevæger 
sig bort fra de traditionelle etiske kategorier og er bevidst om ikke 
at placere sig indenfor enten pligt-, konsekvens- eller dydsetikken 
(DBW 6, 31f.). Disse etiske tilgange har hver især noget rigtigt ved 
sig, men de rummer samtidigt også så mange problemer, at vi er nødt 
til at tænke etik bredere. Hvor de nævnte etiske tilgange overvejende 
er filosofiske bestemmelser, kan det samme imidlertid også siges om 
mere teologiske grundbestemmelser af etikken. Grundforståelserne 
er her ikke helt så afgrænsede, men alligevel kan vi skelne mellem 
for eksempel en skabelsesteologisk etik, en efterfølgelsesetik, en ek-

21. Se for eksempel James Burtness, Shaping the Future: The Ethics of Dietrich Bon-
hoeffer (Philadelphia: Fortress Press 1985).
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klesiologisk etik og en bibelsk etik. Disse forskellige tilgange til en 
teologisk etik vil indebære alternative svar på de etiske udfordringer. 
For Bonhoeffer er det imidlertid karakteristisk, at han også i forhold 
til disse bestemmelser bevæger sig ud over en traditionel afgrænsning. 
Det viser sig blandt andet i hans bestræbelse på grundlæggende at 
bestemme den teologiske etik mellem radikalitet og kompromis, som 
han særligt udfolder i sin Ethik i afsnittet om “Die letzten und die 
vorletzten Dinge” (137ff.).

For Bonhoeffer er det afgørende, at både den radikale bestemmelse 
af etikken og kompromiset er ekstreme løsninger. Som sådan ender 
de også med at adskille en bestemmelse af den teologiske etik, som 
snarere burde være holdt sammen. Den radikale etik forstår Bon-
hoeffer som den position, der udelukkende har “das Letzte” for øje 
(144). Dette “Letzte” bestemmer han tidligere i afsnittet som retfær-
diggørelsen af nåde alene (137). Når der ensidigt fokuseres på “das 
Letzte”, risikerer vi at ende med en forståelse, hvor Kristus anskues 
i modsætningsforhold, sågar fjendskab, i forhold til “das Vorletzte”. 
Kristus opfattes her som “der Zestörer und Feind alles Vorletzten und 
alles Vorletzte ist Feindschaft gegen Christus” (144). Den radikale 
forståelse bliver derfor også kendetegnet ved et had mod det bestå-
ende. Snarere end at være kendetegnet af en kærlighed til verden, 
ender denne forståelse med en foragt og bitterhed over for verden og 
medmennesket. Kirken bevæger sig i denne forståelse bort fra at være 
et åbent fællesskab, der tjener verden, til at være bestemt af et snævert 
ideal om kirken som et særligt meningsfællesskab (147).22 Kompro-
misset er derimod kendetegnet ved, at “das Letzte” adskilles fra “das 
Vorletzte”, som derved ikke anfægtes af dette. “Das Vorletzte” får 
dermed mulighed for at bestå helt uafhængigt og afsondret fra “das 
Letzte”, som til gengæld for sin del bliver bestemt som helt igennem 
hinsidigt (145). Derved bliver kompromisset også kendetegnet ved 
et had over for retfærdiggørelsen af synderen ved nåde alene. Verden 
og dets liv må ifølge denne forståelse værnes mod nådens indbrud 
(Einbruch) i dets område (Bereich). Nåden har ifølge denne forstå-
else ikke noget at gøre med livet i verden. Alene at rejse spørgsmålet 
om Guds ords autoritet i forhold til verden opfattes som udtryk for 
radikalitet (147f.).23

22. Der er træk i denne karakteristik af det radikale, hvor det får lighed med den 
forståelse af kristen etik, som Løgstrup gør op med. Det er blandt andet tilfældet, 
når han gør op med, at kristendommen skulle kunne give grundlag for en “politisk 
eller etisk bedreviden” (1956, 129). Bonhoeffer og Løgstrup deler derfor for så vidt 
en afstandtagen til det, som Bonhoeffer her betegner som radikalisme.
23. Hvor Løgstrup og Bonhoeffer deler en kritik af radikalismen, kan man imid-
lertid rejse spørgsmålet, om det også er tilfældet i forholdet til kompromiset, som 



122 Ulrik Nissen

De to meget forskellige og hver for sig ekstreme løsninger ender 
derfor også med to helt fundamentalt forskellige forståelser:

Der Radikalismus haßt die Zeit, der Kompromiß haßt die Ewigkeit; 
der Radikalismus haßt die Geduld, der Kompromiß haßt die Entscheidung, 
der Radikalismus haßt die Klugheit, der Kompromiß haßt die Einfalt. 
Der Radikalismus haßt das Maß, der Kompromiß haßt das Unermeßliche.
Der Radikalismus haßt das Wirkliche, der Kompromiß haßt das Wort (148). 

Det afgørende problem i denne modstilling af radikaliteten og kom-
promiset er, at de dermed bliver, hvad Bonhoeffer kalder ualvorlige. 
De tager ikke alvorligt, at Guds og verdens virkelighed er ét i Kristi 
virkelighed: “Weder die Idee eines reinen Christentums an sich noch 
die Idee des Menschen, wie er an sich ist, ist ernst; ernst ist allein 
die Wirklichkeit Gottes und Wirklichkeit des Menschen, die in Jesus 
Christus eins geworden ist” (146). For Bonhoeffer kan der derfor ikke 
tales om en kristendom i sig selv, uafhængigt af verden. Lige så lidt 
som der kan tales om mennesket i sig selv, der udelukker forholdet til 
Gud (146). Det afgørende for Bonhoeffer er derfor også, at vi sam-
menholder disse modsætninger, hvis helt centrale forening vi finder i 
Kristus.24 Med denne dobbelte bestemmelse af den kristne etik bliver 
Bonhoeffers etik dermed samtidigt almen og specifik. Han får således 
formuleret en forståelse af etikkens grundlag, der fastholder, hvad 
Løgstrup ville betegne som alment humant og samtidigt inddrager 
han en specifik bestemmelse afledt af kristologien.

Ansvaret som en tredje vej for kristen etik 

Sameksistensen af det almene og specifikke genfinder vi i ansvarsbe-
grebet. Det er i øvrigt et område, hvor Løgstrup og Bonhoeffer har 
bemærkelsesværdigt lignende opfattelser. Ansvarsbegrebet åbner der-
med op for et område, hvor Løgstrup og Bonhoeffer tilsyneladende 
kan bringes i en frugtbar samtale med hinanden. 

Bonhoeffer forstår det. Når Løgstrup så skarpt afviser, at der i “det kristne bud-
skab” (1956, 128) skulle kunne hentes nogen form for argumenter i specifikke eti-
ske spørgsmål, samtidigt med, at han betoner, at det kristne menneske må tage 
stilling “… på ganske de samme vilkår som enhver anden” (ibid.), synes der at være 
træk, der nærmer sig, hvad Bonhoeffer ville betegne som en kompromisposition.
24. Jeg har i nævnte disputats argumenteret for, at Bonhoeffer her lægger sig op ad 
en luthersk forståelse af communicatio idiomatum, således at han i lyset af tanken 
om egenskabernes udveksling samtidigt kan tale bekræftende om Guds og verdens 
virkelighed, idet begge er forenet i Kristusvirkeligheden. Se Nissen (2014), 60-67.
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Når ansvarsbegrebet rummer mulighed for en tredje forståelse af 
den teologiske etik mellem det almene og specifikke skyldes det, at 
der i lyset af denne tilgang til etikken dels ikke på forhånd er fastlagte 
retningslinjer, men at det er i det konkrete gensvar, at det etisk rette 
må bestemmes, og dels at dette gensvar åbner op for spørgsmålet, 
hvorfra dette gensvar henter sin prægning. Helt basalt er ansvaret et 
gensvar. På dansk finder vi det i selve ordet ansvar, der etymologisk 
er afledt af at ‘gen-svare’. Ansvaret er altså udtryk for, at vi gensvarer 
eller responderer på noget. Ansvaret kan vise sig i en række forskellige 
livssituationer, opgaver og udfordringer. Fælles for dem alle er dog, at 
der er tale om en form for respons, som giver anledning til ansvaret. 
Vi finder den samme betydning i det engelske response og responsibi-
lity, der begge er afledt af det latinske respondeo. På tysk finder vi det 
også i ver-antwortung, som ligger meget tæt op ad det danske at ‘gen-
svare’. Gensvaret indgår altså i en form for dialog, hvor vi svarer igen 
ved at påtage os det ansvar, der er blevet lagt hen til os.25

Vi kan pege på mange vigtige implikationer af denne responsive 
forståelse af ansvar. Men en af de afgørende bestemmelser er, at an-
svaret er et relationelt begreb. Det er et etisk begreb, der fremhæver, 
at vi lever i indbyrdes relationer til hinanden, og at der herudfra rejser 
sig et ansvar. Ansvarlig er vi altid over for nogen eller noget. Løgstrup 
formulerer det således: “Ansvarlig bliver man af, at noget kommer til 
at bero på een.”26 

I Løgstrups etik er ansvarsbegrebet gennemgående. Selve begre-
bet “ansvar” nævnes gentagne gange i DEF. Vi møder det allerede i 
indledningsafsnittet, når Løgstrup taler om fordringen som det, der 
giver et ansvar for den anden, som dog aldrig kan bestå i at overtage 
hans eget ansvar (Løgstrup 1956, 39). Ligeledes møder vi det centrale 
steder, som når han for eksempel skal bestemme det etiske livs grund-
fænomen. Dette fænomen differentierer han fra, hvad han kalder den 
“frit opfundne og spontane velgerning” (66). Denne forudsætter en 
uproblematiseret respekt for hinandens selvstændighed og uafhæn-
gighed. Det er imidlertid en utilstrækkelig bestemmelse, da det ikke 
i fornøden grad har blik for det magtforhold, der er givet med den 
etiske afgørelse. Netop erkendelsen af denne magt og at vi dermed er 
spærret inde i afgørelsen, om vi vil bruge magten til den andens eller 
til vort eget bedste, giver grundlaget for ansvaret (ibid.). Ansvarsbe-
grebet bruges med andre ord til at sammenfatte den afgørelse, som 
den etiske fordring stiller os overfor.

25. Se hertil i øvrigt Ulrik Nissen, Ansvar. Tænkepauser (Aarhus: Aarhus Univer-
sitetsforlag, under udgivelse)
26. K.E. Løgstrup, Etiske begreber og problemer (Aarhus: Forlaget Klim 2014), 56.
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Derfor kan Løgstrup også sige, at usynligheden i forholdet til den 
etiske fordring stiller os i det ansvar, som kun kan være vores eget. Vi 
kan ikke komme til fuld vished om, hvad der er det rette at gøre, og 
er derfor henvist til vores eget ansvar i denne afgørelse. Den enkelte 
kan aldrig “have en fuldkommen sikkerhed for at have handlet ret 
og rigtigt. Så vist som fordringen brydes af vor indsigt og menne-
skelighed, handler vi på eget ansvar” (125). Den centrale betydning 
af ansvarsbegrebet bekræftes endvidere af, at dette er et af de begre-
ber, som Løgstrup særligt drøfter i Etiske begreber og problemer. Han 
knytter også her ansvarsbegrebet tæt til magten: “den ansvarlige har 
magt over den, for hvem han har ansvar. Blot består det ansvarlige 
forhold i, at med denne magt skal den ansvarlige tjene den, for hvem 
han har ansvar” (57). Når Løgstrup reflekterer over ansvarsbegrebets 
oprindelse efter første verdenskrig henviser han til en erkendelse, der 
var nået om menneskenes indbyrdes afhængighed: “(K)arakteristisk 
for vor tilværelse er det, at vi er indbyrdes afhængige af hinanden, og 
at afhængighed går så dybt, at uden den ville vor tilværelse slet ikke 
være menneskelig” (58). Løgstrup formulerer med andre ord oprin-
delsen af ansvarsbegrebet som sammenfaldende med en erkendelse af 
den menneskelige indbyrdes afhængighed, der har lighed med hans 
forståelse af menneskelivets grundvilkår, som ligger til grund for den 
etiske fordring. 

Hvor læsningen af Løgstrups etik ikke har været fokuseret på hans 
ansvarsbegreb,27 er situationen ganske anderledes for Bonhoeffer. Der 
er et meget stort antal artikler og monografier, der analyserer hans 
etik med ansvarsbegrebet som optik.28 Det er der god grund til. I 
hans Ethik dedikerer han et større afsnit til ansvarsbegrebet, “Die 
Geschichte und das Gute [2. Fassung]” (DBW 6, 245-300). Et af de 
punkter, hvor Bonhoeffer minder om Løgstrup, er i fremhævelsen 
af uvisheden i den etiske afgørelse. Ligesom Løgstrup understreger 
Bonhoeffer, at det er en præmis for ansvaret, at det ikke på forhånd 

27. Der har så vidt denne artikels forfatter er orienteret, ikke været nogle sam-
menhængende og større undersøgelser af Løgstrups ansvarsbegreb og forsøg på at 
læse ham som ansvarsetiker. Jensens indføring i Løgstrup nævner eksempelvis ikke 
ansvarsbegrebet overhovedet i bogens sagregister (Jensen 2007) I Livtag med den 
etiske fordring finder vi heller ikke bidrag, der særskilt drøfter dette begreb, Bugge 
og Sørensen (2007). I ledsagerbindet til DEF kommenterer Bugge ofte på ansvars-
begrebet, men det bliver ikke drøftet med et selvstændigt afsnit (Bugge 2011b). 
28. Jeg vil her blot nøjes med at henvise til Gunter M. Prüller-Jagenteufel, Be-
freit zur Verantwortung: Sünde und Versöhnung in der Ethik Dietrich Bonhoeffers 
(Münster: LIT Verlag 2004). Se i øvrigt også Ulrik Becker Nissen, “Responding to 
Human Reality. Responsibility and Responsiveness in Bonhoeffer’s Ethics”, Being 
Human, Becoming Human: Dietrich Bonhoeffer and Social Thought, red. Jens Zim-
merman & Brian Gregor (Eugene, OR: Wipf and Stock 2010), 203-225.
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er givet, hvad der er det etisk rette at gøre (220f.; 231f.). Bonhoeffer 
deler endvidere lighed med Løgstrup i sin fremhævelse af etikken 
som bestemt i den konkrete situation. Det er den konkrete afgørelse 
stillet overfor det konkrete etiske spørgsmål, der danner grundlag for 
ansvaret (220f.; 245f.). Ligesom Løgstrup henviser til det etiske livs 
grundfænomen, når han skal bestemme den etiske fordrings grund-
lag, taler også Bonhoeffer om det etiske fænomen (37; 368f.).

På et afgørende punkt adskiller Løgstrup og Bonhoeffer sig imid-
lertid. Det er i spørgsmålet om Kristi betydning for ansvaret. Dette 
spiller tilsyneladende ikke nogen fremtrædende rolle hos Løgstrup 
(hvis vi da ser bort fra, at han ønsker at bestemme Jesu etiske for-
kyndelse alment humant). For Bonhoeffer spiller det derimod en helt 
afgørende rolle, idet Kristus er indbegrebet af, hvad det vil sige at leve 
et liv i ansvar. Bonhoeffer tager sit udgangspunkt i, at spørgsmålet 
om det gode er givet med livet selv. (245) Samtidigt tager han Jesu 
udsagn alvorligt, når Jesus siger om sig selv, at han er livet. (Joh 14,6) 
Det indebærer for Bonhoeffer, at hverken den filosofiske eller teologi-
ske tænkning kan se bort fra denne bestemmelse (DBW 6, 248f). At 
Jesus er selve livet indebærer endvidere, at livet finder sin bekræftelse 
i Kristus: “Gut ist das Leben als das was es in Wirklichkeit, das heißt 
in seinem Ursprung, seinem Wesen und seinem Ziel ist, also Leben 
im Sinn des Wortes: Christus ist mein Leben” (252). At tale om men-
nesket i sig selv er derfor en tom abstraktion. I kraft af inkarnationen 
er mennesket elsket, dømt og forsonet med Gud i Kristus (253). Livet 
som helhed er derfor et gensvar på Guds ord til os i Kristus. Fordi 
det er et ord, der omfatter hele livet, kan svaret også kun omhandle 
hele livet (ibid.). Dette gensvar af livet som helhed forstår Bonhoeffer 
som ansvar.

Dieses Leben als Antwort auf das Leben Jesu Christi (als Ja und Nein 
über unser Leben) nennen wir “Verantwortung”. In diesem Begriff 
der Verantwortung ist die zusammengefaßte Ganzheit und Einheit 
der Antwort auf die uns in Jesus Christus gegebene Wirklichkeit ge-
meint (…) Verantwortung bedeutet daher, daß die Ganzheit des Lebens 
eingesetzt wird … (DBW 6, 254).

Med denne bestemmelse af gensvaret på forsoningen i Kristus som 
ansvarets grundlag giver Bonhoeffer ansvarsbegrebet en markant 
Kristusbestemmelse, som vi ikke finder hos Løgstrup. Bonhoeffer 
kan derfor også sige, at ansvar kan vi kun tale om i bekendelsen til 
Kristus: “Verantwortung gibt es nur im Bekenntnis zu Jesus Christus 
mit Wort und Leben” (256).
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 Løgstrup og Bonhoeffer er således enige om en almen bestem-
melse af ansvarsbegrebet. De deler opfattelsen, at ansvarsbegrebet er 
tæt forbundet med menneskelivet som sådan. Men de adskiller sig 
derved, at Bonhoeffer hævder, at vi først kender livet i lyset af Kristi 
ord om sig selv, at han er livet. De deler altså en almen bestemmelse 
af ansvarsbegrebet, men samtidig vil Bonhoeffer hævde, at der må 
siges mere end den rent alment humane bestemmelse. Bonhoeffers 
bidrag til ansvarsbegrebet kan i det lys siges at placere det som en 
tredje vej mellem en almen og specifik bestemmelse. For Bonhoeffer 
er det etiske gensvar ganske vist frit, men det kristne menneske er i 
dette gensvar kaldet til at være Kristus for den anden og i dette gen-
svar derfor at bære vidnesbyrd om Kristus.29 I dette Kristusformede 
gensvar bliver der hos Bonhoeffer således en tæt sammenhæng mel-
lem omsorgen for næsten, Kristustroen og -bekendelsen samt kirken 
som det sted, hvor denne Kristusformation af det kristne menneske 
finder sted.30 

29. Se hertil for eksempel Nissen (2014), 90-102.
30. Se for eksempel afsnittet “Ethik als Gestaltung” (DBW 6, 62ff. (særligt 80-90)).
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Abstract: Two important preconditions for the thinking of God in con-
temporary philosophy of religion are Kant’s critique of the ontological 
argument and Heidegger’s critique of so-called onto-theology. In both 
cases we find a critique of metaphysics and in both cases the concept of 
being or existence is central. Against this background, the article dis-
cusses the thinking about God in K.E. Løgstup and Jean-Luc Marion, 
who both relate to Heidegger’s thought and to phenomenology. Other 
contribu-tions are included, viz. Johannes Sløk’s and Niels Grønkjær’s. 
The main thesis is that there can be no ‘unbroken’ discourse about God 
in the context of a Heideggerian Seinsdenken. Language is a necessary 
intermediate: the transition from the sphere of being to God as a person 
presupposes linguistic discourse. Such a discursive theism is not vulner-
able to the contemporary critique of metaphysics.
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Et vigtigt synspunkt i de senere års religionsfilosofi har været, at Gud 
skal tænkes postmoderne.1 Den modernitet, som dermed afvises, for-
bindes med metafysik. Udgangspunktet for denne problemforståelse 
er ofte Martin Heideggers syn på metafysikken og hans såkaldte 
onto-teologi. Især i fransk religionsfilosofi har konteksten for tænk-
ningen om Gud været fænomenologien i bredere forstand, dvs. om-
fattende dens ophavsmand Edmund Husserl. Man har ligefrem talt 
om den teologiske vending i fransk fænomenologi.2

Denne kontekst gør det naturligt at kaste et fornyet blik på K.E. 
Løgstrups religionsfilosofi, især som han formulerer den i sin sene 
Metafysik. For også Løgstrup tænker Gud i relation til Heideggers 
ontologi, og gør det ud fra en bestemt forståelse af fænomenologien. I 
det følgende vil jeg sætte Løgstrups opfattelse af Gud og væren i relief 

1. Se fx Graham Ward (red.), The Postmodern God. A Theological Reader (Malden 
MA, Oxford: Blackwell 1999).
2. Se fx Phenomenology and the “Theological Turn”: The French Debate, red. D. Jani-
caud (New York: Fordham University Press 2000).
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ved at sidestille den med en af de franske “teologiserende” fænome-
nologer, Jean-Luc Marion. 

Indledningsvis vil jeg minde om en vigtig del af deres fælles bag-
grund, nemlig Heideggers forståelse af metafysik og dens måde at 
tænke Gud på. Det kan imidlertid være nyttigt at inddrage en genu-
int moderne form for metafysik-kritik i forsøget på at afklare betin-
gelserne for at tænke adækvat om Gud.

Metafysik, væren og Gud hos Kant og Heidegger

Kants metafysik-kritik sigter ikke mod at lægge metafysikken bag 
sig, men mod at bringe metafysikken ud af dens krise. Metafysik 
betyder for Kant ren fornuftserkendelse, dvs. bestræbelse på at få vi-
den helt uafhængigt af den sansebetingede erfaring. Traditionelt er 
genstandene for denne efterstræbte viden sjælen og dens udødelighed, 
verden og dens eventuelle begyndelse – og Gud. Traditionel metafy-
sik var, foruden læren om væren (ontologi) psykologi, kosmologi og 
teologi. Men den traditionelle metafysik har efter Kants mening kun 
kunnet opretholdes, fordi en dogmatisk rationel filosofi har udøvet 
despoti. Ved nærmere eftersyn er det nemlig klart, at den efterstræbte 
viden i virkeligheden har karakter af vildfarelser. Det er denne meta-
fysikkens sørgelige tilstand, der er udgangspunkt for Kants filosofiske 
projekt: en kritisk undersøgelse af den fornuft, som i metafysikken 
bevæger sig ud over sine egne grænser. Når Kant ikke vil afskaffe 
metafysikken, skyldes det, at metafysikken simpelthen handler om 
de spørgsmål, der er allermest vedkommende for mennesker.

Et resultat af Kants fornuftskritik er, at der ikke findes sikker og 
objektiv viden uden for erfaringens område. Inden for dette område 
opererer forstanden i samspil med sansernes anskuelse. Den metafy-
siske bestræbelse er derimod en sag for fornuften, der danner de tre 
erfaringsoverskridende ideer, som ligger til grund for den traditio-
nelle metafysik. At disse ideer har objektiv realitet, dvs. at der til dem 
svarer en form for virkelighed, kan fornuften ikke godtgøre. Det må 
så at sige blive ved ideerne.

Positivt forstået peger Kant således på, at det er nødvendigt at skel-
ne klart mellem to former for tænkning. Et er den naturvidenskabe-
lige og dagligdags tænkning (forstandens), der forholder sig til objek-
tive sammenhænge. Noget andet er den tænkning (fornuftens), der 
tematiserer det, som er af største vigtighed for mennesker. Man kan 
sige, at Kant frigør metafysikken fra naturvidenskabens indsnævring.
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Som led i den kritiske opklaring af metafysikken finder vi Kants 
berømte kritik af beviserne for Guds eksistens. Efter Kants mening 
kan der kun findes tre gudsbeviser, og til grund for både det kosmo-
logiske og det teleologiske ligger i sidste instans det ontologiske. Det 
er i forbindelse med sin kritik af sidstnævnte, at Kant formulerer sin 
opfattelse af væren eller eksistens.

Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d.i. ein Begriff von irgend etwas, 
was zu dem Begriff eines Dinges hinzukommen könne. Es ist bloß die 
Position eines Dinges, oder gewisser Bestimmungen an sich selbst.3

Kant forudsætter her en klar forskel mellem et begreb og den gen-
stand, begrebet omhandler. Et begreb indeholder en række bestem-
melser, fx indeholder begrebet ‘kat’ bestemmelserne ‘firbenet’, ‘pat-
tedyr’ osv. Kants pointe er, at blandt disse mulige bestemmelser el-
ler prædikater kan eksistens eller væren ikke forekomme. Tror man 
det – som både Anselm og Descartes gjorde – ligger man under for 
en kategorifejltagelse. Eksistens indholdsbestemmer ikke et begreb, 
men indebærer, at et givet begreb ikke er fiktivt, men modsvares af 
en virkelig genstand. I overensstemmelse med sin erkendelseskritiske 
grundopfattelse må Kant netop mene, at eksistens eller væren tilkom-
mer genstande. Kategorien eksistens kan nemlig som de andre ka-
tegorier kun anvendes meningsfuldt inden for erfaringens område. 
At sige at Gud, det højeste væsen, eksisterer er altså et udtryk for 
fornuftens dialektik, dens vildfarelser og selvmodsigelser. Også Kants 
kritik af den traditionelle filosofiske teologi kan læses produktivt: han 
befrier den metafysiske gudstanke fra en objektiverende, forstands-
mæssig indskrænkning.4

Hvad Heidegger angår, tager jeg udgangspunkt i hans forelæsning 
fra 1929 “Was ist Metaphysik” og de to supplerende tekster hertil, 
som han udgav i 1943 og 1949. I forelæsningen problematiserer han, 
så vidt jeg kan se, ikke begrebet metafysik, som han bestemmer som 
“det at spørge ud over det værende, for at få det tilbage for begribelsen 
som sådant og i dets helhed.”5 Tankegangen er stadigvæk bestemt af 
Sein und Zeit, idet tilgangen til det værende som helhed er menne-

3. Immanuel Kant, Critik der reinen Vernunft (Riga: Johann Friedrich Hartknoch 
1788), 598. Det er normalt at citere sidetallene fra førsteudgaven med et foranstillet A.
4. En nærmere analyse af dette har jeg givet i Svend Andersen, Ideal und Singula-
rität. Über die Funktion des Gottesbegriffes in Kants theoretischer Philosophie (Berlin, 
New York: Walter de Gruyter 1983).
5. “das Hinausfragen über das Seiende, um es als ein solches und im Ganzen für 
das Begreifen zurückzuerhalten“. Martin Heidegger, Wegmarken (Frankfurt/M: V. 
Klostermann 1967), 15.
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skets angst, der som angst for intet netop forholder sig til det værende 
i dets helhed. Angsten og angstens transcendens gør mennesket til 
Da-sein: det sted, hvor væren åbenbarer sig. 

I efterordet fra 1943 gør Heidegger det klart, at forelæsningens 
spørgsmål “Hvad er metafysik?” er udtryk for en tænkning, der er 
gået ind i metafysikkens overvindelse. Den metafysik, som skal 
overvindes, er den, der tænker det værendes væren som om det var 
et værende. Den foreligger fx som den nyere tids “rechnende Ver-
gegenständlichung des Seienden” (Heidegger 1967, 99). Det er en 
indstilling, som bliver ved det værende og holder det for væren. Om 
metafysikkens spørgsmål hedder det så: “Dieses Fragen muß meta-
physisch denken und zugleich aus dem Grund der Metaphysik, d.h. 
nicht mehr metaphysisch, denken” (Heidegger 1967, 100).

Heidegger forsøger så at beskrive en genuin metafysisk tænkning 
– dvs. værenstænkning – der er forskellig fra både den i negativ for-
stand metafysiske tænkning og eksistentialanalytikken i Sein und 
Zeit. Han fremhæver, at denne tænkning er en lydhørhed for værens 
kalden, og at væren tildrager sig begivenhedsmæssigt. Der er altså tale 
om en tænkning, hvis initiativ ligger hinsides den selv. 

Også i indledningsteksten fra 1949 er der tale om metafysikkens 
overvindelse:

Die Metaphysik ist im Denken an die Wahrheit des Seins überwunden 
(...) Doch diese “Überwindung der Metaphysik” beseitigt die Meta-
physik nicht. Solange der Mensch das animal rationale bleibt, ist er das 
animal metaphysicum. (Heidegger 1967, 197).

Allerede i disse tekster kommer Heidegger ind på gudstankens rolle i 
metafysikken, altså den såkaldte onto-teologi. I den oprindelige fore-
læsning nævner han den særlige måde, hvorpå kristendommen tæn-
ker væren og intet sammen. Det sker selvfølgelig i skabelsestanken: 
ex nihilo fit – ens creatum. I indledningen fra 1949 gør han det klart, 
at gudstanken skal forstås som led i tolkningen af væren som noget 
værende:

Die Metaphysik ist in sich, und zwar weil sie das Seiende als das Sei-
ende zur Vorstellung bringt, zwiefach-einig die Wahrheit des Seienden 
im Allgemeinen und im Höchsten. Sie ist ihrem Wesen nach zugleich 
Ontologie im engeren Sinne und Theologie. Dieses onto-theologische 
Wesen der eigentlichen Philosophie ... (Heidegger 1967, 207).

Ifølge Heidegger er tanken om et højeste værende som grund for det 
værende som helhed ikke et resultat af den kirkelige teologis ind-
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dragelse af græsk metafysik. Gudstanken er tværtimod en del af den 
græske metafysik selv.

I bogen Identität und Differenz fra 1957 udbygger Heidegger tan-
ken om metafysikken som onto-teologi. Tanken indebærer, at meta-
fysikken begriber det værende i dets helhed ud fra et højeste værende 
som grund. Dermed fremhæves også metafysikkens rationelle karak-
ter, idet der jo er tale om be-grund-else.

[D]ie Ursache als die causa sui. So lautet der sachgerechte Name für 
den Gott in der Philosophie. Zu diesem Gott kann der Mensch weder 
beten, noch kann er ihm opfern. Vor der Causa sui kann der Mensch 
weder aus Scheu ins Knie fallen, noch kann er vor diesem Gott musizi-
eren und tanzen.6 

Metafysikkens Gud er forskellig fra tilbedelsens Gud. Heidegger an-
tyder, at hans kritiske diagnose af onto-teologien ikke behøver at være 
ensbetydende med, at Gud forsvinder ud af tænkningen:

Demgemäß ist das gott-lose Denken, das den Gott der Philosophie, 
den Gott als Causa sui preisgeben muß, dem göttlichen Gott vielleicht 
näher. Dies sagt hier nur: Es ist freier für ihn, als es die Onto-Theo-
Logik wahrhaben möchte (ibid.).

Der findes i Heideggers sene forfatterskab positive overvejelser over 
religion og gudstanke, men dem ser jeg bort fra her.

Så vidt i kort form Heideggers tale om metafysik og onto-teologi. 
Jeg vil dog ikke undlade at nævne en kritik, fremsat af den oprinde-
lige Heidegger-elev Ernst Tugendhat. I sin bog om analytisk sprog-
filosofi skriver han i forbindelse med de forskellige betydninger af 
ordet ‘være’:

Heute noch ohne solche Voruntersuchungen einfach von der Rede von 
‘dem Sein’, wie Heidegger das getan hat, auszugehen, ist unüberbietbar 
naiv.7

Med den bemærkning åbner Tugendhat jo for en meget omfattende 
filosofisk diskussion. Den går jeg ikke ind på her, hvor det kun gjaldt 
om at skitsere det for Marion og Løgstrup fælles heideggerske ud-
gangspunkt.

6. Martin Heidegger, Identität und Differenz. Gesamtausgabe I. Abteilung. Band 
11 (Frankfurt/M: V. Klostermann 2006), 77.
7. Ernst Tugendhat, Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philoso-
phie. (Frankfurt/M: Suhrkamp Verlag 1976), 89.
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Marion: Gud uden væren

Jean-Luc Marions tese i bogen Dieu sans l’ être – som jeg stort set 
holder mig til, vel at mærke i den engelske oversættelse God Without 
Being – er, at hvis Gud skal tænkes som Gud, skal det ske helt uden 
forudgivne betingelser. Dette krav lever metafysikkens onto-teologi 
selvsagt ikke op til. Men det gør Heideggers sene filosofi heller ikke.

Det fænomenologiske grundlag for Marions tankegang er en skelnen 
mellem idol og ikon. Uden at begrænse sig til beskrivelsen af de to slags 
skulpturelle eller billedmæssige fremstillinger af det guddommelige 
beskriver han to grundlæggende forskellige måder, hvorpå mennesker 
med deres blik tager verden i øjesyn, eller måske bedre: er åbne for 
virkeligheden.

Idolet standser blikket og fylder det, men det er skabt af blikket. 
Blikket går forud for idolet, for blikket rummer et mål, der er ophav 
til det, det retter sig mod. Idolet præsenterer sig for blikket på en 
måde, så det kan fattes af en viden. Blikket standses af idolet, som 
betager blikket og returnerer blikket til det selv. Det vil sige, at idolet 
er et spejl, til forskel fra et portræt. For at idolet kan fiksere blikket, 
må dette først fryse. For så vidt som der er tale om et konkret idol 
– en gudestatue – kommer det guddommelige til syne på det men-
neskelige bliks betingelser, efter menneskets egen målestok.

I modsætning hertil hedder det: “The icon does not result from a 
vision but provokes one.”8 Det er ikonen, der hidkalder blikket, og 
dette kan aldrig fryse, det fikserer ikke noget endeligt, men åbnes for 
det uendelige: “the icon makes visible only by giving rise to an infi-
nite gaze” (Marion 2012, 18). Når mennesket kontemplerer ikonen 
tilbedende, sigter det usynlige blik mod mennesket. Ikonen betragter 
os og kommer os ved. Den åbner sig i et ansigt, der ser på vore blikke 
for at samle dem til sin dybde: “[I]n the icon, the gaze of man is lost 
in the invisible gaze that visibly envisages him” (Marion 2012, 20). 
Der kan godt tales om intentionalitet i forbindelse med en ikon, men 
intentionen udgår fra ikonen. At se en ikon er at rammes af et blik 
udefra.

Ifølge Marion findes der nu også begrebslige idoler, dvs. filosofiske 
forsøg på at gribe og benævne det guddommelige eller Gud. Det er 
netop det, der er på færde i metafysikkens tænkning om Gud som cau-
sa sui. Her følger Marion helt Heideggers diagnose af onto-teologien.

8. Jean-Luc Marion, God Without Being (Chicago, London: The University of Chi-
cago Press 2012), 17.
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Tilsvarende kan der også findes ikoniske begreber. De udmærker 
sig ved at renoncere på at begribe det ubegribelige. Det ubegribelige 
skal modtages i dets egen umådelighed (excessiveness).

Dermed har Marion antydet, hvordan den kristne Gud skal tæn-
kes, for kristendommen starter ud fra Gud alene, sådan som han 
åbenbarer sig selv. Men der skal et større filosofisk arbejde til for at 
gøre det klart, hvad en genuin tænkning af den kristne Gud er. Heri 
indgår en betragtning af Nietzsches tale om Guds død. Det pas-
ser naturligvis Marion fint, at Nietzsche blandt andet taler herom 
i Götzendämmerung – idolernes dæmring. Han fremhæver to ting 
ved Nietzsches religionskritik. For det første, at den Gud, hvis død 
Nietzsche erklærer, er begrebet idolatrisk, nærmere bestemt i form 
af Kants moralske gudsbegreb. Ateismen forudsætter altså onto-te-
ologiens gudstanke. For det andet: Guds død åbner muligheden for 
nye guders fremkomst. Men disse nye guder er underordnet viljen til 
magt, dvs. de er tænkt idolatrisk. I Nietzsches religionskritik afløser 
den ene idolatri altså den anden. Der foreligger en “double idolâtrie”.

Det overraskende er nu, at en sådan dobbelt idolatri også gør sig gæl-
dende hos Heidegger. Altså: på trods af diagnosen “onto-teologi” som 
udslag af værensglemsel lykkes det ikke Heidegger at tænke Gud be-
friet fra menneskelige betingelser. Gud tænkes på værens betingelser.

I sin argumentation for denne tolkning drager Marion en paral-
lel mellem Nietzsches “Götzendämmerung” og Heideggers kritik af 
onto-teologien. Også hos Heidegger åbner kritikken – i en vis for-
stand den metafysiske Guds død – for nye guders eller en ny guds an-
komst. Men, det er Marions påstand: Heideggers nye gud ankommer 
på værens betingelser. Også her afslører Marion en meget omfattende 
indlæsthed i Heideggers senfilosofi. Jeg citerer kun et af hans mange 
belæg for sin tese:

Ob der Gott lebt oder tot bleibt, entscheidet sich nicht durch die Religi-
osität der Menschen und noch weniger durch theologische Aspirationen 
der Philosophie und der Naturwissenschaft. Ob Gott Gott ist, ereignet 
sich aus der Konstellation des Seins und innerhalb ihrer.9 

Det er altså en begivenhed i væren, en form for “Seins-Geschick”, der 
danner forudsætning for Guds tænkelighed. Så tænkes Gud imidler-
tid ikke helt ud fra sig selv, men tværtimod ud fra betingelser. Også 
Heideggers post-metafysiske Gud er en tankens afgud.

9. Martin Heidegger, Die Technik und die Kehre (Pfullingen: Verlag Günther Ne-
ske 1962), 46.
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Hvad er så Marions alternativ? Det er, meget kort fortalt, at Gud 
skal tænkes som gave, eller rettere sagt som given. Given er simpelt-
hen det begreb hos Marion, der erstatter Heideggers væren. Og given 
er det begreb, som den kristne religion og filosofien er fælles om.

Filosofisk er det muligt at forstå given inden for en fænomenolo-
gi, der er ført ud i dens yderste muligheder. Marion knytter her til 
ved Husserls formulering af “alle princippers princip” i Ideen zu ei-
ner reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, hvor 
han taler om den “originært givende anskuelse” og om at det, som 
frembyder sig for intuitionen skal “tages som det, det giver sig som”.10 
Denne forståelse af fænomenologien udbygger Marion i bogen Ètant 
donné (ty. Gegeben sei), hvor han taler om givethed som den yderste 
form for fænomenalitet, der kommer alle specifikationer i forkøbet 
og overstiger dem. Blandt disse specifikationer fremhæver han især 
begreberne genstand og værende.

På kristendommens side er given eller givethed knyttet til Gud som 
agape: Gud giver sig selv i åbenbaringen og giver dermed at blive kendt 
af mennesker. Det hedder prægnant: Gud er ikke, men giver (sig selv).11

Hvordan kan der nu ifølge Marion tales adækvat om Gud? Tilsy-
neladende mener han, at hvis ordet Gud forstås som et egennavn, be-
væger man sig stadigvæk inden for metafysikkens og onto-teologiens 
idolatri (Marion 2012, 36). Da Gud er det ufattelige, kan der ikke 
tales om eller til ham i en “velkonstrueret proposition” (Marion 2012, 
55). Hvis man ved velkonstrueret proposition skal forstå et udsagn, 

10. Daß jede orginär gebende Anschauung eine Rechtsquell der Erkenntnis sei, 
daß alles, was sich uns in der “Intuition” originär (…) darbietet, einfach hinzuneh-
men sei, als was es sich gibt (Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie 
und phänomenologische Philosophie. Allgemeine Einführung in die reine Phänomeno-
logie. Vierte Auflage (Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1980), 43.
11. I den senere bog indplacerer Marion åbenbaringens fænomenologi i en omfat-
tende typologi af fænomener. Centralt står her det mættede fænomen, der er kendeteg-
net ved, at den anskuelse, hvori fænomenet fremtræder, overskrider den erfarendes 
intention. Som eksempler nævner Marion ansigtet og legemet, men – bemærkelses-
værdigt – også både idolet og ikonen. Til forskel fra disse “gængse” mættede fæno-
mener er åbenbaringen så at sige mættet i anden grad. Med disse overvejelser tilsigter 
Marion at skaffe det teologiske åbenbaringsbegreb en plads i fænomenologien, altså i 
filosofien. Se hertil Jean-Luc Marion, Gegeben sei. Entwurf einer Phänomenologie der 
Gegebenheit (Freiburg/München: Verlag Karl Alber 2015), 374-410. Jf også Jean-Luc 
Marion,”The Saturated Phenomenon”, Phenomenology and the “Theological Turn”: The 
French Debate, red. D. Janicaud (New York: Fordham University Press 2000). Her 
nævner han teofanien som eksempel på det mættede fænomen. – Marions religions-
filosofiske brug af fænomenologien står naturligvis ikke uimodsagt. Således lyder en 
dom: “In Marion’s work, there is no respect for the phenomenological order” (Domi-
nique Janicaud, “The Theological Turn of French Phenomenology”, Phenomenology 
and the “Theological Turn”: The French Debate, red. D. Janicaud (New York: Fordham 
University Press 2000), 65).
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der følger gængse sprogregler, antydes det her, at sproget om og til 
Gud altså ikke følger sådanne regler. Det kunne forstås sådan, at der 
– i tilknytning til Pseudo-Dionysios – kun kan “tales” om Gud i 
tavshed. Det er imidlertid ikke Marions sidste ord. Ved at modtage 
Gud som gave, som agape, kan en diskurs genfødes: som fornøjelse, 
jubileren og lovprisning (Marion 2012, 107). 

Den nærmere forståelse af gudstalen overlader Marion til teologien. 
Her er det Guds inkarnation i mennesket Jesus – ordets bliven kød – 
der gør gudstalen mulig. Kristus ophæver netop gængse sproglige reg-
ler, fx sondringen mellem taleren, det talte og talens referent. Kristus 
siger jo ikke ord om Gud, men er Ordet og Gud. Men Kristi bliven 
menneske indebærer også, at han overtager menneskers sprog. Der-
med gives der mennesker mulighed for at tale om og til Gud, på trods 
af deres sprogs uformåen:

In short, our language will be able to speak of God12 only to the degree 
that God, in his Word, will speak our language and teach us in the end 
to speak it as he speaks it – divinely, which means to say in all abandon 
(Marion 2012, 144).

Men hvordan kan vi forholde os til det inkarnerede Ord – vi forhol-
der os jo kun til Kristus gennem tekster, der refererer til ham som 
noget fortidigt? Ifølge Marion tolker Ordet selv teksten ved at gøre 
sig selv nærværende som dens referent. Det sker i nadveren. Teologien 
kan kun forholde sig adækvat til det religiøse sprog i en eukaristisk 
hermeneutik.

Den kristne tales genuine form er bekendelsen “Kristus er Herre”, 
der ikke kan forstås ud fra gængse sproglige kategorier, men hvis 
pointe er, at det er bekendelsens indhold, Kristus, som også er beken-
delsens udgangspunkt (Marion 2012, 184). Marions nærmere over-
vejelser over, hvad vi ville kalde det religiøse sprog, kræver en særlig 
undersøgelse, som jeg ikke kan gå ind i her. 

Den overraskende konklusion er altså, at der kun kan tales ægte 
om og til Gud med udgangspunkt i nadveren, hvor Kristus jo er nær-
værende. Teologi er for Marion uadskilleligt forbundet med kirke og 
liturgi, således at kun biskoppen kan kaldes teolog i fuld betydning 
(Marion 2012, 151).

12. Marion sætter et kryds over o’et i ‘God’ for at markere kontrasten til den ido-
latriske tale om Gud.

x
x
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Løgstrup: Gud som magten til at være til

Løgstrups tilgang til den fælles problemstilling adskiller sig på alle 
væsentlige punkter fra Marions. Løgstrup har en helt anden opfat-
telse af Heideggers værenstænkning, fænomenologiens rolle og for-
holdet mellem filosofi og kristen religion.

Hvad Heideggers værenstænkning angår, gør Løgstrup sig i mod-
sætning til så mange andre den umage at sige, hvordan han opfatter 
Heideggers ontologiske differens, forskellen mellem det værende og 
væren. Jeg belyser Løgstrups tolkning med et længere citat:

Hvis vi ikke vil tage alt hvad der er til så gådeløst, som om det ikke 
var andet end hvad vi tager det for, men hvis vi er klar over, at uanset 
hvad vi ellers begriber af det værende, eet begriber vi i hvert fald ikke, 
nemlig at det er der, så må vi, for rent sprogligt at kunne udtrykke den 
gåde, skelne mellem det værende og væren. I alt, hvad der er til, nemlig 
det værende, er der en blevet til hvad det er, og en bliven til hvad det 
er, og det er væren. Vil vi skelne mellem, hvad vi begriber og hvad vi 
ikke begriber, kommer vi ikke uden om at skelne mellem det værende 
og væren.13

Løgstrup giver her to bestemmelser af væren: dels betyder væren selve 
det værendes væren-til, dets eksistens, i dennes gådefuldhed, dels be-
tyder væren en “bliven til, hvad det er”. Det sidste må betyde noget 
i retning af, at det værendes “hvad” skal forstås ud fra en form for 
bevægelse.

Løgstrup fortsætter med at beskrive den indstilling at tage alt, hvad 
der findes som noget selvfølgeligt og at betragte vores begribelse af 
det som ensbetydende med, at det står til vor rådighed. Hertil knytter 
han en yderligere fortolkning af den ontologiske differens:

Det er simpelthen for at protestere imod det, at Heidegger er nødt til at 
skelne mellem det værende og væren. Hans skelnen tjener til at holde det 
forståelige ude fra det uforståelige, det gådeløse ude fra det gådefulde, 
det forklarlige ude fra det uforklarlige. Men så vist som det forståelige 
ikke er een region, det uforståelige en anden region af det værende, men 
så vist som det forståelige – midt i al dets forståelighed – er uforståeligt, 
såvist er væren ikke en størrelse bag ved det værende, selvstændig i for-
hold til det (Løgstrup 1983, 217f/ Løgstrup 2013, 273).

13. K.E. Løgstrup, Ophav og omgivelse. Betragtninger over historie og natur. Meta-
fysik III (København: Gyldendal 1983), 217f. / K.E. Løgstrup, Ophav og omgivelse. 
Betragtninger over historie og natur. Metafysik III (Aarhus: Klim 2013), 273.
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Også Løgstrup retter en kritik mod Heidegger, men den adskiller sig 
fra Marions. Ifølge Løgstrup har Heidegger en prætention om at tale 
uindskrænket om væren, en prætention som han imidlertid ikke kan 
indløse. Når han taler om væren som begivenhed, skæbne, forstil-
lelse osv. bevæger han sig i virkeligheden inden for den menneskelige 
historicitet.14

Løgstrup forholder sig også kort til Heideggers tale om onto-teolo-
gi. Til bemærkningen om, at mennesker ikke kan bede til metafysik-
kens Gud hedder det:

Det (...) er rigtigt, men det er ikke noget argument for, at der ikke kan 
tænkes og tales om Gud i filosofien. Fordi mennesket ikke kan have 
samfund med Gud er dermed ikke sagt, det ikke er Gud, som menne-
sket tænker og taler om.15 

Løgstrups egen filosofiske tænkning om Gud har sit udgangspunkt 
i Heideggers ontologi – og den er et stykke af vejen fænomenologi. 

Løgstrups opfattelse af fænomenologien og dens religionsfilosofi-
ske betydning afviger markant fra Marions. Løgstrup tager tidligt 
afstand fra Husserls ideale fænomenologi til fordel for Heideggers 
og Hans Lipps’ eksistentiale fænomenologi. Denne beskriver han 
på denne måde: “fænomenet er for existentialfilosofien det typiske 
engagement, hvori de forskellige ting i deres forskellige betydninger 
er stillet ind”.16 Senere taler han om beskrivelse af “fænomener og 
fænomensammenhænge”, som vi er forstående åbne for i “den umid-
delbare erfaring” (Løgstrup 1978, 98.99/ Løgstrup 2015, 127).

I modsætning til Marion mener Løgstrup, at man skal forlade den 
egentlige fænomenologiske analyse for at komme til religionen. I en 
række tilfælde vil den fænomenologiske beskrivelse nemlig støde på 
træk, som indebærer metafysiske problemer, der kalder på en særlig 
tolkning. Først derefter viser den religiøse dimension sig: “i religions-
filosofien peger vi på fænomener, der metafysisk tolkede er åbne for 
en religiøs tydning” (Løgstrup 1978, 211/ Løgstrup 2015, 273). Et 
eksempel på denne tankebevægelse fra fænomenologisk beskrivelse, 

14. Denne kritik svarer på en måde til den konstruktive tolkning af Heideggers 
værenstænkning, vi finder hos G. Vattimo. Han radikaliserer Heideggers afvisning 
af tanken om en grund under det værende og tolker væren som den “kalden”, histo-
rien og traditionen retter mod os. Jf Gianni Vattimo, The Adventure of Difference. 
Philosophy after Nietzsche and Heidegger (Cambridge: Polity Press 1993). 
15. K.E. Løgstrup, Skabelse og tilintetgørelse. Religionsfilosofiske betragtninger. Me-
tafysik IV (København: Gyldendal 1978), 62./ K.E. Løgstrup, Skabelse og tilintetgø-
relse. Religionsfilosofiske betragtninger. Metafysik IV. (Aarhus: Klim 2015), 80f.
16. K.E. Løgstrup, Det religiøse motiv i den erkendelsesteoretiske problemstilling (Kø-
benhavn: Universitetsbiblioteket, 1. Afd., signatur: Fil. 52230), 247.
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via metafysik til religiøs tydning er analysen af de suveræne livsytrin-
ger, hvis metafysiske status af ubetingethed “lægger en religiøs tyd-
ning nær.”17 

Men det vigtigste argument – som også forholder sig til Heideggers 
ontologi – tager udgangspunkt i tiden:

Men er tiden ikke værens tid og væren tidens væren, hvadenten væren er 
menneskets væren eller tingenes væren, kunne man spørge. Vor væren 
er en væren pa tilintetgørelsens vilkår, og det er vel også tingenes væ-
ren. Alt værende ændres, og ændring kan ikke finde sted uden at noget 
forgår.
 Men på den måde taler Heidegger hverken om tid eller væren (Løg-
strup 1983, 215/ Løgstrup 2013, 269f).

Fænomenologien forholder sig som sagt ifølge Løgstrup til den umid-
delbare, dvs. før-videnskabelige, erfaring. En sådan erfaring har vi af 
tiden med dens tre aspekter fortid, fremtid, nutid. Løgstrup overtager 
her Husserls analyse af tidsbevidstheden, hvor fænomenet retention 
– tilbageholdelse af det fortidige – spiller en afgørende rolle. Men 
den fænomenologiske beskrivelse er for Løgstrup ikke tilstrækkelig 
til at opnå en udtømmende forståelse. Det er nødvendigt at tilføje en 
metafysisk spekulation – hvor forfærdeligt det end lyder! Spekula-
tionen indebærer her, at den menneskelige tidserfaring er udtryk for, 
at vores tilværelse har karakter af en opstand imod en altomfattende 
tilintetgørelse.

Tilintetgørelsen hører med til vores fortrolighed med det værendes 
at: det findes på tilintetgørelsens betingelser. “Væren er udskudt til-
intetgørelse”. Det medfører en omformulering af Leibniz’ spørgsmål 
“Hvorfor er der noget og ikke snarere intet?” Hos Løgstrup lyder det: 
“Hvordan kan det værende være på trods af tilintetgørelsen?” Og det 
fører så igen til at et nyt begreb indfinder sig, nemlig magt: når det 
værende er til på tilintetgørelsens betingelser, må det have en magt 
til at være til. Magten til at være til kan ikke være det værendes egen 
magt, for så ville det ikke blive tilintetgjort. 

17. I virkeligheden medfører Løgstrups metafysiske overvejelser en grundlæggende 
ændring i hans syn på fænomenologien, så han begynder at tale om “kosmo-fæ-
nomenologi” (Løgstrup 1984, 172/ Løgstrup 2013, 216). De forskellige aspekter 
i Løgstrups forståelse af fænomenologien har jeg gjort rede for i Svend Andersen, 
Sprog og skabelse. Fænomenologisk sprogopfattelse i lyset af analytisk filosofi, med hen-
blik på det religiøse sprog (København: Gyldendal 1989) og Svend Andersen, “Erfa-
ringsbeskrivelse. Løgstrup og fænomenologien”, Løgstrups mange ansigter, red. D. 
Bugge, P.R. Böwadt, P.Aa. Sørensen (København: Forlaget Anis 2005).
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Måske kan man sige, at Løgstrup tilføjer en ny differens til Heideg-
gers ontologiske differens. Det er ikke nok at skelne mellem det væ-
rende og væren, man må også skelne mellem væren og magten til 
at være til, altså værensmagt. Indførelsen af magten betyder ikke, at 
Løgstrup gør væren til noget værende, for magten hører med til væ-
ren.

Så langt har der været tale om ontologi: forståelse af det værende 
og dets væren. Men ontologien er hos Løgstrup onto-teologi med 
Heideggers udtryk: forståelsen af væren fører gudstanken med sig. 
Magten til at være til er den skabergud, som jødedom og kristendom 
taler om. Magtens guddommelighed ligger blandt andet i, at den op-
retholder det værende og derfor er unddraget tilintetgørelsen. Derfor 
er magten evig.18

Jeg vender tilbage til Løgstrups kommentar til Heideggers onto-
teologi. Her kommer Luther nemlig ind i billedet:

Luther mente, at det oversteg menneskets kræfter at møde Gud uden 
for ord og sakramenter, men derfor mente Luther ikke, at det ikke var 
Gud, som mennesket uden for ord og sakramenter tænkte og talte om 
(Løgstrup 1978, 62/ Løgstrup 2015, 81).

Ifølge Løgstrup skelner Luther – i hvert fald implicit – mellem on-
tologi og tro. Ontologi betyder her en universel værensforståelse, der 
indebærer, at Gud er magten til at være til i alt, hvad der er til. Tro 
har en specifik kristen betydning: tilegnelse af forkyndelsen om Jesus 
som Kristus. Ifølge Løgstrup forudsætter tro ontologi på den måde, 
at troen på Kristus handler om Jesu forhold til den universelle skaber, 
traditionelt sagt: at Jesus er Guds søn.

Den skelnen, Løgstrup her taler om, hedder som bekendt hos Lu-
ther Deus praedicatus og Deus absconditus. Den sidste, ontologiens 
Gud, er skjult også på den måde, at mennesket ikke kan indse, hvorfor 
denne Gud lader ting ske, der ikke kun modsiger menneskers forestil-
linger om retfærdighed, men også hans egen åbenbarede kærlighed.

Foreløbig konklusion

Marion vil tænke Gud i én sammenhængende tankebevægelse. Gud 
skal tænkes ud fra Gud selv, som agape, som en given sig til kende. 

18. Løgstrups tanke om magten til at være til kan minde om Tillichs tale om “the 
power of being which prevails against Nonbeing”, jf Paul Tillich, The Courage to Be 
(New Haven & London: Yale University Press 1980), 181.
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Den rene given har et filosofisk modsvar i en radikal fænomenologi. 
Muligheden for at tænke på denne måde er i sidste instans kirkelig. 
Positionen i Dieu sans être er katolsk-sakramental filosofi.

Løgstrups tænkning om Gud forudsætter derimod en hel række di-
stinktioner: den umiddelbare erfarings fænomenologi versus metafy-
sisk spekulation eller tydning; ontologiens Gud versus åbenbaringens 
eller evangeliets Gud. Det er luthersk Deus absconditus tænkning.

Gudstanken hos Sløk og Grønkjær

Et mere eller mindre eksplicit opgør med Løgstrups opfattelse af 
guds tanken finder vi hos hans efterfølger Johannes Sløk. Og dennes 
tankegang er på en egen måde videreført af eleven Niels Grønkjær.

Johannes Sløk

Hos Johannes Sløk finder vi en anti-metafysisk tænkning om Gud, 
der primært er formuleret i fire bøger i årene 1979-1985.19 Bøgerne 
er alle udkommet efter Løgstrups metafysiske hovedværk Skabelse og 
tilintetgørelse, og Sløks polemik mod sin forgænger er umiskendelig, 
omend anonym. I løbet af de fire bøger forandrer positionen sig.

I Teologiens elendighed forholder Sløk sig kritisk til, hvad han kalder 
den “klassiske skabelsesteologi”, hvortil han tydeligvis også henreg-
ner Løgstrup. Skabelsesteologien går efter hans mening ud fra et ak-
siom, nemlig „Gud har skabt verden“.

Det naive skabelsesteologiske aksiom siger altså lige ud, at der er en stør-
relse (eller hvad ord man kan anvende i den sammenhæng), der hedder 
Gud, og at han har skabt en anden, fra ham selv forskellig størrelse: 
verden.20

Sløk lægger tydeligvis ‘skabelsesteologien’ tilrette på en måde, så den 
bliver et let bytte for hans kritik. Denne går ud på, at skabelsesak-
siomet, især ordet “Gud“ er “semantisk tomt”. I sin argumentation 
gør Sløk hyppig brug af betegnelsen ‘logisk’ og på sin vis minder 
hans sproganalyse om den logiske positivismes. Imidlertid lider hans 

19. De fire bøger er senere blevet samlet i bindet Johannes Sløk, Guds fortælling 
menneskets historie (Viborg: Centrum 1999).
20. Johannes Sløk, Teologiens elendighed (København: Berlingske Forlag 1979), 11.
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analyse af en mangfoldighed af uklarheder og selvmodsigelser. Hans 
egen position må på dette tidspunkt betegnes som absurdistisk, hvil-
ket indebærer, at “Gud er ikke andre steder end i denne tale [Jesu 
forkyndelse, S.A.]” (Sløk 1979, 211).

I de tre senere religionsfilosofiske bøger spiller sprogfilosofiske over-
vejelser en mere central rolle. I Det religiøse sprog er det en grundtese, 
at det mytiske sprog er det religiøse sprog “i dets primære skikkelse.”21 
Medens det sprogfilosofiske grundlag for myteopfattelsen er struktu-
ralismen, er det for det religiøse sprogs vedkommende en sproghand-
lingsteori. Myten er et sprog, der lader selve verden blive til, og som på 
den måde har ‘epifani-sandhed’. Dette begreb står i modsætning til 
det traditionelle begreb om sandhed som overensstemmelse mellem 
sprog og virkelighed. De sidstnævnte begreber kan netop ikke adskil-
les i det mytiske sprog, men kun i det sekundære rationelle sprog. Det 
religiøse sprog “ekspederer det mytiske sprog ud i livets fænomener 
og situationer” (Sløk 1981, 156). Det gør det religiøse sprog i kristen-
dommens udgave, fordi det har handlings- eller performativ karakter. 
I kristendommen forenes nemlig den mytiske sammenhæng med “hi-
storien om Jesus”. Det religiøse sprogs handlingskarakter viser sig på 
dets “primære sted”: ritualet. I sin udlægning af dåbsordene gentager 
Sløk i forbifarten sin opfattelse af ordet ‘Faderen’: det har ikke noget 
“angiveligt semantisk indhold” (Sløk 1981, 183). 

Også her vil jeg mene, at Sløk bygger sin argumentation på en lidet 
overbevisende udnyttelse af foreliggende sprogteorier, in casu struk-
turalismen og talehandlingsteorien. Han ender i en så skarp sondring 
mellem mytisk-religiøst og ‘rationelt’ sprog, at det står som et rent po-
stulat, at det mytisk-religiøse sprog overhovedet er et forståeligt sprog.

Samspillet mellem myte og sproghandling er også vigtig i de to 
sidste af Sløks religionsfilosofiske bøger.

I Den kristne forkyndelse lyder det som om myten rummer en guds-
tanke: den er “en beretning om, at Gud talte.”22 Igen er det en afgø-
rende pointe, at mytens Gud er den samme som NT’s Gud, der blot 
kommer til udtryk i forkyndelsens kategori: “Alt hvad mytens Gud i 
myten sagdes at have gjort, det gjorde nu forkyndelsens faktiske gud 
i historisk konkrethed.” At Gud nu faktisk taler, betyder imidlertid 
det samme som at “han gør sig selv til lutter sprog” (Sløk 1983, 26). 
Og hvis man river Gud ud af myten, bliver ‘Gud’ til et “nonsens-
ord” (Sløk 1983, 17). Den omstændighed, at den bibelske Gud har 
historie, betyder, at også fortællingen som sprogkategori er vigtig. For-
kyndelsen betyder, at mytens og historiens Gud i forkyndelsen bliver 

21. Johannes Sløk, Det religiøse sprog (Viby J.: Centrum 1981), 90f.
22. Johannes Sløk, Den kristne forkyndelse (Viby J.: Centrum 1983), 14.
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gjort nærværende for det enkelte menneske som den inkarnerede. I 
modsætning hertil er det metafysikkens prætention at placere Gud 
som en historieløs grund uden for verden. Det er der fx tale om, når 
Gud bestemmes som “magten, der får væren til at være væren.” Men, 
som Sløk bemærker, en sådan værensmagt kan ikke elske verden (Sløk 
1999, 339). 

Tesen om, at sammenhængen i gudstanken kommer sprogligt til 
udtryk i forholdet mellem mytens skabergud og fortællingens og for-
kyndelsens Kristus udfoldes nærmere i den sidste bog. Sløk afviser 
igen at skelne mellem sprog og virkelighed: “virkeligheden er (...) selv 
sproglig, lever i sproget, er i den grad sproget selv, at det uden for 
sproget slet ikke er.”23 Evangeliernes fortællinger om Jesus er mytiske 
ved at fremstille hans menneskeliv som “Guds liv som menneske” 
(Sløk 1985, 132). Jesu mytiske status kommer for Sløk også til udtryk 
i Filipperbrevshymnen (Sløk 1985, 113f). Gudstanken har kun me-
ning, hvis man forstår den i det særlige religiøse – mytisk-performa-
tive – sprog: “hvis man stædigt holder sig til påstandenes univers, er 
al tale om Gud naturligvis meningsløs. Gud er jo ikke en ting” (Sløk 
1985, 65). Denne meningsløshed gør sig gældende, “hvis man fortsat 
tænker i metafysiske eller værensontologiske baner” (Sløk 1985, 132).24

Et gennemgående grundsynspunkt hos Sløk er, at kristendom og 
gudstro skal forstås på baggrund af en given virkelighed, i forhold til 
hvilken menneskets tilværelse er absurd. Kun den kristne forkyndelse 
kan give menneskelivet mening. Denne oprindelig eksistensteologi-
ske opfattelse udformes i de senere bøger ved hjælp af en selvrefe-
rerende sprogopfattelse: sproget handler kun om sig selv, men har i 
mytens og forkyndelsens form kraft til at lade mennesket forstå sit 
liv på meningsfuld måde. Til forskel fra det religiøse sprog er det 
videnskabelige sprog objektiverende og refererende. Hvis man – som 
i den “klassiske skabelsesteologi” – forsøger at tænke Gud ud fra 
dette sprog, er resultatet metafysisk meningsløshed. Selv om Sløk 
inddrager en hel række forskellige sprogteorier, fra strukturalisme til 
sprogspilsteori, forbliver hans bøger underholdende essayistik uden 
filosofisk overbevisningskraft.

I en sammenfattende kritik af skabelsesteologien nærmer Sløk sig 
den heideggerske onto-teologi tankegang:

23. Johannes Sløk: Da Gud fortalte en historie (Viby J.: Centrum 1985), 56. Ordet 
‘det’ må være en fejl for ‘den’, idet der må være tale om en henvisning til ‘virkelig-
heden’. 
24. På trods af titlens prægnante fremhævelse af ‘Gud’ rummer bogen i grunden 
ingen positive udsagn om gudstanken. Jeg har givet en kritisk fremstilling af bo-
gens tankegang i Svend Andersen, “Kan Bibelen være Guds ord? Et sprogfilosofisk 
problem hos Sløk og Wolterstorff”, DTT 61 (1998), 177-198.
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[D]en ontologiske grundsætning, at Gud er kraften til at være i alt det, 
der er (...) er virkelig meget for meget “metafysisk” i dette ords foræl-
dede og nedsættende betydning. For at forklare virkeligheden fordobler 
den denne virkelighed, postulerer en anden, udefinerbar, virkelighed 
som forklaring på virkeligheden. Det er en virkelighed, at tingene er, 
at verden omkring os er, at vi er. Men derpå tager man det metafysiske 
skridt at påstå, at der må være en kraft, der gør at virkeligheden kan 
være. Og denne “kraft” er da “Gud” (Sløk 1979, 181).

Niels Grønkjær

Niels Grønkjær præsenterer i bogen Den nye Gud en religionsfiloso-
fisk tankegang, der eksplicit er vendt mod en “teistisk” og metafysisk 
gudstanke. Efter eget udsagn bygger han primært på tre filosofiske 
autoriteter, nemlig foruden Hegel Martin Heidegger og Gianni Vat-
timo. Den teistiske og metafysiske gudstanke deles ifølge Grønkjær 
af ateismen, der er ligeså fundamentalistisk som sin modsætning. 
Som det kort og kontant hedder: “Teismens Gud var metafysisk i den 
forstand at han blev kanoniseret som en i grunden værende, uforan-
derlig ting.”25 

Til teismens negative begrebsinventar henregner Grønkjær også 
identitet. Både teismens Gud og det teistisk troende menneske har 
en stabil selv-identitet. Heroverfor stiller Grønkjær tanken om Gud 
i bevægelse: Gud, der kun kan komme til forståelse af sig selv ved at 
forholde sig til noget andet. På samme måde skal mennesket komme 
til (forståelse af) sig selv og gå ud af sig selv i omsorg for den anden. 
Til redegørelse for denne trinitarisk forståede Gud griber Grønkjær 
til Hegels dialektik, der jo netop indebærer identitet mellem identitet 
og differens.

Den største rolle for Grønkjærs argument spiller dog Vattimos idé 
om den stærke metafysiske tænknings svækkelse og dennes overens-
stemmelse med den kristne tanke om den almægtige Guds inkar-
nation i mennesket Jesus. Selve tanken om skabelse ex nihilo er for 
Grønkjær udtryk for en ‘absolutistisk’ opfattelse, der tænker Gud som 
en magt, der slår over i vold (Grønkjær 2010, 70). Vattimos “svage 
tænkning” (pensiero debole) fremhæver svækkelsen i form af afkaldet 
på den vold, der både metafysikken og teismen iboende. Vattimo er 

25. Niels Grønkjær, Den nye Gud. Efter fundamentalisme og ateisme (København: 
Anis 2010), 39.
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her inspireret af Heideggers syn på metafysik og onto-teologi, og det 
er Heidegger i Vattimos fortolkning, Grønkjær påberåber sig.

Den filosofisk forståede værenshistorie svarer som sagt til teologi-
ens kristne frelseshistorie. Ja, ifølge Vattimo er den sidste formentlig 
forudsætningen for den første. Vattimos kritiske forståelse af kristen-
dommen er tydeligvis stærkt præget af hans katolske baggrund, hvor 
“volden’ eksempelvis kom(mer) til udtryk i en rigid naturretlig sek-
sualmoral.

Selv om Grønkjær – ligesom sin lærer Sløk – er sparsom med at 
gøre sine mange kritiske udfald eksplicitte og personhenførbare, er 
der næppe tvivl om, at han henregner Løgstrup til den uholdbare te-
isme. Han henviser kun direkte til et enkelt sted i Skabelse og tilintet-
gørelse: “Evigheden er i tiden som vrede, i rummet som gavmildhed”. 
I forbindelse med sine egne overvejelser over tiden siger han så:

[E]vigheden gør ikke tiden til splittelsens element sådan som nihilisti-
ske eksistentialister og absolutistiske skabelsesteologer har villet have 
os til at tro. Evigheden er langtfra kun i tiden som vrede. Evigheden er 
langt snarere i tiden som gavmildhed (Grønkjær 2010, 116).

Løgstrup tilhører altså de absolutistiske skabelsesteologer, hvilket 
uden tvivl betyder, at hans gudstanke er metafysisk i negativ for-
stand. Grønkjær lægger sig her i kølvandet på Sløks ovenfor citerede 
kritik.

Også genremæssigt følger Grønkjær sin lærer. Sproget i Den nye 
Gud er en kombination af mundret underholdning og tilsyneladende 
dyb filosofisk tankegang. Den sidste kan der imidlertid stilles mange 
spørgsmål til. Jeg vil nævne to problematiske forhold. Som nævnt 
spiller Hegels dialektik og kristendomsforståelse en afgørende rolle. 
Men det forbliver fuldstændig uklart, hvor langt Grønkjær følger He-
gel i retning af prætentionen om en absolut tænkning.26 Desuden er 
hans gengivelse og brug af Heideggers tanke om værensglemsel lige 
lovlig bastant: han taler gentagne gange om ‘tingsliggørelse’. Men det 
værende kan jo være andet end ting! I denne forbindelse får (natur)
videnskaben en særdeles ublid medfart: “Det forholder sig ikke bedre 
med videnskaben end med den klassiske metafysik. For også viden-
skaben tænker i ting” (Grønkjær 2010, 39). På baggrund af den ka-
rakteristik kan han erklære det for uinteressant at “indgå i nærmere 
diskussioner af forholdet mellem teologi og naturvidenskab” (Grøn-
kjær 2010, 96).

26. I modsætning til denne uklarhed er Vattimo meget tydelig i sin kritik af He-
gel, jf Gianni Vattimo, The Adventure of Difference. Philosophy after Nietzsche and 
Heidegger (Cambridge: Polity Press 1993), især essay 7, “Dialectic and Difference”.
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Fra værensmagt til ‘Gud’ – diskursiv teisme

Tilbage til Løgstrups forhold til Heideggers kritiske begreb om onto-
teologi: undgår Løgstrup virkelig at gøre Gud til noget værende og 
dermed at gentage den klassiske teisme? Her tror jeg, vi er nødt til selv 
at tænke med – og måske imod. Selve tanken om magten til at være 
til hører for mig at se med til en lødig metafysik, dvs. en plausibel 
filosofisk argumentation. Men spørgsmålet er, om vi ikke, når vi siger 
“Gud er magten til at være til i alt, hvad der er til” bevæger os over i 
en anden diskurs. Det tyder Løgstrups egne formuleringer faktisk på: 
“Jødedommens og kristendommens svar er, at hvad som helst der er 
til har sin magt og sin art til at være til i Gud som dets værens og dets 
arts ophav” (Løgstrup 1978, 59/ Løgstrup 2015, 76).

I den metafysiske tale om Gud er der en hermeneutisk dimension, 
som Løgstrup ikke reflekterer over: den religiøse tydning er samtidig 
en tolkning af religiøse tekster. Den metafysiske tale om Gud er en 
filosofisk udlægning af vores religiøse sprogtradition. I denne sprog-
tradition, i Bibelen og gudstjenestens liturgi fx, tales der om og til 
Gud. Kristendommens religiøse sprog er på en måde én lang dialog 
mellem menneske og Gud. Men det betyder, at ordet ‘Gud’ funge-
rer på samme måde som et personligt egennavn. Og et egennavn 
henviser til en person, dvs. det, man traditionelt kaldte en substans, 
et materielt legeme i tid og rum. Så når mennesker taler til Gud, er 
det næsten uundgåeligt at tænke substantielt om ham, og dermed 
komme i modstrid med den ontologiske tanke om magten til at være 
til. Man kan næsten sige med Wittgenstein, at vor forstand bliver 
forhekset af sproget.27 Men det er jo netop (også) en filosofisk opgave 
at undgå forhekselsen, dvs. være opmærksom på spændingen mellem 
tanken om værensmagten og talen om og til den personlige Gud.

Min konklusion er, at afskeden med metafysik og teisme er alt for 
forhastet og uigennemtænkt. Kant og Heidegger har ret i, at meta-
fysik handler om de spørgsmål, der vedkommer mennesker aller-
mest. Og teismen er uopgivelig, hvis den forstås ud fra den enkle 
sproglige kendsgerning, at kristendommen indebærer en dialog, hvor 
ordet ‘Gud’ indgår som personligt egennavn. Den heri latente sub-
stanstænkning kan forhindres ved at udbygge Heideggers ontologiske 
differens med tanken om magten til at være til.

27. “Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unsres Verstandes durch 
die Mittel unserer Sprache“ (Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen 
(Frankfurt/M: Suhrkamp 1975), 109. Jf. “Wir führen die Wörter von ihrer meta-
physischen, wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurück“ (116).
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Abstract: This article will combine three anniversaries, namely the 
500-anniversary of the beginning of Luther’s reformation, the 75-an-
niversary of the establishment of theology at Aarhus University, and, 
not least, the 70-anniversary of the admission of women to the ordina-
tion in the Evangelical-Lutheran church in Denmark. The article will 
thus fall in three main parts. The first part will treat Luther’s theology 
of ministry with regard to gender and the role of women in the church. 
The next part will highlight what role theology and gender played when 
women were finally admitted to the ordination. Finally, Regin Prenter’s 
(the first professor in dogmatics at Aarhus University) theology of min-
istry pertaining to women will be analysed. The aim is that of showing 
how later generations of Lutherans were often more conservative than 
the reformer, introducing arguments against women’s ordination that 
were irreconcilable with Luther’s theology, particularly in the 20th cen-
tury.

Keywords: Luther – Prenter – Reformation and gender – priesthood of 
all believers – women and ministry – women and ordination

Det er ikke ofte, man kan kombinere tre jubilæer i en og samme 
artikel, men netop her i 2017 kan vi fejre tre vigtige begivenheder, 
som, vil jeg hævde, hænger nøje sammen. Først og fremmest er det 
500-året for reformationens begyndelse med Martin Luther som 
frontfigur. Når Teologi i Aarhus kan fejre 75-års-jubilæum, mens lo-
vene om ordination af og adgang for kvindelige præster i den danske 
folkekirke har 70-års-jubilæum, så hænger det faktisk sammen med 
Luthers reformatoriske tanker om en solid, akademisk uddannelse af 
kirkens forkyndere og humanisering af præsteembedet.

I nærværende artikel vil jeg forbinde disse tre væsentlige begiven-
heder ved først at belyse, hvordan Luthers teologi banede vejen for, 
at der kom kvindelige præster i den danske folkekirke som den første 
store evangelisk-lutherske kirke i verden. Dernæst vil jeg analysere 
hvordan Regin Prenter, den første professor i dogmatik ved teologi 
på Aarhus Universitet, tolkede kirkens embede 10 år efter de første 
ordinationer af kvindelige præster i 1948. 
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Selvom dette spørgsmål efterhånden kan synes uaktuelt i en dansk 
folkekirkesammenhæng, hvor kvinder siden 2010 har udgjort ca. 
halvdelen af præstestanden, så spiller det stadig en stor rolle som et 
teologisk diskussionspunkt på verdensplan. Ikke blot er det stadig 
ikke muligt for kvinder at blive præster i den romersk-katolske kirke 
og de ortodokse kirker. Ordination af kvinder møder fortsat mod-
stand i nogle lutherske kirker som fx Lutheran Church – Missouri 
Synod i USA. Da Porvoo-erklæringen om gensidig anerkendelse og 
samarbejde mellem de nordiske og baltiske lutherske kirker og de bri-
tiske anglikanske kirker blev formuleret i 1993, bragte man i et forord 
et særligt forbehold med hensyn til anerkendelse af kvindelige præster 
og biskopper, samt alle præster ordineret af kvindelige biskopper.1 
Der er stadig 30 af Det Lutherske Verdensforbunds medlemskirker, 
der ikke anerkender kvindelige præster. Det gælder fx den evangelisk-
lutherske kirke i Letland (ELCL), som er medlem af Det Lutherske 
Verdensforbund (LVF) og har fuld observatørstatus i Porvoo-fælles-
skabet. ELCL afbrød sin praksis siden 1975 med at ordinere kvinder 
i 1993, ironisk nok året efter at den britiske anglikanske kirke og 
den finske lutherske kirke tillod kvindelige præster, og samme år som 
LVF udsendte en rapport, der indskærpede, at der ikke findes en sær-
lig embedsteologi for kvinder.2 ELCL tog det sidste skridt tilbage ved 
den 4. juni 2016 at indføre et totalt forbud mod ordination af kvinder 
med henvisning til Bibelen og den historiske episkopale succession, 
som man mener at have sikret sig via Svenska Kyrkan. 

De seneste års begivenheder har vist, hvor hurtigt liberale og de-
mokratiske tiltag kan rulles tilbage, hvis man ikke værner om dem 
og gennemtænker deres værdi. Det er således stadig påkrævet at gen-
nemtænke den luthersk reformatoriske teologi vedrørende det kirke-
lige embede og embedets hvem, ikke mindst nu hvor kristenheden 
flytter til den sydlige halvkugle med et traditionelt konservativt syn 
på køn.3 Kampen for, at kvinder ses som jævnbyrdige med mænd 
og er ligefuldt mennesker i alle livets forhold, har været lang og sej. 
I Danmark skulle der gå 430 år, før man for alvor realiserede de lig-
heds- og frihedstanker, som Luthers teologi rummer. 

1. Se David Tustin og David Furberg, “Introduction”, Together in Mission and 
Ministry. The Porvoo Common Statement with Essays on Church and Ministry in 
Northern Europe, red. David Tustin og David Furberg (London: Church House 
Publishing 1993), 4.
2. LVF, Ministry. Women. Bishops (Geneve: The Lutheran World Federation 1993).
3. Jf. Musimbi Kanyoro, “Communities of Gender and the Communion of the 
Church”, Communion, Community, Society. The Relevance of the Church, red. Wolf-
gang Greive (Geneve: LWF 1998), 33-47.
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Kønnet er ikke til diskussion: Luthers embedsteologi

Overordnet set satte Luther en ny dagsorden ved at tage afstand fra 
den traditionelle nedvurdering af kvinder og i stedet understrege 
kvinders status som virkelige mennesker. Således opvurderer han 
mange af de kendte kvindefigurer i Bibelen og fremstiller dem som 
sande Kristi disciple, fordi de er i stand til at erkende fejl og rette 
dem. Det gælder Eva, Sara, Lea og Lots hustru fra Det Gamle Testa-
mente og Maria, Maria Magdalena og Martha og Maria fra Det Ny 
Testamente. I modsætning til de traditionelle tolkninger ser Luther 
dem alle som virkelige kvinder, der på grund af deres tro bliver fuld-
komne Kristusdisciple netop i deres (fejlbarlige) menneskelighed. Det 
gør dem til realiserbare idealer for alle mennesker. Det samme gælder 
for Maria, der i Luthers udlægning ganske vist er Guds mor, men 
det er hun, fordi hun er en rigtig kvinde fra lave kår. Det er i kraft 
af sin sande menneskelighed og sit trofaste discipelskab, at Maria bli-
ver mor til Guds sande menneskebarn (Menschenkind).4 Bemærk, at 
Luther ikke anvender termen Menneskesøn, men netop understreger 
Kristi karakter af menneskebarn. I sine centrale teologiske udsagn 
lægger Luther vægt på menneskets, ikke mandens, betydning. I den 
forstand bygger Luthers embedssyn på en konsekvent real inkarna-
tionsteologi, der rækker ud over en almindelig skabelsesteologi. Lu-
ther accentuerer nemlig ikke alene, at mand og kvinde er skabt lige 
i Guds billede (imago Dei) som partnere,5 men også at Kristus blev 
inkarneret som et sandt menneske (anthropos/homo/Mensch), født af 
en sand kvinde. Faktisk pointerer han aldrig, at Kristus var en mand 
(aner/vir/Mann), altid at Kristus var sandt menneske (jf. 1 Pet 2 og 
Nicænums sarxothenta og enanthropesanta). Ligeledes fremhæver han 
aldrig hverken Kristi eller apostlenes køn i forbindelse med embedet. 
Embedets funktion med formidling af Guds ord om tilgivelse er ikke 
afhængig af dets hvem og er ikke kønsbundet. Det kræver et men-
neske, hvis personlige beskaffenhed er uden betydning.

Det er denne Luthers radikalt reale inkarnationskristologi, der 
sammen med hans sola scriptura-princip får vidtrækkende betydning 
for hans embedsteologi. Luthers sola scriptura-princip var jo styret af 
hans forståelse af skriften som evangelium. Med målestokken, om 
skrifterne “driver på Kristus”,6 krævede han sin frie ret til selv at tolke 
skriften: “Jeg anerkender ingen faste regler for tolkningen af Guds 

4. Luther, “Kirchenpostille”, WA 10,1, 352-369; “Magnificat”, WA 7, 538-604. I 
sidstnævnte tekst gør Luther Maria og Marias Gud til det spejl, fyrsten bør spejle 
sig i.
5. Luther, “Text der Genesisvorlesung”, WA 42, 51.
6. Luther, “Vorrede zum Jakobus- und Judasbrief”, WA DB 7, 384.
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ord, da Guds ord, som lærer frihed i alle andre sager, ikke kan være 
bundet […] De, som tilskriver dig [pave Leo] alene retten til at tolke 
skriften, tager fejl.”7

Ifølge Luther er embedet til for evangeliets og sakramenternes 
skyld, fordi der skal være nogen, som på en ret og rimelig måde kan 
formidle ordet og meddele sakramenterne (jf. CA 4 og 5). Embedet 
skal altså være der af praktiske grunde, men i sig selv er embedet 
og ordinationen ikke et sakramente endsige helligt. Det er dermed 
en misforståelse at anse præsten for en Kristi stedfortræder (vicarius 
Christi), for det kan man kun være, hvis Kristus er fraværende. Men 
tror man på den nærværende Kristus, er man i lighed med apostlene 
servus Christi. 

Se, hvor forskellig Kristus er fra sine efterfølgere (successores), skønt de 
alle vil være hans stedfortrædere. Jeg frygter, at de fleste af dem i for høj 
grad har været hans stedfortrædere. Man er nemlig kun stedfortræder, 
når ens overordnede er fraværende. Hvis paven regerer, mens Kristus 
er fraværende og end ikke bor i hans hjerte, hvad andet er han så end 
Kristi stedfortræder (Vicarius Christi absentis)? Hvad andet er kirken 
under en sådan [stedfortræder] end en folkemængde uden Kristus? 
Sandt at sige, hvad er en sådan stedfortræder andet end Antikrist eller 
en afgud? Apostlene gjorde rettere, idet de kaldte sig tjenere for den 
nærværende Kristus (servos Christi praesentis), ikke stedfortrædere for 
den fraværende!8

Heller ikke Paulus kaldte sig Kristi stedfortræder, men tjener (dia-
conus). Således er præsten ordets tjener (minister verbi) og ikke en 
stedfortræder for den historiske mand, Jesus, men repræsentant for 
den nærværende, inkarnerede Kristus i ordet, den kødeliggjorte Lo-
gos (in verbo Christi-repræsentationen). Luthers pointe er, at Gud i 
Kristus ønskede at blive kendt som et menneske (ikke som en mand), 
og at præsten derfor må være et almindeligt menneske. 

7. Luther, “Epistola Lutheriana ad Leonem Decimum summum pontificem. Trac-
tatus de libertate christiana”, WA 7, 47-48: “Deinde leges interpretandi verbi dei 
non patior, cum oporteat verbum dei esse non alligatum, quod libertatem docet 
omnium aliorum […] Errant, qui tibi soli scripturae interpretandae ius tribuunt.” 
Danske oversættelser er mine.
8. Luther, WA 7, 48: “Vide, quam dispar sit Christus suis successoribus, cum ta-
men omnes velint eius esse vicarii. Et metuo, ne revera plurimi eorum sint et nimi-
um serio Vicarii eius. Vicarius enim absentis principis est. Quod si pontifex absente 
Christo et non inhabitante in corde eius praesit, quid aliud quam Vicarius Christi 
est? At quid tum illa Ecclesia nisi multitudo sine Christo est? Quid vero talis Vica-
rius nisi Antichristus et Idolum est? Quanto rectius Apostoli, qui se servos Christi 
appellant praesentis, non Vicarios absentis!”
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 Hermed lægger Luther vægten på det almene præstedømme og 
dåben som det sande ordinationssakramente, hvor alle troende fødes 
som konger og præster9 og bliver Ordets sande successores: “Alle krist-
ne er præster (sacerdotes), og alle præster er kristne” med pligt og ret til 
“at lære, prædike og forkynde Guds ord, døbe, konsekrere og uddele 
nadveren, binde og løse synder, bede for andre, bringe sig selv som 
offer og prøve alle lærere og ånder.”10 Prædikenembedet (presbyteros, 
Pfarrer) vælges fra det almene præstedømmes midte, alle kaldet af 
Gud.11 Netop denne markante teologi om det almene præstedømme, 
som gør alle kristne ansvarlige for det særlige embede, betyder, at 
kvinder er fuldt ud inkluderet og må tale, når ingen mand gør det.12 
En revolutionerende tanke i 1500-tallet, og da også en af de 41 for-
muleringer, Luther bandlyses for i 1521. Pavekirken fordømmer ham 
for ikke at anse pave og biskop for mere end selv den ringeste præst, 
så fx bodssakramentet kan varetages af “enhver kristen, om det så er 
en kvinde eller et barn.”13 Om det er grunden til, at denne lære ikke er 
medtaget i Den augsburgske Bekendelse, er uvist, men den forbliver 
en både væsentlig og uomgængelig del af Luthers embedsteologi. Lu-
ther understreger endvidere vigtigheden af den rette, offentlige kal-
delse til det særlige embede. I sin opregning af kirkekendetegn (Guds 
ord, dåb, nadver, absolution og selve embedet indstiftet af Gud til 
at meddele disse gaver) pointerer Luther, at de ikke er afhængige af, 
hvem eller hvordan “tjeneren” er – altså af, hvem der rækker sakra-
menterne eller absolverer. I stedet afhænger ordet og sakramenterne 
af modtageren, og af at de gives offentligt. Særlig vigtigt er Guds ord, 
ved hvilket de andre står og falder, for det er “det ydre ord mundtligt 
forkyndt af mennesker, af dig og mig.”14 

Luther afviser en sakramental forståelse af ordinationen og dermed 
også, at den ordinerede præst skulle have antaget en ny ontologisk 

9. Luther, “De captivitate babylonica”, WA 6, 497-573. 
10. Luther, “De instituendis ministris ecclesiae”, WA 12, 180: “Sunt autem sacer-
dotalia official ferme haec: docere, praedicare annunciareque verbum dei, baptisare, 
consecrare seu Eucharistiam ministrare, ligare et solver peccata, orare pro aliis, sa-
cricifare et iudicare de omnium doctrinis et spiritibus.” Jf. “Luther an Spalatin”, 
WA, BR 1, 595.
11. Ibid. og Luther, “In epistolam S. Pauli ad Galatas”, WA 40, I, 59
12. Luther, “Vom Misbrauch der Messe”, WA 8, 498.
13. Leo X, “Errores Martini Luther”, Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbo-
lorum (Freiburg/Rom: Herder 1963), 359 (nr. 753): “In sacramento paenitentiae ac 
remissione culpae non plus facit Papa aut episcopus, quam infimus sacerdos: immo, 
ubi non est sacerdos, aeque tantum quilibet Christianus, etiamsi mulier aut puer 
esset.”
14. Luther, “Von den Konziliis und Kirchen”, WA 50, 624-634, her 629: “Wir 
reden aber von dem eusserlichen wort, durch menschen, als durch dich und mich 
muendlich gepredigt.” Jf. Luther, “Von der Winkelmesse”, WA 38, 241.
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hellighed som en uudslettelig karakter (character indelebilis). Ifølge 
Luther er en sådan tanke om en kvalitativ og ontologisk kløft mellem 
den ordinerede præst og lægfolket absurd. Ikke bare er den uden hold 
i skriften, den er tillige udtryk for en total uvidenhed om Kristus, og 
hvad det er at være kristen:

Enhver kristen er salvet med Helligåndens olie og helliget på legeme 
og sjæl, og i oldkirken modtog alle eukaristien med deres hænder på 
samme måde som præster i dag rører brødet og kalken. Det er ikke an-
det end overtro, som nu til dags blæser det op til en stor sag, hvis en læg-
person rører kalken eller alterklædet. End ikke nonner, hellige jomfruer, 
er det tilladt at vaske alterdugen. Se dog, for Guds skyld, hvor meget 
denne ordinationens sakrosankte hellighed har bredt sig! Jeg forventer, 
at lægfolk i fremtiden kun vil få lov at røre alteret, når de skal ofre 
penge. Jeg er ved at eksplodere, når jeg tænker på disse helt forfærdelige 
menneskers totalt uhellige tyranni, hvordan de med sådanne barnlige 
narrestreger spotter og spolerer den kristne tros frihed og ære.15

Absurditeten ved tanken om det hellige offerembedes afstand fra den 
almene kristne understreges af, at end ikke de hellige jomfruer kan 
røre kalk og alter. Det sidste er vigtigt, fordi det peger på et bevidst 
opgør med traditionen for at udelukke kvinder fra det præstelige em-
bede overhovedet grundet katolsk embedsteologis vægt på den mand-
lige offerpræst (sacerdos) ved alteret. Det er tydeligt, at Luther til sta-
dighed kæmper med det traditionelle syn på kvinder, han har arvet, 
både når det gælder brugen af Bibelens kvindefigurer og behandlin-
gen af sin samtids kvinder – som når han voldsomt kritiserer tidens 
gængse aristoteliske syn på kvinder, Guds smukkeste værk, som uper-
fekte mænd16 og forskelsbehandling af kvinder ved altergang, hvortil 
kvinder lige såvel som mænd er præsteligt klædt.17 

15. Luther, WA 6, 566: “At Christianus quilibet oleo sancti spiritus unctus et sanc-
tificatus est corpore et anima, et olim sacramentum manibus tractabat non minus 
quam nunc sacerdotes faciunt, licet nostra superstitio laicis nunc magnum reatum 
iniiciat, si vel calicem nudum aut corporale tetigerit, nec Moniali quidem, sanctae 
virgini, liceat lavare pallas altaris et lintheamina sacra. Vide per deum sacrosanctam 
ordinis huius sanctitatem, quantum profecerit. Futurum spero, ut nec altare liceat 
attingere laicis, nisi dum nummos obtulerint. Ego pene dirumpor cogitans has 
impiissimas hominum temeratissimorum tyrannides tam nugacibus et puerilibus 
nugis libertatem et gloriam Christianae religionis illudentium et pessundantium.”
16. Luther, WA 42, 53: “… Aristoteles appellat mulierum virum occasionatum, et 
alii monstrum dicunt. Sed sint ipsi monstra et monstrorum filii, qui sic calumni-
antur et rident creaturam Dei, in qua ipse Deus delectatus est, tanquam in nobilis-
simo opere.”
17. Luther, WA 50, 631: “ob du mans bilde oder weibs bilde […] ist gnug, das du 
geweihet und gekresemet seiest mit dem hohen, heiligen kresem Gottes, des worts 
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Et køn(ne)t embede?

Når Luther i tre korte tekstpassager fra 1530’erne undtager kvinder 
fra prædikenembedet, kan det derfor ses som udtryk for en splid i 
Luther selv. Hvordan kan fortaleren for det almene embede have et 
så traditionelt syn på kvinder og deres rolle uden for familie og hjem? 
Hvordan kan han fastholde, at præstens hvem er ligegyldigt, og sam-
tidig undtage kvinder? Luther bliver i en vis forstand fanget af sit sola 
scriptura-princip, hvis han blot vil følge Paulus i 1 Kor 14, 34 og (tror 
han) i 1 Tim 3, 2, selvom de ikke just “driver på Kristus.” Det synes 
at have voldt ham problemer. Man kan nemlig også hæfte sig ved, 
at Luther faktisk indrømmer kvinder en væsentlig præstelig rolle, de 
ikke før har haft. Luther kan ganske vist fastslå, at kvinder ikke skal 
prædike offentligt, og så alligevel skal, når ingen mand kan. Men 
også at de nok kan være profeter, der øver sjælesorg og underviser i 
skriften.18 Ligesom han straks efter kan fastslå, at en erfaren karteu-
sermunk ikke er bedre end en malkepige.19 I “Von den Konziliis und 
Kirchen” lader Luther Helligånden undtage kvinder fra prædiken-
virksomhed (sammen med børn og udygtige folk), medmindre der er 
tale om en nødsituation.20 Det er “dygtigheden”, altså uddannelsen 
til præst, det handler om, sådan som den videre tekst afslører. Luther 
bruger nemlig mere plads på at fremhæve, at en syvårig pige under-
vist i en luthersk skole vil være væsentlig dygtigere til den kristelige 
lære og skrift end nogen af pavens embedsindehavere. Når Luther 
derpå konkluderer, at ingen skal agte på, hvem og hvordan embeds-
personen er, da alt er givet til den, der får det gennem embedet, har 
han allerede absolveret sin undtagelsespassage. Luthers pointe er ikke 
at udelukke kvinder fra embedet; det er snarest et “aber dabei”, fordi 
spørgsmålet om dygtige og uddannede personer er væsentligt i hans 
opgør med romerkirkens embedsforståelse. Dette stemmer fint over-
ens med hans kamp for uddannelse af både piger og drenge på tysk 
såvel som latin,21 samt hans rekruttering af kvindelige lærere til sko-

Gottes und der Tauffe, auch dieses Sakraments, da bistu hoch und herrlich gnug 
gesalbet und priesterlich gekleidet.”
18. Luther, “Predigten des Jahres 1531: Sermon über Joel 2, 28”, WA 34.1, 482; 
“Ein Brief D. Martin Luther von den Schleichern und Winkelpredigern”, WA 30, 
524.
19. Luther, WA 34.1, 485: “Cartheuser, qui 40 annis in ordine zc. sol nichts besser 
sein quam ancilla, quae tregt der kue gras zc.”
20. Luther, WA 50, 633: “War ists aber, da in diesem stueck der heilige Geist aus-
genommen hat Weiber, kinder und untuechtige Leute, sondern allein tuechtige 
mans Personen hiezu erwelet (ausgenomen die not).”
21. Bl.a. Luther, “An die Ratherren aller Städte deutsches Lands, dass sie christ-
liche Schulen aufrichten und erhalten sollen”, WA 15, 9-53.
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lerne, hvad humanister som Erasmus opponerede mod.22 At piger og 
kvinder generelt fik mulighed for bedre og højere uddannelse blev i 
sidste instans indgangen til det særlige embede (jf. nedenfor). 

Centralt i “Von den Konziliis und Kirchen” står igen opgøret med 
den ifølge Luther misforståede sakralisering af embedet. Når præ-
ster gennem cølibat menes at træde i Guds og Kristi sted i den gud-
dommelige natur, gør man sig i virkeligheden til nestorianere.23 Når 
“papisterne” anser embedspersonerne for at være kirkens brudgom, 
sådan at de ved ordinationen indgår et sakramentalt ægteskab med 
kirken som brud, har de helt misforstået Pauli ord i Efes 5. Ifølge Lu-
ther er alene Kristus kirkens brudgom. Kristus bliver ét legeme med 
kirken analogt med en mand og kvinde i ægteskabet. Kristi sam-
mensmeltning med kirken er et usynligt mysterium, som kun kan 
tros, og som forklares med ægteskab som et sprogbillede (ein figur).24 
Her ligger et stærkt opgør med en forståelse af embedet som særlig 
helligt og mandligt. Det understreger Luther med tilføjelsen af det 
markante udsagn, at embedspersonen hverken er med til at forringe 
eller forbedre Guds ord og sakramente, da det alt sammen tilhører 
Kristus og øves af Helligånden.25 Luther placerer i stedet embedet 
midt i et normalt familie- og hverdagsliv, accentueret i hans opgør 
med cølibat og munkeliv som en status perfectionis. Præsten skal i alle 
henseender være et menneske (homo), kaldet offentligt af mennesker 
(jf. CA 14: rite vocatus).26

Det er en nøgleforståelse i Luthers teologi, at embedets hvem sam-
men med en lang række andre “ydre ting” (eusserliche Dinge) er et 
adiaforon og således angår ius circa sacra. Blot skal der være en person 
til at varetage prædikenembedet, valgt og kaldet af flertallet i menig-
heden på en sådan måde, at alt foregår fredeligt og ordentligt, men 
også frit.27 I Luthers teologi lægges vægten på medlemmernes frihed 
til at kalde en duelig person til prædikenembedet. Mens Luther fort-
sat forstår embedet som guddommeligt indstiftet, humaniserer han 
det. Mens den katolske forståelse af embedet er baseret på en ordina-
tion bundet til et hierarki af sakrale mænd (officium sacerdotalis), ba-
serer Luther embedet på dåben som det sande ordinationssakramente 

22. Jf. Steven Ozment, When Fathers Ruled (Cambridge/Massachusets/London: 
Harvard University Press 1983), 153-154.
23. Luther, WA 50, 635-641.
24. Ibid., 637-641 (641).
25. Ibid., 634.
26. Luther, WA 12, 180.
27. Luther, WA 50, 649-650: “…sols alles friedlich, oerdendlich zugehen, und 
doch frey sein, wo es zeit, Person oder ander ursachen foddern zu endern. Da selbs 
folget der hauffe auch mit eintrechtiglich, weil es (wie gesagt) keinen Christen hei-
liger, noch unheiliger macht”.
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bundet til Kristus og det lige fællesskab af kristne. Embedet indgår 
hos Luther ikke i en historisk succession af biskopper, men i ræk-
ken af følgere (successores) af evangeliet med den funktion at udøve 
ordets tjeneste (ministerium verbi). Mens det katolske vicarius Christi-
embede er stedfortrædende for Kristi guddommelige natur (hvorfor 
Luther kalder dem nestorianere, da de har efterladt Kristus i kun 
den menneskelige natur), er Luthers ministerium verbi-embede en 
repræsentation af den inkarnerede Kristus, den kødeliggjorte Logos. 
Luthers stærke inkarnatoriske gudsforståelse, at Gud vil kendes som 
menneske og meddeler sig gennem Ordet, må nødvendigvis få følger 
for embedsteologien. Embedet fordrer et (uddannet) menneske.

En lang række kvinder i det 16. århundrede og senere tager Luthers 
teologi alvorligt og agerer efter den, også som prædikanter.28 Men 
ligesom reformationen møder mange vanskeligheder, møder også de 
megen modstand, og med formaliseringsprocessen i generationen ef-
ter Luther øges modstanden.29 Der går godt 400 år, inden Luthers re-
formatoriske tanker om embedet bliver løst fra en kønsbinding, fordi 
hele samfundstænkningen og et uddannelsessystem, der giver adgang 
for kvinder på højeste niveau, skal være på plads.

Embedet skifter køn: loven af 1947

Den 4. juni 1947, 430 år efter reformationens begyndelse og fem 
år efter Det Teologiske Fakultets grundlæggelse ved Aarhus Univer-
sitet, underskrev kong Frederik IX to lovændringer. Først og frem-
mest afskaffedes den spærreparagraf, som rigsdagen havde vedtaget 
i 1921, to år efter, at spørgsmålet om kvindelige præster første gang 
blev rejst i rigsdagen som led i den generelle ligestilling mellem kvin-
der og mænd med hensyn til offentlige hverv. Hvor der tidligere ikke 
havde været nogen lov, blev kvinder i 1921 gennem politisk indgri-
ben pludselig ved lov forment adgang til “Embeder, hvortil kræves 
Præstevielse.”30 I 1947 fjernede politikerne ganske enkelt den ind-

28. Se Roland H. Bainton, Women of the Reformation. In Germany and Italy [1971]; 
Women of the Reformation. From Spain to Scandinavia [1977] (Fortress Press 2007); 
Kirsi Stjerna, Women and the Reformation (Blackwell Publishing 2009).
29. Se fx Lyndal Roper, The Holy Household. Women and Morals in Reformation 
Augsburg (Oxford: Clarendon Press 1989).
30. Jeg trækker her og i det følgende på min bog, Else Marie Wiberg Pedersen 
(red.), Se min kjole. Om de første kvindelige præsters historie (København: Samleren 
1998), hvor de omtalte love er gengivet i “Appendiks A”. Jf. August Roesen, Kirke-
love (København: Lohses Forlag 1961), 153-156. Bogen blev udgivet i anledning af 
50-året for den første officielle ordination af (tre) kvindelige præster i den danske 
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skrænkning af adgang til præsteembedet, som de selv havde indført 
i 1921 på trods af, at en høring hos justitsministeriet, Det teologiske 
Fakultet og biskopperne viste, at der hverken var retlige, skriftmæs-
sige, bekendelsesmæssige eller principielle indvendinger mod kvinde-
lige præster (Pedersen 1998, 108-118).31 

Desuden blev også en lov om adgang til præsteembeder i folke-
kirken vedtaget af rigsdagen i 1941 revideret. Her ændredes alene 
et substantiv og et pronomen, idet substantivet “mænd” ændredes 
til “personer”, og pronomenet “han” ændredes til “den pågældende”. 
Den ikke før forekommende binding af embedet til mandekønnet 
skete i 1920, da rigsdagen vedtog en midlertidig lov til afhjælpning 
af præstemangel, som samtidig løsgjorde embedet fra kravet om en 
teologisk universitetsuddannelse. I modsætning til Kirkeordinansen 
af 1539, der binder embede og “retsindig lærdom” eksplicit sammen, 
men ikke embede og mandekøn.32 I 1947 neutraliserede politikerne 
altså deres egen sprogbrug og gjorde adgangen til folkekirkens præ-
steembede kønsneutralt. Samtidig indsatte man en ekstra paragraf, 
der understregede menighedsrådenes frihed til at vælge præst.

Lovændringerne, som neutraliserer kønnet, betyder, at folkekirkens 
medlemmer har fået større frihed til at vælge og kalde den præst, de 
ønsker. Man er gået fra lov tilbage til evangelium.

Har ordinationen et køn?

Lovændringerne førte til, at de første tre kvinder blev ordineret til 
præstestillinger inden for folkekirken; og selvom antallet af kvin-

folkekirke i 1948 og giver den første samlede fremstilling af hele historien bag og 
debatten om de første kvindelige præster. Bogen (Pedersen 1998) rummer således 
både en kirkeretlig-kirkepolitisk og en kvindehistorisk redegørelse for udviklingen 
fra 1918-1948, samt en analyse af teologien bag debatten og udviklingen før og 
efter 1948. Desuden bringer den analyser af virkningshistorien i relation til såvel 
præsterollen som prædikantrollen. Jeg tager problemstillingen frem igen i denne 
artikel, dels i anledning af 70-året for lovændringerne, dels for at belyse den for 
yngre generationer, som ikke kender hverken historien eller teologien bag, hvad der 
(foruden menighedsloven af 1903) var det vigtigste nybrud i det 20. århundredes 
danske teologi og kirkeliv.
31. Marianne Rasmussen, “Da Mænd blev til Personer”, Pedersen 1998, 108-143 
(108-118). 
32. Se Martin Schwarz Lausten, Kirkeordinansen 1537/39 (København: Akade-
misk Forlag 1989), 188-193. Fx formuleringen: “De Sognepræster, som ere nu saa-
ledis forordinerede til den aandelige tienise at Predicke Euangelium, maa saa lengi 
actes oc kalles det de ere, som de bliffue warafftige vdi resindige lærdom oc gode 
seeder oc et ærligt leffnet” (193).



156 Else Marie Wiberg Pedersen

delige præster voksede meget langsomt de første årtier efter, er ca. 
halvdelen af folkekirkens præster i dag, 70 år senere, kvinder. Nu 
heldigvis næsten uden at nogen bemærker, hvilket køn embedsper-
sonen har, men der har bestemt været megen polemik både før og 
efter 1947. 514 præster protesterede i 1947 mod lovændringerne, idet 
de anså ordinationen af kvinder for at være en “skismatisk handling” 
(Pedersen 1998, 195).33 

Der er i det hele taget opstået et mærkeligt spørgsmål om ordinatio-
nen, som kan føres tilbage til debatten i 1920-21. Ligesom det skete 
senere med spørgsmålet om homoseksuelle vielser, opstod proble-
merne, da kirkeudvalgets formand, Elna Munch, rejste spørgsmålet, 
om ordinationsritualet i tilfælde af ordination af kvindelige præster 
skulle ændres helt, eller om det ville være nok med formelle ændrin-
ger.34 Køn overskyggede sagen, og debatten resulterede i et kunstigt 
skel mellem spørgsmålet om kvindelige præster og spørgsmålet om 
ordination af kvinder. På grund af den herskende præstemangel, og 
ikke mindst i erkendelse af behovet for kvindelige præster i særlige si-
tuationer, advokerede såvel kirkeudvalg som biskopper nemlig for an-
sættelse af lønnede men ikke-ordinerede kvindelige medhjælpere ved 
kvindefængsler, kvindeafdelinger på hospitaler og lignende institu-
tioner. Problemet var for dem alene ordinationen, som havde fået en 
særlig status. Man indførte en skelnen mellem, hvorvidt kvinder kan 
fungere som præster, og hvorvidt kvinder kan modtage ordinationen. 
Det var ikke det første, men det andet, altså ordinationen af kvin-
der, der var det virkelige problem dengang som nu for højrefløjen, jf. 
ovenfor. Den konservative del af kirken protesterede derfor ikke, da 
politikerne de facto og de iure greb ind i kirkens indre anliggender i 
1920 ved at tillade ikke-teologiske mænd som ordinerede præster,35 
og heller ikke i 1921 ved at udelukke kvinder som ordinerede præster.

Lovændringen af 1947 ophæver imidlertid ikke det mærkelige 
spørgsmål om ordination. I kombination med en vid forståelse af 
(mandlige) embedspersoners, biskoppers og præstekollegers samvit-
tighedsfrihed blev ordination af kvindelige præster et særligt overop-
hedet tema.

33. For adressen af 28. februar 1947 i sin helhed, se Præsteforeningens Blad (1947), 
199-200. De vigtigste citater herfra findes i Else Marie Wiberg Pedersen, “Når præ-
sten er ‘køn’. De såkaldte teologiske argumenter i debatten om kvindelige præster”, 
Pedersen 1998, 189-222 (194-195). 
34. Se Else Marie Wiberg Pedersen, “Biskoppen, hun…”, Folkekirkens Embeder. 
Kirkeretsantologi 2011, red. Kirsten Busch Nielsen m.fl. (København: Forlaget Anis 
for Selskab for Kirkeret 2011), 102-103.
35. Der var ikke en høring blandt menighedsråd om dette spørgsmål, og heller 
ikke en kaldelse fra nogen menighed, sådan som kravet er ved spørgsmålet om 
kvindelige præster.
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For det første kan en kvindelig kandidat være kaldet til en menig-
hed i et stift, hvor biskoppen ikke vil ordinere. Derfor skabes Biskop-
pernes Fritagelseslov, vedtaget 3. marts 1948, hvorved en biskop kan 
bede sig fritaget fra at ordinere og en anden træde i hans (eller hendes) 
sted. Den nye lov gør ordinationen af to af de tre første danske, kvin-
delige præster mulig. Da biskoppen over Fyn, Hans Øllgaard, 28. april 
1948 ordinerede Edith Brenneche Petersen til en stilling som hjæl-
pepræst i Nr. Aaby-Indslev, ordinerede han også Johanne Andersen, 
kaldet til en valgmenighed på Lolland-Falster, og Ruth Vermehren, 
allerede fungerende præst ved kvindefængslet (Christianshavn). Ved 
ordinationen fremhævede Øllgaard kvindernes funktion som opstan-
delsesvidner (Matt 28,5-10) og satte tjenesten ind under evangeliet, 
hvorved han rehabiliterede embedet som en sendelse af de troende til 
at forkynde dette evangelium. En sådan stiftsbåndsløsning blev atter 
aktuel, da den fjerde kvindelige præst, Helga Jensen, i 1955 skulle 
ordineres til en stilling som personlig hjælpepræst for sognepræsten 
i Skive, Fiig-Pedersen. Biskoppen over Viborg Stift, Christian M. 
Baun, og en af de 514 protesterende præster i 1947, vægrede sig af de 
såkaldte samvittighedsgrunde mod både ordination og tjenstlig kol-
lats såvel som mod at lade en biskop ordinere den kvindelige præst.36 
I lang tid fastholdt de øvrige biskopper af kollegiale grunde derfor, 
at Helga Jensen enten måtte fortsætte som uordineret hjælpepræst 
eller forflyttes til et andet stift. Det var i langt højere grad kirkens 
rummelighed i forhold til modstanderne af kvindelige præster end 
kønnenes lighed i forhold til kirkens menigheder, der optog de dan-
ske biskopper. Så først da Baun selv, efter lange forhandlinger med 
kirkeminister Bodil Koch og de øvrige biskopper, frasagde sig det 
biskoppelige tilsyn med Skive, ordinerede biskoppen over Aalborg 
Stift, Erik Jensen, den 15. februar 1956 Helga Jensen. I en erkendelse 
af, at der hverken var økumeniske eller andre saglige hensyn, der talte 
imod ordination af en kvindelig præst, blev han dermed den anden 
biskop, der ordinerede en kvindelig præst. Når det blev sidste gang, 
loven om stiftsbåndsløsning blev taget i brug, skyldtes det, at Luthers 
embedsteologi om forholdet mellem det almindelige præstedømme 
og den særlige forkyndelsestjeneste, bedst udfoldet i “De instituendis 
ministris ecclesiae” fra 1523, endelig blev fuldt realiseret. Menighe-
derne havde fået øjnene op for omfanget af deres ret og pligt til at 
kalde en præst, som var dygtig og duelig præcis hos dem; og de kvin-

36. For en detaljeret gennemgang af sagen og forhandlingerne, se Lis Bisgaard, 
“Debatten om kvindelige præster”, Pedersen 1998, 185-187, og Ole Hyldegaard 
Hansen, “Fra undtagelsesregel til undtagelsestilstand. Politiske og kirkelige hensyn 
til modstandere af kvindelige præster 1947-2007”, Kirkehistoriske Samlinger 2013, 
177-184.
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delige teologer havde gennemført nøjagtig samme lange universitets-
uddannelse, som de mandlige, måske endda med bedre resultater. 
Det ville ind i den faktiske kontekst være en skandale at vedblive med 
at tilsidesætte højtuddannede kvindelige teologer og dermed “dygtige 
folk.”37 Spørgsmålet om ordination af og tilsyn med kvindelige præ-
ster var nu et tema ved bispevalg. Temaet var centralt allerede samme 
år ved bispevalget i Haderslev Stift, hvor vinderen, Frode Beyer, dog 
gik af med sejren med en erklæring om, at han ønskede “frihed til 
at handle under ansvar”,38 mens modkandidaten havde erklæret sin 
fulde tilslutning til at ville følge menighedens ønske om en kvindelig 
præst og derfor uden tøven ordinere hende. Men ved bispevalget i 
Fyns Stift i 1958 var en positiv holdning til ordination af kvindelige 
præster afgørende (Hansen 2013, 185-186).

For det andet kan en kvindelig præst være kaldet til en menighed 
i et stift, hvor der findes mandlige kolleger, der af de såkaldte sam-
vittighedsgrunde er modstandere af kvindelige præster og ikke vil 
hilse på dem ved ordination. For at tage hensyn til modstanderne 
af kvindelige præster herskede der fra 1947 til 2007, altså i 60 år, 
en særlig undtagelsesregel, de sidste to årtier dog kun i Viborg Stift, 
der fritog dem fra at give kvindelige præster et kollegialt håndslag 
(Hansen 2013, 167-202). Denne sidste særordning blev opfattet som 
et ritualbrud, efterhånden som hverken kvindelige præster eller kvin-
delige biskopper hørte til undtagelsen i den danske folkekirke.

Kun for mænd: Prenter om kvinden og det kirkelige embede

Ved 10-årsjubilæet for de første ordinationer af kvindelige præster 
tog tre fynske præster – Johannes I. Hansen, Dag Monrad Møller og 
Verner Schroll – initiativ til bogen Kvinden og Kirkens embede.39 De 
tre præster (som alle i 1948 søgte stiftsbåndsløsning, men fik afslag, 
fordi de ikke havde rådført sig med deres menigheder) opfordrede 

37. Jf. Luther, WA 50, 633.
38. Dannevirke 20.1. 1956.
39. Johs. I. Hansen, Dag Monrad Møller og Verner Schroll, Kvinden og kirkens em-
bede. En meningsudveksling mellem pastor Dag Monrad Møller, pastor Johs. I. Hansen, 
pastor Verner Schroll, professor Regin Prenter og biskop Halfdan Høgsbro (København: 
Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck 1959). I Sverige, hvor den første ordination af 
kvinder skete i 1958, udkom en lignende debatbog i 1990: Per Erik Person og Bengt 
Holmberg, Tjänare åt evangelium (Stockholm: Verbum 1990). Men begrundelsen 
for denne publikation var ikke en tilbagekaldelse af ordination af kvinder. Den var 
et ønske om at gøre yngre generationer bekendte med teologien bag og selv reflek-
tere over kirkens fremtid (7-9).
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i 1958 såvel alle biskopper i folkekirken som professor i dogmatik, 
Regin Prenter, til at genoverveje ordinationen af kvinder. Prenter blev 
i bogen fortaler for modstanden mod kvindelige præster. Som repræ-
sentant for tilhængerne af kvindelige præster stod biskop Halfdan 
Høgsbro, Lolland-Falsters Stift, som var den eneste biskop, der øn-
skede at deltage. Særligt vigtigt har det været for de tre fynske præster 
at få Prenter til at uddybe den betænkelighed ved ordination af kvin-
delige præster, han tidligere havde givet udtryk for.

Anledningen til bogens tilblivelse var et nyligt overstået bispevalg 
på Fyn, hvor ordination var blevet tematiseret som biskoppens vigtig-
ste handling i forhold til menigheders og menighedsråds frihed til at 
vælge præst. Dertil kom, at de fandt en nylig stedfunden ordination 
af en kvindelig præst, ligeledes på Fyn, var foregået uden “almen-
kirkelig concensus” (Hansen m. fl. 1959, 9). Præsternes debatoplæg 
rummede tre spørgsmål, som hovedsageligt var en genfremførelse af 
de kendte argumenter fra debatten 1918-1948. Det drejede sig om 1) 
ordinationen som en ældre praksis; 2) fælleskirkelig konsensus om 
ordinationen og 3) embedet som apostolsk og således udtryk for en 
apostolsk succession (9-12).

De tre fynske præster anser ordination af kvinder for at være en 
uacceptabel, ny praksis og spørger til to hjemler. Først hvilken te-
ologisk-liturgisk hjemmel biskopperne mon har benyttet sig af. De 
finder, at den af biskopperne anvendte ordlyd ved ordinationsritualet 
er i strid med Pastoralbrevene, navnlig Titus 1,5-9, og Kirkeordinan-
sen af 1539, netop fordi termen “mænd” er blevet udskiftet med ter-
men “personer”. De tre præster er overbevist om, at der er en “nøje 
theologisk-liturgisk sammenhæng” her med forståelsen af prædiken-
embedet som et embede for mænd alene, og at dette afspejles i Den 
Augsburgske Bekendelse og andre reformatoriske kirkeordninger (fx 
den svenske kirkeordning af 1571) (12). Dernæst spørger de til (b), 
hvilken kirkeretlig hjemmel, biskopperne lægger til grund for æn-
dringen af ritualets ordlyd. De forstår ikke, hvorfor en ændring af 
ritualets ordlyd på dette punkt kan ændres uden en lovændring, når 
lovgivningen om kvindelige præster i 1947 krævede en sådan. På den 
baggrund har de bedt Prenter om at give sine kommentarer til en 
række spørgsmål og samtidig bedt alle danske biskopper om at svare 
på, om de ikke ved at lægge Rigsdagens lovændring til grund for det, 
de ser som en ritualændring, har ladet staten bestemme i et indre-
kirkeligt spørgsmål (13).

Prenter, som i vore dage er mest kendt for sin skabelses- og hellig-
åndsteologi, som den kom til udtryk i en række publikationer, bl.a. i 
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Skabelse og Genløsning fra 1951,40 samt for en genskabende tolkning 
af Luthers kristologi og korsteologi, var blandt sine kvindelige teo-
logistuderende især kendt for sin modstand mod kvindelige præster. 
Det teologiske vidsyn og luthersk teologis samspil med navnlig angli-
kansk, men også romersk-katolsk teologi, som han stod for, slog i em-
bedsteologien ud som et forsvar for den historisk episkopale succes-
sion, der i den katolske kirke stadig er en hindring for, at kvinder kan 
fungere som præster, og indtil 1992 var en hindring for kvindelige 
præster i den britiske anglikanske kirke. Det er bemærkelsesværdigt, 
eftersom han i sin dogmatik tilbagevendende omtaler den romersk-
katolske kirke som “pavekirken” eller “pavens kirke” med brod mod 
kirkens “babyloniske fangenskab under papalismens falske overher-
redømme” (Prenter 1951, 164-172) og udtrykker heftig modstand 
mod den apostolske succession i en romersk-katolsk eller anglikansk 
form.41 Men i Kvinden og Kirkens Embede stiller sagen sig anderledes, 
og Prenter ser intet problem i, at hans syn på embedet i modstanden 
mod kvindelige præster måske er anglikansk (og måske ligger tæt 
på Canterbury (126)), mens han helst ikke vil stå ved en nærhed til 
Rom, sådan som Høgsbro anser hans synspunkter på sagen for at 
gøre (109, 145).

I sin ledsagende erklæring til bogen tager Prenter fat om de tre 
præsters spørgsmål med en argumentation, der er rodfæstet i et meget 
traditionelt, feudalt og i alle måder antidemokratisk embeds- og kir-
kesyn. De enkelte svar udfoldes yderligere i dialogen med Høgsbro. 
Om det første spørgsmål hævder Prenter, at der med ordination af 
kvindelige præster er tale om “et brud med en århundredgammel tra-
dition i den danske kirke” (14). Den gældende lovgivning om kvin-
ders udelukkelse fra præsteembedet hvilede, ifølge Prenter, på den 
forudsætning, at borgerlig og kirkelig orden var uafhængig af hinan-
den. Lovændringen af 1947 var derfor et dobbelt brud med traditio-
nen: Dels brød man med “det gældende præstevielsesrituals opfattelse 
af det kirkelige embede som et mandligt embede” (15). Dels brød 
man med den fra reformationstid og enevælde gældende opfattelse, 
at staten kun kan lovgive i ydre kirkelige sager (ius circa sacra), ikke i 
interne kirkelige sager (ius in sacra). Prenter hævder dermed, at Folke-
tingets lovændring er indblanding i indre-kirkelige sager uden nogen 
form for teologisk begrundelse, der rækker ud over private udtalel-
ser. Han anerkender således ikke ændringen af “den århundredgamle 

40. Regin Prenter, Skabelse og genløsning. Dogmatik (København: G.E.C. Gad 
1951).
41. Se bl.a. Regin Prenter, “Catholic and Evangelical. A Lutheran View”, Ecume-
nical Review 1 (1949), 384-385; Prenter, Protestantismen i vor tid (København: H. 
Hirschsprungs Forlag 1957), 100-102.
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praksis”, da ordination af kvinder øver vold mod ritualets bogstav 
såvel som ånd (15-16). Uden nærmere indsigt i sagen mener Prenter, 
at det ritual, som de kvindelige præster ordineres efter, må være ugyl-
digt. Han er sikker på, at en ritualændring må have fundet sted, da 
embedssynet nu ifølge ham er nyt:

For at ordination af kvinder skulle kunne foregå fuldt lovformeligt, 
forekommer det mig, at der på normal vis måtte have været foretaget 
de ændringer i det gældende ordinationsritual, som var nødvendige for 
at bringe dets ordlyd og tankegang i overensstemmelse med det nye 
syn på præsteembedet. At det ville være vanskeligt at finde en brugbar 
skriftbegrundelse til et sådant nyt ritual, er en anden sag. Noget sådant 
er imidlertid ikke sket. Hvilket ritual kvinder ordineres efter, er mig 
ubekendt, da der ikke er tilgået offentligheden nogen meddelelse herom 
– men et i kirkelig forstand gyldigt ritual kan det næppe have været (16).

Prenter går altså ud fra, at ordinationerne af kvindelige præster er 
ugyldige, og endda ulovlige, selvom han (selvforskyldt, da han ikke 
vil medvirke ved ordinationer af kvinder) ikke har kendskab til dem. 
Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at Prenter helt forbi-
går det forhold, at det såkaldte forbud mod kvindelige præster i den 
danske kirke som sådan ikke er århundredlangt. Som nævnt, kom en 
egentlig udelukkelse af kvinder ved lov først i kraft af politisk indgri-
ben i henholdsvis 1920 og 1921. Desuden er det af stor vigtighed at 
bemærke, at når Prenter hævder, at der ikke har været hverken et kir-
keretlig eller et liturgisk grundlag for lovændringen, så forbigår han, 
at spørgsmålet om kvindelige præster blev behandlet og diskuteret i 
mere end 30 år, de 29 med varierende intensitet fra politisk side, men 
altid med inddragelse af universitetsteologerne, juraen og medlem-
merne af folkekirken. Dertil kommer, at man samtidig vedtog en lov, 
der tillod ikke-uddannede mænd at blive præster, hvorved både kirke 
og stat brød med Luthers princip om, at præsteembedet ikke skulle 
besættes af udygtige mænd.42

Prenters hovedanke er således, at man har forladt “det hævdvundne” 
i synet på præsteembedet (15), som for ham er en sakramental opfat-
telse af embedet som et udelukkende mandligt embede. Og mon ikke 
dette er sagens kerne, at et hævdvundet privilegium er mistet. Men 
han glemmer hermed, at både kirkens og samfundets struktur er æn-
dret væsentligt siden enevælden. Argumentet, at embedet er et indre 
kirkeligt anliggende (ius in sacra), er meningsløst i en folkekirke, hvor 
præsterne er statsansatte. Det gælder også argumentet vedrørende 

42. Luther, WA 50, 633.



162 Else Marie Wiberg Pedersen

ordinationsritualets ordlyd. Ritualets anvendelse af pronominer og 
skriftsteder har ikke nogen tvingende dogmatisk endsige bibelsk be-
grundelse. I en luthersk forståelse er ritualer menneskeskabte og ikke 
uforanderlige (jf. CA 7).

Dernæst tager Prenter fat på spørgsmålet om konsensus og for at 
få ret fat om hans synspunkt på dette område, er det nødvendigt at 
bringe et længere citat, der viser hans forståelse af “luthersk tanke-
gang”:

Bag ved dette begreb [konsensus] ligger, hvis jeg har forstået Dem ret, 
vor kirkes bekendelses opfattelse af embedet som en guddommelig ind-
stiftelse (CA V), hvortil menigheden på Guds vegne kalder gode og 
egnede mænd. Læren om “kaldelsen” til embedet er i denne genuint 
lutherske tankegang, hvorpå også de danske ordinationsritualer hviler, 
ret nuanceret og er ikke, som det i vor tid ofte høres, udtryk for en “de-
mokratisering” af embedet (16).

I første række henviser citatet til CA og det, Prenter forstår ved “lu-
thersk tankegang”, ikke til Luther selv. Prenter er ikke demokrat og 
hans fremstilling fremstår i denne sammenhæng snarere episkopal, 
især i en anglikansk aftapning, end luthersk. Ganske vist refererer 
han til sene reformatoriske tekster som Martin Chemnitz’ Examen 
concilii Tridentini og det danske kirkeritual af 1685 og, først der-
efter, til Luther for hans “velkendte fremhævelse af, at ordets tjener 
er Guds udsending og ikke visse menneskers befuldmægtigede tals-
mand” (17). Med henvisning til Luthers Von der Winkelmesse und 
Pfaffenweihe fra 1533 (WA 38, 238,7) og Om koncilierne og kirken 
(WA 50, 632,36) mener Prenter at kunne påvise, at Luther forstod 
kaldelsen alene som Guds, ikke som menighedens, og helt uadskil-
lelig fra ordinationen. Kaldelsen glider så at sige over i ordinationen, 
der for Prenter er det afgørende punkt.

I spørgsmålet om en fælleskirkelig konsensus plæderer Prenter altså 
for, at den kaldende menighed ikke blot skal forstås som en lokal 
menighed, men som den universelle menighed, samt at embedet må 
ses som guddommeligt indstiftet (jf. CA 5). Derfor kan han ikke 
anse spørgsmålet om kvinders adgang til præsteembedet som et adia-
foron eller tidsbestemt. Imidlertid medgiver Prenter, at ordinationen 
af kvinder ikke primært møder modstand i Det Nye Testamente. For 
ham ligger problemet i den omstændighed, at embedet har en be-
stemt historisk given, traditionel egenart. For at stadfæste det mand-
lige embedes teologiske særstatus griber Prenter til en grov analogi-
slutning: at ændre embedets egenart – det vil sige, at gå fra et embede 
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eksklusivt for mænd til at indeslutte kvinder – er som at udskifte 
altervin med grapejuice (22).

Endelig henviser han til sendelsen af de 12 (Luk 9; par.) og af de 
70 (Luk 10) samt af apostlene efter opstandelsen (Luk 24; par.) for at 
gøre gældende, at kirkens sendelse må skelnes skarpt fra kirken som 
“en menneskelig indretning til tilfredsstillelse af bestemte religiøse 
og moralske behov efter enhver tids fornuftige skøn” (23). Prenter 
sætter også her traditionen over skriften, sådan at hans embedssyn 
fremstår klart mere middelalderlig end reformatorisk. Prenter, som 
selv ofte henviser til middelalder og modreformationen, synes at være 
klar over vanskelighederne i sin position, og nogle spørgsmål, såsom 
det om konsekvensen for biskopper, der ordinerer kvindelige præster, 
undviger han (21-22). Det gælder også i spørgsmålet om sendelsen, at 
hans argumentation bliver uklar. Hvis Jesu sendelse udelukker kvin-
der, kan kvinder slet ikke være en del af hele kirken.

I spørgsmålet om embedets apostolicitet, som Prenter forstår som 
en ubrudt række mandlige udsendinge siden apostlen Peter, tager 
han atter udgangspunkt i den guddommelige indstiftelse (25-28, 58-
61). Hovedargumentet er, at Luther ikke ønskede et brud med “den 
gamle kirke”, hvad embedet angik, kun hvad misbrug angik. Prenter 
fremfører derpå to analogislutninger. Først slutter han fra frelsen som 
et historisk faktum til evangeliet og sakramenterne som kirkens hi-
storiske kontinuitet (26). I denne analogi forstår Prenter utvetydigt 
embedet som et sakramente. Ligeledes ligger der under analogien en 
forståelse af embedet som en eksklusiv mandlig Kristusrepræsenta-
tion på linje med katolsk embedssyn. Hans forståelse af et mandligt 
embede som et sakramente bygger nemlig på den antagelse, at den 
mandlige præst qua sin mandlighed bærer Kristi historiske form som 
en mand og derved er tegnet på embedets hellige karakter.

 Dernæst slutter Prenter indirekte fra katolicismens misbrug og re-
formationens sværmere til nutidens indlemmelse af kvindelige præ-
ster. Alt dette ses som “forfalskninger” af evangeliet, og senere føjes 
termer som “vranglære” og “frafald” til. Prenter benytter sig af en 
skolastisk argumentationsmåde. Indledningsvist anføres problemstil-
lingen og den dertil knyttede tese, at traditionen bevares ved at afvise 
kvindelige præster. Dernæst følger argumentet ud fra traditionen, 
hvorefter anstilles de mulige indvendinger, som af Prenter afvises 
med sakramentepraksis samt de allerede nævnte analogislutninger. 
Endelig drages konklusionen, at kirkens hidtidige hævdvundne prak-
sis har normativ karakter. Der er altså ikke i første række tale om 
Bibelen som målestok, og Prenter fremfører heller ikke sine argumen-
ter som tvingende grunde. Hverken embedets væsen eller embedets 
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funktioner taler imod, at en kvinde kan være ordets tjener. Afgørende 
er alene kønnet, fordi Kristus og apostlene var mænd.

Selvom Prenter flere gange gør gældende, at han godt ved, der ikke 
er tale om tvingende grunde, når han fremholder bibelcitater som 
bl.a. det klassiske Pauluscitat, at kvinder skal tie i forsamlinger (1 Kor 
14,34), slutter han sit efterfølgende indlæg med at erklære, at “mod-
standere af kvindelige præster på bibelsk basis konsekvent må nægte 
at bruge kvindelige præster” (83). For ham gælder det, at “den situa-
tion, der er opstået i kirken ved denne uenighed, er og (fortsat) skal 
vedblive at være ufredelig, besværlig og pinlig på begge sider” (82). I 
et ekko af Indre Missions Chr. Bartholdys ord i 1949 (Bisgaard 1998, 
183) erklærer han, at han vil forlade kirken, når en kvindelig præst 
møder op ved en ordination, samt at intet kirkeligt organ vil kunne 
beskytte kvindelige præster mod situationens ufred. 

Krigserklæringen blev fulgt af modstanderne i de næste årtier, 
koblet med et tilbagevendende krav om særordination.43 Med en 
mærkelig argumentation, der både ville fastholde den sakramentale 
embedstradition, som Luther gjorde så voldsomt op med, og en bi-
belfundamentalisme, der gjorde sola scriptura til sola pars scriptura 
for kvinder, kan man sige, at det 20. århundredes modstandere af 
kvindelige præster var mere konservative i spørgsmålet, end Luther 
efter al sandsynlighed selv havde været, havde han levet i det 20. og 
ikke i det 16. århundrede. Især hævdelsen af mandligheden som et 
tegn på embedets sakramentale karakter står i total modsætning til 
Luthers forståelse af såvel kristologien som embedsteologien. I Pren-
ters forståelse, modsat Luthers, er embedet sakralt og står over det 
almindelige præstedømme, som mister sin betydning.44 Kønnet er 
blevet afgørende, mens embedet er gjort til mere end en funktion og 
mere end et nådemiddel ved siden af ordet og sakramenterne: det er i 
sig selv et sakramente på linje med dåb og nadver.

43. Else Marie Wiberg Pedersen, “Når præsten er ‘køn’. De såkaldte teologiske 
argumenter i debatten om kvindelige præster”, Pedersen 1998, 189-222 (206-214).
44. Prenter har i flere publikationer foretaget sine kreative bøjninger af Luthers 
teologi, når det gælder embedet. Se bl.a. Prenter, Kirkens embede. Udkast til en det 
kirkelige embedes dogmatik med luthersk udgangspunkt (Aarhus: universitetsforlaget 
1965); “Die göttliche Einsetzung des Predigtamtes und das allgemeine Priestertum 
bei Luther” [1961], Regin Prenter, Theologie und Gottesdienst. Gesammelte Aufsätze 
(Århus: Aros 1977), 207-221.
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Afsluttende bemærkninger

I anledning af 500-året for Luthers reformation er der på ny kamp 
om, hvad arven fra Luther er, og hvem der ejer den. Det skorter i den 
forbindelse ikke på kritikere, der mener, at Luthers reformation i vir-
keligheden var et tilbageslag, og at hans teologi betød en reduktion af 
kvinders muligheder i kirke og samfund.

Jeg har i denne artikel søgt at nuancere billedet ved at sætte Lu-
ther ind i hans egen kontekst. I dette perspektiv er reformatorens 
embedsteologi radikalt fornyende. Det er Luthers tanker om dåben 
som ordination, om kaldelse og det gensidige forhold mellem det 
almene embede og det særlige prædikenembede, samt den dermed 
sammenhængende humanisering af præsten, der fører til, at kvinder 
får adgang til ordets tjeneste og ordinationen. At der går godt 400 år 
før den fulde realisering af dette i Danmark og et flertal af lutherske 
kirker, mens et mindretal af lutherske kirker stadig forbyder kvin-
der ordination, skyldes ikke Luther. Det fremgår tydeligt af debat-
ten 1918-1948 og senere, herunder Prenters indlæg. Der tilføjes nye 
argumenter, ofte i modstrid med Luthers teologi. Et særligt problem 
udgør kønnet som kategori. Diskussionen om kvinders adgang til 
embedet handler ikke om embedets karakter og indhold, men om 
køn. Derfor kan det mærkelige spørgsmål om en særlig ordination 
for kvinder opstå.

I anledning af 75-året for Teologi ved Aarhus Universitet og navn-
lig 70-året for kvinders adgang til ordination og præstetjeneste er der 
grund til at glæde sig over den udvikling, som reformationen ba-
nede vej for. I Danmark kan vi snart se de skildrede synspunkter 
mod kvindelige præster som arkaiske. Men man støder stadig på det 
synspunkt, at et valg mellem udelukkende kvindelige bispekandida-
ter er “kontroversielt.”45 Vi skal aldrig gøre os færdige med at disku-
tere Luthers teologi og de vanskeligheder, der også findes. Vi skal 
fortsat bakse med, hvordan Luthers frihedsbegreb skal forvaltes kon-
struktivt, og hvordan man på en genuin måde kan arbejde med sola 
scriptura-princippet og så meget andet. “Ecclesia reformata semper 
reformanda est.”

45. Sagt af en mandlig journalist i DR P4 d. 18 maj 2017, da de to mandlige bispe-
kandidater til Lolland-Falsters Stift var ude efter første valgrunde.
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Abstract: The parable of the prudent manager in Luke 16:1–8a consti-
tutes an exegetical puzzle. The present article understands the parable in 
light of early Jewish covenantal nomism (E.P. Sanders). The parable is 
not a theological replica of “The Prodigal Son” (pace J.R. Donahue) but a 
sequel to that story. Whereas “The Prodigal Son” tells a story to outsiders 
of getting in, “The Prudent Manager” narrates to insiders a story about 
staying in. The manager first foolishly squanders his master’s possessions 
(v. 1b–3); but in the face of crisis, he acts generously in the interest of 
others (vv. 4–7) and is praised for being prudent (v. 8a). The manager 
thus personifies “the faithful and prudent manager” mentioned in Luke 
12:43. He is an example for disciples to follow. Occasioned by the 75th 
anniversary of academic theology at Aarhus University, the article begins 
with a review of 20th century dialectical-theological applications of the 
parable in the works of Professors K.E. Løgstrup, Regin Prenter, P.G. 
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Indledning

Jesu lignelse om den uærlige godsforvalter (ὁ οἰκονόμος τῆς ἀδικίας), 
som den kaldes i den autoriserede danske oversættelse (DO92), har 
siden oldkirken været lignelseseksegesens smertensbarn.1 Fortællingen 
om forvalteren, der får ros på trods af sit angiveligt umoralske levned, 

1. Se beskrivelsen hos Adolf Jülicher, grundlæggeren af den moderne lignelses-
eksegese, i hans Die Gleichnisreden Jesu (Tübingen: Mohr Siebeck 1910), 2.495. For 
forskningshistoriske oversigter se Dennis J. Ireland, “A History of Recent Interpre-
tation of the Parable of the Unjust Steward (Luke 16:1–13)”, Westminster Theolo-
gical Journal 51 (1989), 293-318 og David Landry & Ben May, “Honor Restored: 
New Light on the Parable of the Prudent Steward (Luke 16:1–8a)”, JBL 119 (2000), 
287–309. For eksempler på lignelsens brug i teologihistorien, se François Bovon, Das 
Evangelium nach Lukas, EKK (Düsseldorf/Zürich: Benziger Verlag & Neukirchen-
Vluyn: Neukirchener Verlag 2001), 82-84.
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har forvirret læsere gennem kirkens historie – ja, måske endda Lukas 
selv – og heller ikke i bibelvidenskaben har der samlet sig en form for 
konsensus om, hvordan den skal forstås. Der er tale om en eksegetisk 
rorschachprøve, hvis fortolkning i særlig høj grad afhænger af den her-
meneutiske ramme, som eksegeten placerer teksten i. Perikopen i Luk 
16,1-13, der rummer lignelsen og et antal udlægninger af den, rejser 
således en lang række åbne spørgsmål: I hvilken forstand er godsfor-
valteren uretfærdig? Hvorfor roses han for sin klogskab? Er lignelsen 
ironisk? Hvornår slutter selve lignelsen, og hvor begynder dens udlæg-
ning? osv. Jeg skal ikke foregive, at den følgende artikel rummer den 
definitive fortolkning af en så vanskelig og omdiskuteret tekst som 
lignelsen her. Ikke desto mindre er der tale om et forsøg på en bedre 
forståelse af lignelsen i dens lukanske fortællesammenhæng og dens 
religionshistoriske kontekst i den tidlige jødedom, som kristusbevæ-
gelsen voksede frem i. Tesen er, at lignelsen hænger uløseligt sammen 
med den foregående lignelse i Luk 15 – ja, at den udgør en slags fort-
sættelse af lignelsen om den fortabte søn – således at de to lignelser 
tilsammen beskriver et jødisk pagtsnomistisk religionsnarrativ i lu-
kaskristen aftapning (“pagtssoteriologi”, se skemaet s. 183). Men som 
sagt viser receptionshistorien, at fortolkningsmulighederne er legio. 
Inden vi tager fat på den eksegetiske undersøgelse, skal vi foranlediget 
af aarhusteologiens 75-årsjubilæum kaste et blik på aktualiserende bi-
belbrug hos de fire “store” aarhusteologer, dvs. de fire professorer, der 
i den kirkelige og samfundsmæssige offentlighed tegnede aarhusteolo-
giens grundlæggergeneration: K.E Løgstrup (1905-81), Regin Prenter 
(1907-90), P.G. Lindhardt (1910-88) og Johannes Sløk (1916-2001).

Dialektisk-teologiske læsninger hos de “store” aarhusteologer2

I Den Danske Folkekirke er lignelsen om den uærlige godsforvalter 
prædikentekst på niende søndag efter trinitatis efter første tekstrække 
(Luk 16,1-9). Eftersom de fire “store” aarhusteologer alle parallelt 
med det akademiske arbejde mere eller mindre hyppigt fungerede 
som prædikanter i folkekirken, var det særligt som sådan de kom til 
at brydes med lignelsen. Alle fire var præget af den dialektiske teologi, 
der anså det kristne budskab, ikke som garant for vestlig civilisation, 
sådan som liberalteologien og kulturprotestantismen optimistisk hav-
de hævdet før Første Verdenskrig, men som et for mennesker radikalt 

2.  Tak til Carsten Bach-Nielsen, David Bugge og Kurt Ettrup Larsen for vej-
ledning i litteraturfremskaffelse. I det følgende forholder jeg mig kun til udgivne 
tekster, ikke til hvad der måtte foreligge i efterladte arkiver.
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udefrakommende budskab. Evangeliet måtte derfor udmønte sig i 
kulturkritik, moralismekritik og i modsigelse af menneskelige ideo-
logier og religiøse illusioner. Lignelsen om den uærlige godsforvalter 
blev hos alle fire aarhusteologer udlagt dialektisk-teologisk. Lad os se 
på de fire en for en.

Fra K.E. Løgstrups hånd foreligger der to prædikener holdt i løbet 
af dennes virke som sognepræst i Sandager-Holevad på Fyn (1936-
43), dvs. fra før bruddet med Tidehverv i første halvdel af 1960’erne. 
Begge er udgivet posthumt. Prædikenen fra 1937 er mest interessant 
som reception af lignelsen. Den fremhæver det højst usædvanlige 
forhold i historien, at det er den svindelmistænkte forvalter selv, der 
sættes til at gøre regnskabet op. Den rige mands naivitet er åben-
bart grænseløs. Løgstrup forstår dette som et billede på Gud som 
skaber, der på trods af menneskets egoisme bestandigt betror livet 
til sin skabning. Til denne originale skabelsesteologiske fortolkning 
føjes en antropologisk fortolkning af forvalteren som billede på men-
neskets altid mislykkede forsøg på moralsk og religiøs selvforbedring. 
Sidstnævnte udlægning er en mere konventionelt dialektisk-teologisk 
fortolkning, som vi også kan finde hos Lindhardt og Sløk. Evangeliet 
er, at mennesket ikke kan frelse sig selv: “Gud ske tak og lov for hans 
meget mærkelige evangelium til os i dag – der er lige så trøsterigt, 
som det er mærkeligt”.3 

Der foreligger ikke, så vidt jeg ved, nogen udgivet prædiken over 
teksten fra Regin Prenters side. Men Prenter skrev prædikenvejled-
ning til teksten i Præsteforeningens Blad i 1949. Her samler interes-
sen sig om at forstå udlægningen af lignelsen i vv. 8-9. Prenter går 
relativt eksegetisk til sagen, med henvisning til fx C.H. Dodds og 
Joachim Jeremias’ nu klassiske lignelsesstudier, og forstår lignelsen i 
lyset af Jesu eskatologiske gudsrigesforkyndelse. Rigets umiddelbare 
nærhed betyder, at det nu gælder om – ligesom godsforvalteren – at 
give slip på alt, også den uærligt erhvervede mammon for at skaffe 
sig “venner”, dvs. for at komme til at tilhøre Jesus og hans menighed. 
Afslutningsvis aktualiserer Prenter lignelsen på dialektisk-teologisk 
vis: “[O]gså denne muntre historie snerter, så det svider, til den nu 
almindelige borgerlige og kirkelige rigdom”.4

3.  K.E. Løgstrup, Prædikener fra Sandager-Holevad. red. Elsebeth Diderichsen og 
Ole Jensen (København: Gyldendal 1995), 58-61 (61). Prædikenen fra 1941 er min-
dre tekstnær, mere fænomenologisk og gentager kritikken af misforstået, livsforsa-
gende religiøsitet (201-204).
4.  Regin Prenter, “9. søndag efter Trinitatis. Luk. 16,1-9”, Præsteforeningens Blad 
39 (1949), 494-96 (496). Prenter var i øvrigt allerede i 1942 medudgiver af en sam-
ling prædikenvejledninger, blandt hvilke der også foreligger vejledning til denne 
tekst, men det fremgår ikke, i hvilket omfang Prenter bidrog til de enkelte vejled-
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P.G. Lindhardt var efterkrigstidens mest toneangivende prædikant 
i Danmark. Hans prædiken over Luk 16,1-9 ved Folketingets åbning 
d. 4. oktober 1960 er en luthersk tale om tro som tillid til Guds nåde 
og ikke som livsanskuelse. Lignelsen er et antropologisk spejl, der 
“viser os ikke nogle andre, men os selv, og siger det … at fortabelse 
ikke er en af vore fremtidsmuligheder, men simpelt er at vi svindler 
med livet”.5 Herrens ros til godsforvalteren forstås som bidende ironi, 
hvorved lignelsen kommer til at repræsentere loven i et luthersk lov/
evangelium-skema. Lignelsen afslører menneskets selviskhed (jf. lo-
vens anden brug); og på den baggrund kan evangeliet om Guds nåde 
lyde. Til dagen henter Lindhardt det gode budskab i anden tekstræk-
kes prædikentekst (Luk 12,32).6

I Johannes Sløks forfatterskab behandles lignelsen ikke kun i præ-
dikener, hvor tekstrækken har dikteret det, men også i flere af hans 
religionsfilosofiske bøger. Lignelsens barokke forløb tiltaler åbenbart 
absurdisten Sløk. Så vidt jeg kan se, diskuterer Sløk lignelsen første 
gang i en prædiken fra 1951 (posthumt udgivet i 2016), ifølge hvilken 
lignelsens paniske hovedperson sætter sin eksistens på spil “hinsides 
alle regler for moral og anstændighed”.7 Prædikenen kan ses som en 
slags forstudie til Kristen moral før og nu fra 1959, hvor Sløk gik til 
angreb på sin samtids velbjærgede kristendom, som ifølge Sløk satte 
lighedstegn mellem Jesu budskab og borgerlig moralisme. Lignel-
sen udlægges i bogen som en blotlæggelse af menneskets desperate 
situation i eksistentiel forstand: “Man skal ikke forsøge at blive en 
bedragerisk godsforvalter, for i Jesu øjne er det just, hvad mennesket 
er” (Sløks kursiv).8 Mennesket er grundlæggende fortabt og kan kun 
som godsforvalteren desperat gribe efter udvej og mening. Som hos 
Løgstrup (delvist) og Lindhardt er udlægningen af lignelsen antropo-
logisk. Hos 1980’ernes sene Sløk – efter hans sproglige og narrative 
Kehre – gentages denne udlægning af lignelsen, men nu med den 

ninger. Se Johs. Asmund, Regin Prenter & Paul Seidelin, Kirkeårets texter. Første 
textrække: Trinitatistiden (København: Gads forlag 1942).
5.  P.G. Lindhardt, “Troen”, Påskud og prædikener (København: Hans Reitzel 
1963), 86-90 (88).
6.  En senere prædiken over lignelsen holdt i 1982 er bygget over samme lutherske 
skema; se P.G. Lindhardt, 12 Prædikener (Aarhus: Aros 1984), 57-63. Der foreligger 
desuden en upubliceret prædiken fra 1975 efterladt i Lindhardts scrapbøger (SB.
VI:82), jf. Ketil Boesen collab. Carsten Bach-Nielsen & Knud Ottosen, Bibliografi 
over P.G. Lindhardts forfatterskab 1933-1980 (Aarhus: Kirkehistorisk Institut, År-
hus Universitet 1980).
7.  Johannes Sløk, “9. søndag efter trinitatis, 1951. Lukasevangeliet kapitel 16, vers 
1-9”, Liv og lidenskab. Efterladte og genfundne tekster udvalgt af Kjeld Holm (Køben-
havn: Kristeligt Dagblads Forlag 2016), 163-70 (169).
8.  Johannes Sløk, Kristen moral før og nu (København: Hans Reitzel 1959), 63-64 (64).
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kristologiske tilføjelse, “at der er myte i den, at det derfor i en anden 
forstand er Jesus den handler om.”9 Lignelsen er med andre ord den 
kristne grundfortælling i en nøddeskal. Den handler om Kristus som 
ham, der i stedet for at paralyseres over menneskets meningsløse si-
tuation svarer på den med en ødsel rundhåndethed, der må tage sig 
ud som bedrageri og svindel for det menneskelige blik: “I den despe-
rate situation er frelsen en ny desperat handling, thi at blive kristen er 
at følge Kristus efter ved at lade hans historie gælde som min” (ibid.).

Som det ses af ovenstående, deler de fire “store” aarhusteologer en 
fælles dialektisk-teologisk forudsætning i deres udlægning af Luk 
16,1-9. Lignelsen tolkes som en provokation eller en forargelse for 
det selvforsikrende menneske og herigennem til ny opbyggelse. Den 
antropologiske fortolkning, ifølge hvilken lignelsen udgør et portræt 
af mennesket som moralsk og eksistentiel svindler, er gennemgående 
hos Løgstrup, Sløk og Lindhardt, hos sidstnævnte dog mere eksplicit 
luthersk udtrykt end hos de øvrige. Prenters fortolkning er eskatolo-
gisk og handler om omvendelsens nødvendighed. Endelig foretager 
den tidlige Løgstrup en skabelsesteologisk fortolkning og den sene 
Sløk en kristologisk. For alle fire teologiprofessorers vedkommende er 
der vel at mærke tale om aktualiserende bibelbrug i form af prædiken, 
prædikenvejledning eller religionsfilosofi, ikke historisk-eksegetisk 
fortolkning. Det er vigtigt, at holde sig forskellen på disse to bestræ-
belser for øje (hhv. aktualiserende brug og historisk fortolkning) – i 
den første bestræbelse er den til enhver tid aktuelle kontekst udgangs-
punkt for anvendelsen af teksten; i den anden er den rekonstruerede 
historiske kontekst bestemmende. Efter min mening kan den ene 
hermeneutiske genre hverken verificere eller falsificere den anden, 
men der kan være tale om indbyrdes inspiration. Det følgende re-
præsenterer som sagt en historisk-eksegetisk fortolkning af lignelsen.10

Den tidlige jødedoms pagtsnomisme som 
lignelsens religionshistoriske kontekst

Som vi allerede har set, gælder det ikke mindst for denne lignelse, at 
dens fortolkning afhænger af, hvilken kontekst man holder den op 
imod. I eksegesen har diskussionen ofte drejet sig om lignelsens be-

9.  Johannes Sløk, Da Gud fortalte en historie (Aarhus: Centrum 1985), 125. 
10.  For diskussion af distinktionen mellem brug og fortolkning se Geert Hallbäck, 
“Hvad er reception?” Collegium Biblicums Årsskrift (2006), 7-22, jf. Umberto Eco, 
The Limits of Interpretation, Advances in Semiotics (Bloomington: Indiana Univer-
sity Press 1990), 44-63.



 Den kloge godsforvalter (Luk 16,1-8a) 171

tydning i den historiske Jesus’ gudrigesforkyndelse, enten som eska-
tologisk kald til omvendelse, som kritik af religiøse autoriteter, som 
socio-økonomisk protestråb eller i en kombination af disse betydnin-
ger. Med andre ord opfattes lignelsen som en fortælling, der i den ene 
eller anden form går tilbage til Jesus selv.11 Det, der skal interessere os 
her, er imidlertid ikke en mulig førlukansk traditionshistorie og dens 
forhold til den lukanske redaktion, men lignelsens betydning internt 
i Lukasevangeliets narrative univers (den intratekstuelle kontekst) og 
i lyset af samtidens jødiske teologi (den religionshistoriske kontekst).

Lad os begynde med at indkredse den religionshistoriske kontekst. 
Ligesom de øvrige nytestamentlige tekster foregår lignelsen i den tid-
lige jødedoms teologiske univers. I nyere tid er det særligt E.P. Sanders 
(skønt han havde forløbere), som har reformeret eksegeternes syn på 
den tidlige jødedom. Det skete i særdeleshed med bogen Paul and Pa-
lestinian Judaism fra 1977. Bogen var et opgør med det billede af jøde-
dommen, som særligt florerede i protestantisk eksegese og teologi. Her 
beskrev man jødedommen på Jesu tid som en legalisme, hvor Guds 
nåde skulle fortjenes gennem minutiøs overholdelse af overfladiske for-
skrifter og ritualer, med andre ord som en degenereret og forstenet ud-
gave af gammeltestamentlig religion. Og, mente man, det var alt dette, 
Jesus gjorde op med. Men dette billede af jødedommen, hævdede San-
ders, var en fatal karikatur og en anakronisme. I stedet for at prøve at 
forstå den tidlige jødedom på sine egne præmisser havde man reelt gjort 
Luthers opgør med middelalderkirkens præstationsfromhed til forstå-
elsesramme for kristusbevægelsens tilblivelse i antikkens jødedom. På 
baggrund af studier i rabbinske tekster, Dødehavsskrifterne, jødiske 
pseudepigrafer og apokryfer foreslog Sanders alternativt at beskrive 
den tidlige jødedom som “pagtsnomisme” (covenantal nomism). Her-
med mente han, at Jahves nådige udvælgelse af Israel i form af pagten 
(pagtsnomisme) altid kommer først og derfor er forudsætning for over-
holdelsen af toralovens bud (pagtsnomisme, jf. græsk: nomos, lov) – ikke 
omvendt! Det var derfor en fatal misforståelse, når protestanter beskrev 
jødedommen som nådesløs præstationsreligiøsitet. Dekalogen indledes 
jo netop ikke med buddene, men med en påmindelse om, hvad Jahve 

11.  For eksempler fra forskningshistorien se Ireland (1987), Landry & May (2000) 
samt klassiske behandlinger som C.H. Dodd, The Parables of the Kingdom, rev. udg. 
(London: Fontana Books 1961 [1935]), 26-27 og Joachim Jeremias, Die Gleichnisse 
Jesus (Göttingen: Vendenhoeck & Ruprecht, 1947), 34-37, 149-50. Spørgsmålet om 
lignelsen førlukanske betydning rejser sig ikke mindst, fordi det for denne lignelses 
vedkommende er relativt tydeligt, at der er tale om en overlevering, som allerede 
kristusbevægelsen med større eller mindre held forsøgte at uddrage en aktuel me-
ning af. Anderledes kan man næppe forstå den akkumulerede serie af løst sammen-
satte moraler, som vi finder umiddelbart efter selve lignelsen (vv. 8a/8b-13).
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først har gjort: “Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af 
trællehuset” (2 Mos 20,2; 5 Mos 5,6). Sanders opsummerede:

The ‘pattern’ or ‘structure’ of covenantal nomism is this: (1) God has 
chosen Israel and (2) given the law. The law implies both (3) God’s 
promise to maintain the election and (4) the requirement to obey. (5) 
God rewards obedience and punishes transgression. (6) The law provi-
des for means of atonement, and atonement results in (7) maintenance 
or re-establishment of the covenantal relationship. (8) All those who are 
maintained in the covenant by obedience, atonement and God’s mercy 
belong to the group which will be saved. An important interpretation 
of the first and last point is that election and ultimately salvation are 
considered to be by God’s mercy rather than human achievement.12

I den tidlige jødedom kommer Jahves nåde således både først og 
sidst. Toraoverholdelsen fungerer derfor ikke som adgangsbillet til 
at komme ind i pagten med Gud (getting in), men er en metode til at 
forblive i pagten (staying in). Sanders medgiver, at der kan være en-
kelte undtagelser i de jødiske tekster (fx 4 Ezrasbog), men overordnet 
set gælder det, at: “in all the literature surveyed, obedience maintains 
one’s position in the covenant, but it does not earn God’s grace as such. 
It simply keeps an individual in the group which is the recipient of 
God’s grace” (ibid., 420; Sanders’ kursiv). Mennesker kan ikke for-
tjene udvælgelsen, men inden for Guds nådessfære kan de arbejde på 
at blive frelst ved den endelige dom, hvilket dog i sidste ende – uden 
at dette opfattes som en teologisk selvmodsigelse – altid vil være på 
baggrund af Guds nåde, dvs. en nådeløn. Dette er basalt set den an-
tikke jødedoms pagtsnomistiske teologi.

12.  E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Reli-
gion (Philadelphia: Fortress 1977), 422; jf. også fx den kortere formulering s. 75. 
Sanders har, siden bogen udkom, mødt kritik fra forskelligt hold. En jødisk forsker 
som Jacob Neusner har kritiseret Sanders for med sit begreb om covenantal nomism 
og siden hen Common Judaism at foretage en alt for generaliserende beskrivelse 
af de mange teologier i den tidlige jødedom. Neusner talte hellere i flertal om Ju-
daisms, jf. fx Jacob Neusner, William Scott Green & Ernest S. Frerichs, Judaisms 
and their Messiahs at the turn of the Christian Era (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press 1987), ix. Endvidere er Sanders blevet kritiseret for at overbetone det 
doktrinære læreindholds betydning på bekostning af rituelle praksisser samt for at 
forsvare den tidlige jødedom ud fra dybest set protestantiske begreber om teologisk 
korrekthed, jf. fx Sanders’ understregning af Jahves “nåde” (Jacob Neusner, “Mr. 
Sanders’ Pharisees and Mine: A Response to E.P. Sanders, Jewish Law from Jesus 
to the Mishnah”, Scottish Journal of Theology 44 (1991), 73-96 (94-95). Sanders har 
forsvaret sig fornuftigt i fx idem, “Covenantal Nomism Revisited”, Jewish Studies 
Quarterly 16 (2009), 23-55.
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Med henblik på at læse lignelsen i Luk 16,1-8a i lyset af jødisk pagtsno-
mistisk teologi kan det være en hjælp at reducere Sanders’ ovenstående 
otte momenter til de følgende tre helt basale, der tilsammen danner 
pagtsnomismens soteriologiske forløb: Først Guds nådige kærligheds-
handling mod mennesker i fortiden (“Gave”); dernæst menneskets nu-
tidige svar på gaven i form af livsførelse efter Guds vilje (“Opgave”); og 
endelig Guds fremtidige evaluering af menneskets varetagelse af opga-
ven mhp. forkastelse eller frelse (“Dom”). Dette Gave-Opgave-Dom-
forløb er soteriologisk, for så vidt det anviser vejen til frelsen, hvad en-
ten frelsen i den konkrete jødiske tekst tænkes immanent eller trans-
cendent. Forløbet forudsætter naturligvis en negativ udgangssituation 
(fx slaveriet i Ægypten eller at Jahve var uden folk). Jahve sætter sig 
imidlertid for at løse dette problem ved at sætte Gave-Opgave-Dom-
forløbet i gang. Det soteriologiske forløbsskema forudsætter således et 
problem, der skal løses, og består derfor mere fuldstændigt af fire trin: 
I. Problem, II. Gave, III. Opgave og IV. Dom. Vi kan illustrere den 
jødiske pagtsnomismes soteriologi på følgende måde:

Fortid Nutid Fremtid

I. Problem II. Gave
(getting in)

III. Opgave
(staying in )

IV. Dom

Jødisk 
pagtsno-
misme

Jahve 
uden folk, 
Slaveriet i 
Ægypten

Udvælgel-
sen, exodus, 
pagten, lan-
det, toraen

Overhol-
delse af 
toraens bud

Folkets be-
frielse eller 
forkastelse, 
den eskato-
logiske dom

Man kan diskutere, hvorvidt denne model er anvendelig også til 
skitsering af kristusbevægelsens teologier, som de kommer til ud-
tryk i de nytestamentlige skrifter. Sanders afviste selv, at betegnelsen 
pagtsnomisme skulle være dækkende for Paulus’ teologi, eftersom det 
hos Paulus ifølge Sanders ikke er pagten med det jødiske folk eller 
toraen, men kristusparticipationen, der er er det nye omdrejnings-
punkt (ibid., 511-515, 543). Dette rokker imidlertid ikke ved, at selve 
den soteriologiske grundstruktur (Problem-Gave-Opgave-Dom) er 
gennemgående og grundlæggende i Paulus’ breve, hvilket Sanders 
da også medgiver (ibid., 515-18, 543). Vi har at gøre med en jødisk 
pagtssoteriologisk grundstruktur, som også danner teologisk basis i 
de nytestamentlige tekster inklusive Lukasevangeliet. Den pagt, in-
den for hvilken det soteriologiske forløb udspiller sig i Det Nye Testa-
mente, er dog ikke først og fremmest Sinajpagten, men den nye pagt, 
som var forjættet af profeterne, og som nu i tidens fylde blev indstiftet 
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af Jahves messias, Jesus Kristus (1 Kor 11,25; 2 Kor 3,6; Mark 14,24; 
Matt 26,28; Luk 22,20; Hebr 7,22; 8,1-13; 9,15; 10,16.29; 12,24; 
13,20; 1 Pet 3,21; jf. Jer 31,31). Men også denne nye pagt abonne-
rer på en jødisk pagtssoteriologi. Nedenstående skitse illustrerer en 
række signifikante pagtssoteriologier i Det Nye Testamente:13

Fortid Nutid Fremtid
I. Problem II. Gave

(getting in)
III. Opgave
(staying in )

IV. Dom

Paulus’
pagtsso-
teriologi

Trældom 
under synd 
og død (Gal 
4,8-10; 
Rom 5-8)

Kristi retfærdig-
hed (Rom 3,21-
26); ånden (Gal 
5,13-26); den nye 
pagt (2 Kor 3,6) 

Hellighed (1 
Thess 3,13); 
tro virksom 
i kærlighed 
(Gal 5,6)

Evigt liv/
Guds rige 
eller forta-
belse (Rom 
2,6-13; 11,22; 
1 Kor 6,9-10; 
Gal 5,21)

Matthæus-
evangeliets 
pagtsso-
teriologi

Det syndige 
folk (Matt 
1,21)

Messias’ varsling 
af himmerigets 
nærhed (Matt 
5,3-12) og den 
nye pagt (26,28) 
med Guds 
nærvær (1,23; 
18,20; 28,20)

Retfærdighed, 
dvs. livsførelse 
efter Guds 
vilje (Matt 
5,17-20)

Dom efter 
gerninger, 
ikke efter 
bekendelse 
(Matt 7,15-
27; 25)

Johannes-
evangeliets 
pagtsso-
teriologi

“Mørket” 
(Joh 1,5; 
12,46)

Åbenbaringen og 
inkarnationen 
(Joh 1,14; 
3,16a); Talsman-
den (14,16)

Tro (Joh 
3,16b); kær-
lighed (Joh 
13,34; 15,12)

Evigt liv el-
ler fortabelse 
(Joh 3,16c)

Lukansk 
pagtsso-
teriologi 
(Luk. og 
ApG.)

Det ufor-
løste Israel 
(1,68-79); 
social uret-
færdighed 
(6,20-26)

Kristi opfyldelse 
af profetier: Guds 
inklusion af for-
tabte, udstødte og 
ikke-jøder (Luk 
4,16-30); hel-
ligånden til Guds 
folk (ApG 2)

Kristi efterføl-
gelse (9,57-62; 
14,25-35); 
afkald på 
rigdom (6,20-
26; 12,13-21)

Individuel 
dom umid-
delbart efter 
døden (16,19-
31, 23,43); 
eskatologisk 
værdiomven-
ding (6,20-
26; 14,7-14)

13.  Læseren kan selv overveje andre eksempler på nytestamentlig pagtssoteriologi, 
fx i Mark., Heb. og Åb. Teksthenvisningerne i diagrammet er naturligvis ikke ud-
tømmende for de enkelte former for pagtssoteriologi, men repræsenterer vigtige og 
repræsentative tekststeder.
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Der er naturligvis store indbyrdes forskelle, fx kristologiske og eska-
tologiske, mellem de nytestamentlige pagtssoteriologier, men formå-
let med skemaet ovenfor er at pege på basale lighedstræk. Der kan 
i eksegesen være en tendens til at overdrive forskellene mellem fx 
paulinsk og matthæisk soteriologi. Det samme gælder lukansk og 
matthæisk soteriologi, som vi skal se nedenfor. De idémæssige og 
terminologiske forskelle er ganske interessante og vigtige, men man 
må ikke overse, at disse forskelle udtrykkes inden for den samme 
overordnede pagtssoteriologiske grammatik. Vi skal vende tilbage til 
pagtssoteriologien og dens betydning for fortolkningen af lignelsen, 
når vi har identificeret lignelsens plads i den lukanske fortællesam-
menhæng.

Lignelsen i Lukasevangeliets narrative kontekst

Lignelsen om den kloge godsforvalter (Luk 16,1-8a) fortælles under-
vejs i løbet af den lukanske rejseberetning, dvs. på Jesu rejse mellem 
Galilæa og Jerusalem (9,51-19,27). Afsnittet rummer en lang række 
lignelser, hvoraf en del er lukansk særstof, fx den aktuelle lignelse. 
Lignelsen følger umiddelbart efter de tre lignelser om hhv. det bort-
komne får, den bortkomne mønt og den bortkomne søn i kap. 15 og 
skal læses i umiddelbar sammenhæng med sidstnævnte. Hos Lukas 
er fremstillingens rækkefølge på ingen måde tilfældig, sådan som det 
understreges i evangelieskriftets indledning (“Eftersom mange andre 
har søgt at give en fremstilling … , har også jeg besluttet nøje at 
gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge [καθεξῆς], 
højtærede Theofilus”; 1,1-3). Forbindelsen til kap. 15 ses allerede af 
lignelsens indledning, der ikke etablerer en ny situation, men videre-
fører Jesu tale: “Men Jesus sagde også til disciplene [Ἔλεγεν δὲ καὶ 
πρὸς τοὺς μαθητάς]: …” (16,1a; jf. 15,3.11). 

Den amerikanske ekseget John R. Donahue har særligt understre-
get lignelsens forbindelse til kap. 15. Han betragter således lignelsen 
om godsforvalteren som en form for dublet til “Den fortabte søn” og 
opregner en række paralleller de to lignelser imellem: Begge begynder 
med ἂνθρωπός τις (“Der var en mand”, 15,11; “Der var en rig mand”, 
16,1; jf. 16,19), og begge slutter med, at denne mand fører ordet i 
direkte tale (15,32; 16,8). Undervejs beskrives den aktør, hvis skæbne 
er på spil – hhv. den yngste søn og godsforvalteren – som en øde-
land, oven i købet med næsten identiske græske vendinger (“Der øds-
lede han sin formue bort [διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ]” (15,13) 
og “han ødslede hans ejendom bort [διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα 
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αὐτοῦ]” (16,1). Endelig er begge slutninger åbne, hævder Donahue, 
eftersom læseren hverken hører, om storebroderen går med ind til 
festen, eller om godsforvalteren bliver reintegreret i den rige mands 
tjeneste, selvom sidstnævnte må siges at være antydet.14 For Donahue 
tyder de mange paralleller på, at der grundlæggende er tale om to ud-
gaver af den samme lignelse. Lignelserne handler om hhv. den nådige 
fader og den rige mand, der kaster sin kærlighed på det umoralske 
menneske. Pagtssoteriologisk formuleret handler lignelserne således 
om getting in, dvs. om mennesker, der ufortjent og nådigt modtages 
i Guds kærlighed. De går fra “I. Problem” til “II. Gave” i det pagts-
soteriologiske forløb. 

Lignelsen som fortsættelse af “Den fortabte søn”

Donahues fortolkning er øjenåbnende i kraft af dens understreg-
ning af sammenhængen med “Den fortabte søn”. Imidlertid over-
ser Donahue noget helt afgørende for fortolkningen af lignelsen om 
godsforvalteren, nemlig at dens primæradressater ikke er de samme 
som i “Den fortabte søn”. Lignelserne i kap. 15, herunder “Den 
fortabte søn”, handler ganske rigtigt om getting in, eftersom de er 
henvendt til dem udenfor (“farisæerne og de skriftkloge”) og skal 
forklare, hvordan Gud tager imod toldere og syndere (15,1-3).15 Men 
lignelsen om den uærlige godsforvalter er som ovenfor anført først 
og fremmest stilet til disciplene (“Men Jesus sagde også til discip-
lene”; 16,1a), dvs. til dem, der allerede er indenfor.16 Lignelsen skal 
derfor belære parænetisk om, hvordan de, der er indenfor, forbli-
ver indenfor (staying in). Lignelsen kan således ikke opfattes som 
en dublet, men i pagtssoteriologisk forstand som en fortsættelse af 
“Den fortabte søn”, eftersom den ikke blot stopper med “II. Gaven” 
(getting in), men går videre i det pagtssoteriologiske skema og des-
uden beretter om “III. Opgave” og “IV. Dom” (staying in). “Den 
fortabte søn” er som nævnt en ufærdig lignelse med åben slutning. 
Ofte påpeges det, at læseren efterlades uvidende om, hvorvidt den 

14.  For yderligere, men efter min mening mindre signifikante paralleller se John 
R. Donahue, S.J., The Gospel in Parable: Metaphor, Narrative, and Theology in the 
Synoptic Gospels (Philadelphia: Fortress 1988), 167-68.
15.  At lignelserne i kap. 15 alle, hvad angår fåret, mønten og den yngste søn, følger 
et hjem-ude-hjem-skema, ændrer ikke ved, at fortællerammen i 15,1-3 bestemmer 
det overordnede tema i lignelserne som getting in.
16.  Senere i teksten viser det sig, at “de pengeglade farisæere” også har lyttet med 
(16,14), men lignelsens primæradressater er stadigvæk disciplene.
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ældste søn lader sig overtale til at gå med ind til festen. Men ikke 
mindre vigtigt er det i en pagtssoteriologisk sammenhæng, at lignel-
sen ikke giver noget svar på, hvordan den yngste søn efterfølgende 
responderer på den gave, som han har modtaget af faderen i form af 
den overdådige velkomst. Beder han næste morgen efter festen sin 
fader om et nyt arveforskud, så han kan tage på langfart igen, eller 
erkender han, at der i gaven ligger en opgave, nemlig den at imitere 
faderens barmhjertighed ved selv at være barmhjertig og give gaven 
videre til næsten (jf. fx Luk 6,36)? Lignelsen om godsforvalteren 
behandler netop dette spørgsmål, som jo ikke er mindre vigtigt i en 
lukansk sammenhæng, hvor disciplenes efterfølgelse af Kristus ofte 
understreges. I kap. 14 finder vi således en lignende narrativ struk-
tur: Lignelsen om det store festmåltid (vv. 15-24) handler om getting 
in, hvorefter talen om efterfølgelsens pris tematiserer staying in (vv. 
25-35). Vi skal nu se, hvordan lignelsen narrativt gennemløber det 
pagtssoteriologiske skema.

Gaven: At være forvalter over den rige mands gods (16,1a)
Lignelsen tager udgangspunkt i en antik socio-økonomisk virkelig-
hed og handler om en rig mand og hans godsforvalter, formentlig 
en slave – en konstellation som også kendes fra andre lignelser i den 
synoptiske tradition (jf. Luk 12,42: οἰκονόμος; Matt 20,8: ἐπίτροπος). 
Da lignelsen begynder, er der allerede etableret en hierarkisk rela-
tion mellem de to hovedpersoner. Lignelsen beretter således ikke om, 
hvorledes forpagteren har fået sin stilling, eftersom fortællingen om 
getting in (fra I. Problem til II. Gave) jo allerede er fortalt i den fore-
gående lignelse om den fortabte søn. Men det er naturligvis som i det 
øvrige romersk-imperiale samfund patronen, der har udpeget klien-
ten. I pagtssoteriologisk forstand forudsætter lignelsen om forvalteren 
“II. Gaven”, som her er repræsenteret ved forvalterens stilling og det 
gods, han forvalter.

Opgaven: Negativ forvaltning (16,1b)
Spørgsmålet er nu, hvordan forvalteren bruger sin stilling, dvs. hvor-
dan han løser den opgave, der følger med gaven. Lignelsen beretter 
om dette moment i det pagtssoteriologiske skema (III. Opgaven) i to 
omgange. Først løses opgaven negativt (16,1b), dernæst positivt (16,4-
7; se nedenfor). Den første, negative forvaltning udgør den første af 
flere overraskelser på den ellers hverdagslige scene. Forvalteren viser 
sig åbenbart at være uduelig, siden han forspilder den rige mands 
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ejendom (jf. διασκορπίζων).17 Der er ikke nødvendigvis tale om be-
vidst svindel, sådan som aarhusteologerne ovenfor forudsatte i deres 
udlægninger, men blot om urentabel forvaltning. Der er ligesom i 
“Den fortabte søn” tale om en negativ ødselhed (15,13), der hverken 
gavner den rige mand/faderen, ødelanden selv eller næsten.

Dommen: Negativ dom (16,2-3)
Den rige mands reaktion følger, så snart han får nys om den dårlige 
forvaltning. Nu foranstaltes regnskabets time, og den rige mand sæt-
ter sig for at fratage forvalteren embedet. I pagtssoteriologisk forstand 
mislykkes forvalteren i første omgang med staying in. Hans negative 
forvaltning (III. Opgave) afstedkommer en varslet afskedigelse (IV. 
Dom). Men hermed slutter lignelsen ikke. I lyset af den forestående 
negative dom vækkes forvalterens desperation, og han begynder at 
overveje, hvordan han kan undgå sin skæbne. Resultatet bliver, at 
lignelsen i det følgende gennemspiller staying in-forløbet (III. Opgave 
og IV. Dom) i en ny og positiv udgave.

Opgaven: Positiv forvaltning (16,4-7)
Dette er lignelsens næste twist. Den uduelige forvalter får en lys idé 
(ἔγνων τί ποιήσω, v. 4). Han beslutter sig for at gå til den rige mands 
skyldnere en for en og nedskrive deres gæld. På den måde håber han 
på at gøre sig interessant for dem, så de til gengæld kan dæmme op 
for hans sociale deroute, når han bliver sat fra bestillingen. Muligvis 
er han i færd med at søge om optagelse som klient i husstanden hos 
disse gældstyngede debitorer, der også selv er klienter hos den rige 
mand (jf. “for at folk skal tage imod mig i deres huse [εἰς τοὺς οἰκους 
αὐτῶν]”, v. 4).18 For en moderne, vestlig læser ser det umiddelbart ud 
til, at forvalteren giver sig i kast med at svindle med den rige mands 
lånekontrakter – og det var også sådan de fire “store” aarhusteologer 
forstod lignelsens videre forløb – men J.D.M. Derrett og Joseph A. 
Fitzmyer har foreslået, at forvalteren ved at nedskrive gælden blot ser 
bort fra sin egen kommission, således at gælden til den rige mand 
egentlig forbliver den samme. Dette skulle svare til jødisk praksis for 

17.  Det har været foreslået, at διεβλήθη (aor. af διαβάλλω) skal forstås sådan, at 
der er tale om falske beskyldninger mod forvalteren. Se fx John S. Kloppenborg, 
“The Dishonoured Master (Luke 16,1-8a)”, Biblica 70 (1989), 487-88 og Mary Ann 
Beavis, “Ancient Slavery as an Interpretive Context for the New Testament Servant 
Parables with Special Reference to the Unjust Steward (Luke 16:1–8)”, JBL 111 
(1992), 48-49. Men i så fald må det undre, at forvalteren ikke prøver på at forsvare 
sig, hvorfor jeg her følger flertallet af fortolkere, der oversætter διεβλήθη på samme 
som DO92: “fik ... underhånden at vide”.
18.  Denne pointe muliggøres yderligere med brugen af det refleksive ἑαυτῶν i bl.a. 
Codex Sinaiticus og Vaticanus: “i deres egne huse”.
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låntagning, hvor der ikke tages renter, men til gengæld et fast gebyr, 
som forvalteren altså her vælger at se bort fra (jf. fx 3 Mos 25,36-37; 
5 Mos 23,20-21; Josefus, Antiquitates Judaicae 18.6.3 og den sene 
Mishnatraktat Bava Metzia).19 Andre fortolkere har forsøgt at placere 
lignelsen i en romersk kontekst. Fx gør John K. Goodrich opmærk-
som på, at jordejere i Romerriget i situationer, hvor deres klienter var 
særligt pressede økonomisk, kunne foranstalte en form for gældssa-
nering, der var i alles interesse. I lignelsen her eftergiver forvalteren 
gæld til de pressede debitorer på den rige mands vegne, hvilket den 
rige mand ender med at se det kloge og fornuftige i.20 Hvad enten 
vi godtager Derretts og Fitzmyers (palæstinajødiske) eller Goodrichs 
(romerske) rekonstruktion af de socio-økonomiske forhold, bliver 
pointen den, at forvalteren i sin kamp for at redde sig selv nu ikke 
længere negativt forspilder den rige mands ejendom (16,1b), men for-
valter sin embedsopgave positivt ved at lette situationen for de gæld-
bundne og dermed fastholde dem som nyttige klienter for den rige 
mand. Forvalteren kommer således til at virkeliggøre et lukansk ideal 
om positiv ødselhed i forhold til socialt udsatte (fx 12,33; 16,19-31). 
Derfor evalueres godsforvalterens redningsplan positivt, sådan som 
det kommer frem i den rige mands efterfølgende reaktion. 

Dommen: Positiv dom (16,8a)
Den rige mands endelige dom over forvalteren er lignelsens tredje og 
sidste twist: “Og herren roste den uretfærdige forvalter, fordi han hav-
de handlet klogt [καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὃτι 

19.  J.D.M. Derrett, “Fresh Light on St Luke xvi: I. The Parable of the Unjust Ste-
ward”, New Testament Studies 7 (1960-61), 198-219; Joseph A. Fitzmyer, S.J., “The 
Story of the Dishonest Manager (Luke 16:1-13)”, Theological Studies 25 (1964), 
23-42; idem, The Gospel according to Luke (X-XXIV), The Anchor Bible 28a (New 
York: Doubleday 1985), 1097-98, 1101. John S. Kloppenborg har bl.a. på grundlag 
af antikke papyrusmanuskripter med lånekontrakter udtrykt en delvist berettiget 
kritik af denne fortolkning. Den er relativt svagt dokumenteret i samtidige palæ-
stinajødiske og græsk-romerske kilder (Kloppenborg 1989, 492-93). Kloppenborg 
vil i stedet forstå den rige mand som en pater familias, der i lignelsens forløb først 
vanæres offentligt, da det bliver kendt, at han ikke kan styre forvalteren i sin hus-
stand, og siden bedrages af forvalteren for betragtelige midler. Lignelsen slutter 
imidlertid med en overraskende omvending af konventionelle ære/skam-begreber, 
da den rige mand i stedet for at straffe forvalteren afstår fra at genoprette sin egen 
ære i gængs forstand. Kloppenborgs fortolkning minder om Donahues ved at foku-
sere på den rige mands ukonventionelle handlemåde svarende til faderens ageren i 
“Den fortabte søn” (getting in) frem for det parænetiske aspekt (staying in). Se min 
kritik af Donahue ovenfor.
20.  John K. Goodrich, “Voluntary Debt Remission and the Parable of the Unjust 
Steward (Luke 16:1–13)”, JBL 131 (2012), 547-66. Forvalterens spørgsmål til de 
enkelte debitorer (“Hvor meget skylder du min herre?”, v. 5) tyder på, at det er her-
rens og ikke forvalterens udlån, der delvist eftergives i lignelsen.
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φρονίμως ἐποίησεν]” (min oversættelse). Sætningen rummer en række 
eksegetiske problemer, hvoraf de tre vigtigste skal behandles her. For 
det første må man spørge, hvem “herren”, der roser, er. DO92 skri-
ver “Herren” med stort, hvorved det forudsættes, at det er Jesus, der 
som lignelsens fortæller nu vurderer en af de fortalte hovedpersoner 
positivt, nemlig godsforvalteren (jf. Jeremias 1947, 34-37). De fleste 
eksegeter inkluderer imidlertid v. 8a i selve lignelsen, således at sætnin-
gen udgør lignelsens afslutning. Herren, der roser godsforvalteren, er 
ifølge denne opfattelse den samme som den rige mand i v. 1 samt i vv. 
3 og 5, hvor han netop kaldes “herre” (jf. Fitzmyer 1985, 1096-1101).21 
Spørgsmålet er afgørende for en rekonstruktion af lignelsen i en evt. 
førlukansk udgave, men i den lukanske sammenhæng, som vi opererer 
i her, er det mindre vigtigt. I Lukas’ narrative sammenhæng kan det 
netop være en pointe, at teksten er tvetydig. Dermed opstår en form 
for metalepse (dvs. et sammenfald mellem fortalt univers og fortæl-
leunivers), således at der åbnes for en identifikation af den rige mand 
i lignelsen (“herren”) og Jesus, der fortæller lignelsen (“Herren”). Lig-
nelsen hører således ikke entydigt op, men går gradvist i løbet af v. 8 
over i en udlægning af lignelsen, der fortsætter til og med v. 13.22 At 
godsforvalteren roses, står under alle omstændigheder ved magt, uan-
set hvem det er, der udtrykker den.

Og dog. Det andet eksegetiske problem drejer sig om, hvorvidt 
rosen i virkeligheden skal forstås ironisk, hvilket en del fortolkere 
har foreslået (se Ireland 1989, 305-7). Dermed undgås den uantage-
lige konklusion, at lignelsen opfordrer til at følge et dårligt eksempel 
– forudsat at man altså forstår godsforvalterens redningsplan som 
negativt beskrevet, hvilket jeg ovenfor allerede har betvivlet. Der er 
imidlertid ikke noget i konteksten, der tyder på ironi, hvad angår 
rosen. Den udtrykker en entydigt positiv dom fra herrens side. Til 
gengæld må der være tale om ironi i lignelsens karakteristik af rosens 
objekt: τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας. Udtrykket er specielt på græsk 
og skal nok forstås som en semitisme, således at genitiven fungerer 
adjektivisk. Oversættelsen bliver dermed “den uærlige godsforvalter” 
(jf. DO92) eller bedre: “den uretfærdige godsforvalter”.23 Men hvor-

21.  Codex Bezae Cantabrigiensis (D) understøtter denne forståelse, da overgangen 
fra lignelse til fortolkning her er tydeligt markeret med ordene “Derfor siger jeg jer 
[διὸ λέγω ὑμῖν]” i v. 8b. Det ὅτι, der i de fleste øvrige manuskripter indleder v. 8b 
skal sikkert fortstås på samme måde, således at Jesus i v. 8b udfolder den begrun-
delse for rosen, som herren i lignelsen selv giver i v. 8a.
22.  Ryan S. Schellenberg, “Which Master? Whose Steward? Metalepsis and 
Lordship in the Parable of the Prudent Steward (Lk. 16.1-13)”, JSNT 30 (2008), 
263-88.
23.  Jf. den tilsvarende konstruktion ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας i v. 9, som kun 
kan forstås adjektivisk svarende til ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾶ i v. 11. Se også 18,6.
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dan kan dette så være ironisk? Ἀδικία (“uretfærdighed”, “synd”) er 
i en jødisk pagtsnomistisk sammenhæng en helt central term, efter-
som den står som modsætning til den “retfærdighed” (dvs. livsførelse 
efter Guds vilje), som er opgaven for ethvert menneske, der står i 
pagten (jf. fx Luk 1,6). Lukas udfordrer imidlertid gang på gang 
en konventionel opfattelse af, hvad retfærdighed er, og hvem der er 
hhv. retfærdig og uretfærdig, fx i to af de lignelser, der forekom-
mer mod rejseberetningens slutning. I lignelsen om enken og den 
uretfærdige dommer optræder en uretfærdig dommer (ὁ κριτὴς τῆς 
ἀδικίας; 18,6), der skønt han beskrives som “uretfærdig”, rent faktisk 
gør det retfærdige overfor den nødstedte enke (18,1-8). I lignelsen 
om farisæeren og tolderen byttes rollerne tilsvarende om: “Til nogle, 
som stolede på, at de selv var retfærdige [δἰκαιοι], og som foragtede 
alle andre, fortalte Jesus denne lignelse” (18,9). Her var det som be-
kendt ikke farisæeren, men tolderen, “der gik hjem som retfærdig 
[δεδικαιωμένος]” (18,14). Den samme kritik af konventionel retfær-
dighed lyder i kap. 16 umiddelbart efter vores lignelse: “I stiller jer 
an som retfærdige [οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς] over for mennesker, men 
Gud kender jeres hjerte” (16,15; jf. 7,36-49; 15,7; 2 Kor 12,13). I 
Lukas’ fortællesammenhæng forekommer det således plausibelt, at 
også udtrykket “den uretfærdige godsforvalter” skal forstås ironisk. 
Ligesom farisæerne fremstår som retfærdige, men i virkeligheden 
ikke er det, beskrives forvalteren ironisk som uretfærdig, skønt han 
ud fra lukanske standarder rent faktisk handler retfærdigt til sin 
herres ros. Forvalteren udfører den rige mands vilje ved at hjælpe 
gældstyngede med de midler, han er blevet betroet (jf. 12,32-34). 
Den “uretfærdige” godsforvalter får ros, fordi han, skønt han til at 
begynde med var uduelig til sin forvalteropgave, med dommen for 
øje endte med at løse sin opgave og handle i Sletteprædikenens ånd: 
“Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig” (6,36). Den rige 
mand er således mod lignelsens slutning blevet talerør for en lukansk 
efterfølgelsesteologi, og hans stemme er, som vi har nævnt, ikke til 
at skelne fra Jesu egen.24

Med denne fortolkning af ἀδικία som et ironisk udtryk har jeg 
også så at sige besvaret det tredje eksegetiske problem: Hvorfor siges 
det om godsforvalteren, at “han havde handlet klogt [φρονίμως]”? 
Svaret må som sagt være, at godsforvalteren i fortællingens forløb, 
selvom han indledningsvis er uduelig, under indvarslingen af regn-
skabets time kommer til at handle med det betroede gods efter den 

24.  For en lignende fortolkning af ἀδικία som ironisk se L. John Topel, S.J., “On 
the Injustice of the Unjust Steward: Lk 16:1-13”, Catholic Biblical Quarterly 37 
(1975), 216-227; jf. Fritz Maass, “Das Gleichnis vom ungerechten Haushalter, Lu-
kas 16,1-8”, Theologia Viatorum 8 (1962), 173-84.
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rige mand vilje. Hans klogskab er således ikke intellektuel, men er 
en praktisk forstandighed, der sikrer ham den rige mands ros. For-
valteren i lignelsen bliver svaret på Jesu spørgsmål til disciplene i 
Luk 12:42-43: “Hvem er da den tro og kloge forvalter [ὁ πιστὸς 
οἰκονόμος ὁ φρόνιμος], som af sin herre bliver sat til at give hans 
tjenestefolk mad i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder 
i færd med at gøre det, når han kommer!”25 Ifølge Lukas er dette 
netop, hvad godsforvalteren afslutningsvis er i færd med. Inden for 
pagtens transitive økonomi løses opgaven ifølge Lukas ikke ved at 
holde det betroede gods for sig selv som den rige, men tåbelige bonde 
i lignelsen i 12,13-21 eller som den rige mand over for den fattige 
Lazarus senere i kap. 16 (16,19-31), og heller ikke ved at forspilde 
det, sådan som forvalteren gør til at begynde med, men ved at dele 
godset med andre, sådan som han gør til sidst – i øvrigt svarende til 
de to gode tjeneres investeringer i lignelsen om de betroede pund 
(19,11-27). Lignelsen om den kloge godsforvalter besvarer således et 
centralt spørgsmål, som “Den fortabte søn” efterlader ubesvaret: Når 
Gud har taget et menneske ind til sig (fra I. Problem til II. Gave, 
getting in), hvordan skal mennesket så svare på dette? Den kloge 
godsforvalter er i den forbindelse et parænetisk eksempel til efter-
følgelse for disciplene (fra III. Opgave til IV. Dom, staying in). I det 
pagtssoteriologiske skema ser denne forståelse af lignelsen ud som 
skitseret på næste side.26

25.  Jf. også de fem “kloge [φρόνιμοι]” brudepiger i lignelsen om de ti brudepiger 
i Matt 25,1-13.
26.  Matthæus’ lignelse om den gældbundne tjener (Matt 18,21-35) er medtaget i 
skemaet som et eksempel på en lignelse, der eksplicit rummer hele det pagtssoterio-
logiske narrativ (Problem-Gave-Opgave-Dom). Den gældsramte tjener (I. Problem) 
modtager en enorm eftergivelse fra kongen (II. Gave), men indser ikke, at denne 
gave rummer en tilsvarende opgave i forhold til næsten (III. Opgave), hvorfor han 
ryger i gældsfængsel (IV. Dom). I denne lignelse falder den endelige dom negativt 
ud, hvor det modsatte gør sig gældende i “Den kloge godsforvalter”.
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Fortid Nutid Fremtid

I. Problem II. Gave
(getting in)

III. Opgave
(staying in)

IV. Dom

Den fortabte 
søn (Luk 
15,11-32)

Den bort-
komne søn 
(vv. 11-19)

Den fundne 
søn (vv. 
20-24)a

– –

Den kloge 
godsforvalter 
(Luk 16,1-8a)

– Forvalterens 
embede, det 
forvaltede 
gods (v. 1a)

Negativ 
forvaltning: 
forvalterens 
uduelighed 
(vv. 1b-3)
Positiv for-
valtning: 
forvalterens 
gældsef-
tergivelse  
(vv. 4-7)

Negativ 
dom: den 
bebudede 
afskedigelse 
(vv. 2-3)
Positiv dom: 
herrens ros 
af forvalte-
ren (v. 8a)

Den gæld-
bundne 
tjener (Matt 
18,21-35)

Tjenerens 
gæld til 
kongen 
på 10.000 
talenter (vv. 
23-26)

Kongens 
eftergivelse 
af tjenerens 
gæld (v. 27)

Tjenerens 
krav på 100 
denarer fra 
medtjeneren 
(vv. 28-30)

Tjenerens 
fængsling 
(vv. 31-35)

a) Vv. 25-32 om den ældste søn er i denne sammenhæng en sidehistorie. Den yngste 
søns opgave (staying in) kan ganske vist være at angre og blive forsonet med store-
broderen (jf. Luk 17,3), men dette tematiseres ikke i lignelsen.

Lignelsens fortolkning i 16,8b-13

Skønt selve lignelsen ovenfor har været omdrejningspunktet for denne 
artikel, vil jeg afslutningsvis knytte nogle enkelte kommentarer til de 
udlægninger af lignelsen, som kommer til udtryk i v. 8b-13. De svarer 
nemlig godt til den pagtssoteriologiske fortolkning af lignelsen, jeg 
har præsenteret ovenfor. Versene består af både særstof (vv. 8b-12) 
og Q-stof (v. 13; jf. Matt 6,24), hvilket tyder på, at der er tale om en 
sammenredigering af Jesuslogier, der oprindeligt har hørt hjemme i 
forskellige kontekster. C.H. Dodd beskrev ligefrem versene her som 
små skitser til tre forskellige mulige prædikener over teksten (Dodd 
1961 [1935], 26). En sådan praksis med at akkumulere fortolkninger 
til en lignelse kendes i øvrigt fra de antikke skoleøvelser (progymnas-
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mata), hvor det hørte med til undervisningen i fabler, at eleven skulle 
formulere en eller flere moraler til historien.27

Logierne i 16,8b-13 er bundet sammen af stikord vedrørende klog-
skab (jf. φρονιμώτεροι, v. 8b), uretfærdighed (jf. ἀδικ-udtrykkene i 
vv. 9-10), troskab (jf. πιστ-udtrykkene i vv. 10-12) og ret omgang 
med penge (μαμωνᾶς [mammon] i vv. 9, 11 og 13). I Lukas’ fortæl-
lesammenhæng danner vv. 8b-13 således bro mellem på den ene side 
“Lignelsen om den kloge godsforvalter” og på den anden side de føl-
gende perikoper i kap. 16 om penge og rigdom, hhv. om “de penge-
glade farisæere” (v. 14) og “Lignelsen om den rige mand og Lazarus” 
(vv. 19-31). Som kommentar til “Lignelsen om den kloge godsforval-
ter” understreger vv. 8b-13 lignelsens parænetiske karakter (staying 
in) og godsforvalterens rolle som eksempel til efterfølgelse. I lignelsen 
er han en af “denne verdens børn”, men “lysets børn” kan lære af hans 
kløgtige selvopholdelsesdrift (v. 8b). Og ligesom forvalteren benyt-
tede sig af en positiv ødselhed for at blive modtaget i skyldnernes huse 
og blev rost af sin herre for det (v. 4), skal disciplene ødsle med “uret-
færdig” mammon indtil den “slipper op”, for at de kan blive taget 
imod “i de evige boliger” (v. 9). Godsforvalteren tjente sin herre ved at 
give afkald på mammon, og sådan skal også disciplene tjene Gud og 
ikke mammon (v.13) – i øvrigt modsat den rige mand i den følgende 
lignelse, der ignorerer den fattige Lazarus og dermed fremstår som et 
advarende eksempel (vv. 19-31). I den lukanske fortællesammenhæng 
støtter udlægningerne i vv. 8b-13 og i det øvrige kap. 16 således en 
forståelse af den kloge og “uretfærdige” forvalter som forbillede for 
disciplene, ikke mindst i pengesager. Den kloge godsforvalter er for 
Lukas en sand retfærdig modsat farisæerne, hvis retfærdighed kun er 
på skrømt (v. 15).

Konklusion og perspektivering

Den ovenstående læsning af lignelsen om den kloge godsforvalter  
(Luk 16,1-8a) understreger lignelsens nære sammenhæng med den 
foregående lignelse om den fortabte søn i kap. 15. Samtidig danner 
lignelsen bro til temaet om rigdom og fattigdom senere i kap. 16 (vv. 
14-31), hvilket forstærkes af de fortolkninger, som følger umiddelbart 
efter selve lignelsen (vv. 8b-13). Lignelsen om den kloge godsforvalter 

27.  Se Theon, Progymnasmata 75.28-31: “Der kan være flere moraler [πλείονες 
ἐπίλογοι] til den ene fabel, når vi tager udgangspunkt i enhver af fabelens handlin-
ger” (Michel Patillon & Giancarlo Bolognesi, Aelius Théon, Progymnasmata, Col-
lection Budé [Paris: Les Belles Lettres 1997], 35; min oversættelse).
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er imidlertid ikke en dublet ift. “Den fortabte søn”, men en fortsæt-
telse, eftersom “Den fortabte søn” er henvendt til udenforstående om 
getting in, mens “Den kloge godsforvalter” er henvendt til insidere og 
behandler staying in i det pagtssoteriologiske skema. Med lignelsens 
vægt på staying in er Lukas således her i kap. 16 vendt tilbage til te-
maet om efterfølgelse fra kap. 14. 

“Den fortabte søn” kan derfor ikke læses for sig som et udtøm-
mende udtryk for Lukas’ pagtssoteriologiske teologi; dertil må den 
“Den kloge godsforvalter” inddrages. Den kloge forvalter modtager 
ligesom den fortabte søn en “Gave” (sit embede, det forvaltede gods). 
Historien gennemspiller nu “Opgaven” og “Dommen” i to omgange, 
først en negativ, hvor forvalteren mislykkes med opgaven og stilles en 
negativ dom i udsigt (vv. 1b-3), dernæst en positiv, hvor han lykkes 
ved at sanere debitorernes dybe gæld og modtager sin herres ros (vv. 
4-8a). Samlet set rummer “Den fortabte søn” og “Den kloge godsfor-
valter” således det fulde pagtssoteriologiske narrativ i en udgave, der 
ender positivt. Denne pagtssoteriologiske teologi vokser ud af den 
tidlige jødedoms pagtsnomisme og er grundlæggende for de nytesta-
mentlige tekster. Det er en teologi, der ligger et godt stykke fra den 
lutherske og dialektiske teologi, som var de fire “store” aarhusteolo-
gers receptionsfilter, men der er tale om et fortolkningsfilter, der giver 
mening i Lukas’ narrative og religionshistoriske kontekst. Og sådan 
er det med lignelserne. De er didaktiske fortællinger, som i kraft af 
deres metaforiske og indirekte meddelelse inviterer tilhøreren til at 
bidrage til meningsproduktionen.
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Abstract: Inspired by the 500th anniversary of the Reformation, the pre-
sent article deals with admiration of Luther in the context of 19th cen-
tury preoccupation with “genius”, “heroes” and “great men”. A prime 
example of this, combined with personal reasons for a near obsession 
with Luther, is Ralph Waldo Emerson (1802-82). Progressing in three 
steps, the first section establishes a frame of reference for understanding 
the religion of genius as well as hero-worship, and concludes with a brief 
introduction to Emerson. In the second section, the focus is on refer-
ences to Luther in Emerson’s sermons, in particular his critical attitude 
toward Luther’s conception of the relation between “faith” and “works”. 
Finally, the third section looks into Emerson’s early lectures, and espe-
cially a lecture from 1835 devoted to Luther and his accomplishments 
as a reformer. 

Key-words: genius – great men – Carlyle – Emerson – Luther.

“The religion of genius is a 
moribund faith: the genius 
is all but disenchanted”.1

Introduktion

Skønt vi befinder os i en tid, hvor der kan spores en voksende appetit 
på at dyrke historien og læse biografier, så er der ét afgørende træk, 
hvorved vi adskiller os fra vore forfædre: Trods populistisk længsel 
efter stærke ledere dyrker vi ikke helten og den store mand på samme 
måde som tidligere. Ifølge Darrin McMahons diagnose, som jeg her 
følger, har især det 20. århundredes diktatorer og det massemord, 

1. Darrin M. McMahon, Divine Fury: A History of Genius (New York: Basic Books 
2013), 235.
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som de forårsagede, fungeret som en effektiv advarsel mod at lade sig 
forføre af store mænd. Denne skepsis er måske særligt stærk i Dan-
mark: Ikke blot har Grundtvig (som dog selv var en stor mand) min-
det os om, at “ved jorden at blive det tjener os bedst”; vi er desuden 
det land og det folk, hvor janteloven blev opfundet og formuleret.

I det 19. århundrede var situationen helt anderledes, og det giver 
mening at karakterisere dyrkelsen af helten og den store mand som en 
form for religion. Ganske vist var tidens revolutioner og krige ledsa-
get af både lidelse og død, men det hindrede ikke Napoleon i at være 
genstand for en næsten grænseløs beundring. “Historien” blev som 
en selvfølge anskuet som en historie om de store mænd (og kvinder), 
der bestemmer dens gang.2 Mange af tidens intellektuelle reflekterede 
over helte og det heroiske, blandt dem USA’s store, klassiske tænker, 
Ralph Waldo Emerson (1803-82), som jeg af to grunde har valgt at 
fokusere på i denne artikel: For det første optræder Luthers navn i 
dette forfatterskab med en overraskende hyppighed, og for det an-
det er Emerson ikke særlig kendt i Danmark.3 Det 19. århundredes 
dyrkelse af “den store mand” forekommer måske ikke specielt over-
raskende, set i lyset af romantik og idealisme, men som vi skal se, er 
der andet og mere i det – blandt andet en opfattelse af genius som 
guddommelig kraft og inspiration, der har rødder i antikkens filosofi 
og levnedsbeskrivelser. 

Dette års Luther-jubilæum forekommer at være en passende anled-
ning til at reflektere over, hvad vi eventuelt har mistet, når vi måske 
kun halvhjertet kan hengive os til fejringen af en stor mand som Lu-
ther. Artiklen falder i tre dele: I det første afsnit skal der etableres en 
forståelsesramme og gives eksempler på dyrkelsen af helten og “det 
geniale” i det 19. århundrede. De to følgende afsnit belyser sider af 
Emersons tænkning gennem et fokus på hans brug (snarere end dyr-
kelse) af Luther; som vi vil få at se, handler det i høj grad om spejling 
og identifikation hos en tænker, der selv er bevidst om at være ude i 
et reformatorisk ærinde.

2. Grundtvigs “verdenskrøniker” er et godt eksempel herpå. Grundtvig var selv 
dybt fascineret af Napoleon; i den første verdenskrønike fra 1812 kaldes han for 
“Guds vidunderlige Redskab” (jf. Hegels tale om Napoleon som “Verdensånden 
til hest”). Få år senere, i den lille bog Europa, Frankrig og Napoleon (1815), er tonen 
dog anderledes.
3. Dette forhold har jeg søgt at råde bod på med min bog Emerson – religion som 
moralsk livsform (København: Eksistensen 2017). Emerson, en hovedskikkelse i 
den idéhistoriske strømning kaldet New England Transcendentalism, begyndte sin 
karriere som unitarisk præst, men tilbragte det meste af sit liv som forfatter og 
foredragsholder med base i den lille by Concord nær Boston. Blandt hans vigtigste 
udgivelser er bøgerne Nature (1836), Essays First Series (1841), Essays Second Series 
(1844) og Representative Men (1850). 
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1. Om helte, genier og store mænd i det 19. århundrede

Darrin McMahons Divine Fury: A History of Genius fra 2013 er reli-
gionsfilosofisk interessant ved sin idéhistoriske oversigt over, hvordan 
dyrkelsen af genius har udviklet sig fra antikken til i dag. Genius var 
i romersk religion en individuel skytsånd med en forløber i Sokrates’ 
daimon. Den kristne kirke kunne indoptage elementer af denne arv 
fra antikken i den rolle, som engle og skytshelgener spillede gennem 
århundreder. Når geni-æstetikken i det 18. og 19. århundrede overfø-
rer mange af disse funktioner på “den store mand” og derved etablerer 
den moderne geni-religion, så er det naturligvis udtryk for et stykke 
sekularisering eller affortryllelse: “In assuming his modern form, the 
genius assumed powers that had once been reserved exclusively for 
God” (McMahon 2013, xviii). Det er ikke helt enkelt at indkredse 
den oprindelige, antikke opfattelse af genius, men det følgende citat 
giver et indtryk af fænomenets spændvidde:

[W]hether conceived as a single or double agent, a procreative urge or 
the highest faculty of the soul, a guardian spirit, an emissary of evil, or 
a fragment of the great World Soul, the governing spirit that some said 
permeated the universe, the classical genius, was, in all its forms, a piece 
of the divine in man – with him, in him, about him, animating his 
existence, enchanting his world (McMahon 2013, 25). 

Som antydet er det altså ikke noget tilfælde, at geni-dyrkelsen i mo-
derniteten intensiveres og antager skikkelse af en art erstatningsreli-
gion – specielt i det 19. århundrede, der af A. N. Wilson rammende 
er blevet karakteriseret som perioden, hvor mange kunstnere og intel-
lektuelle lagde Gud i graven.4 Sekulariseringen, eller Guds “trækken 
sig tilbage”, skabte behovet for en forvisning om, at “a privileged few 
could see where the many were blind. Revealing, disclosing, guiding, 
creating, the genius enchanted a world threatened by disenchant-
ment” (McMahon 2013, 74). 

Denne i en vis forstand paradoksale dobbelthed ser man måske in-
gen steder tydeligere end hos den britiske historiker Thomas Carlyle 
(1795-1881),5 Emersons ven, med hvem han over en periode på ca. 
30 år udvekslede breve, der senere er blevet udgivet i to bind. Som 
mange andre i Victoria-tidens England var Carlyle fanget i et dilem-
ma: For hans fornuft havde kristendommen mistet sin troværdighed, 

4. A. N. Wilson, God’s Funeral: A Biography of Faith and Doubt in Western Civili-
zation (New York: Ballantine Books 1999).
5. Carlyle figurerer da også som et af eksemplerne i Wilsons bog.
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men i sit hjerte følte han behovet for at tro på noget. Wilson giver os 
et præcist indblik i Carlyles prekære situation:

We, perhaps, approach him as a highly eccentric historian; it would be 
better to think of him as a journalist of genius, peculiarly in touch with 
the Zeitgeist which he so abominated and deplored. He was indeed an 
embodiment of the Victorian dilemma about God. He wished to beli-
eve – in a Supreme Lawgiver, in Duty and Morality, in a personal Guide 
to life. But he had looked into Christianity and found it to be false. His 
heart could not subscribe to it. The God and the religion of Revelation 
being incredible to him, Carlyle could not rest in mere unbelief. Such a 
thing was horrifying to him. So he spoke and wrote as if God was true, 
manifesting Himself less in the miraculous and unbelievable tales of 
religious mythology than in the inexorable workings of History itself 
(Wilson 1999, 56).

Det er som led i en bearbejdelse af dette traume, at Carlyle i 1840 
holder seks forelæsninger om helte og heltedyrkelse. Allerede i den 
første af disse, omhandlende nordisk mytologi, bliver vi i indlednin-
gen mindet om Grundtvig og hans “Verdenskrøniker”, når Carlyle 
slår fast, at “Universal History, the history of what man has accomp-
lished in this world, is at bottom the History of the Great Men who 
have worked here”.6 Men hvad har det med religion at gøre? Det bliver 
klart i det følgende citat, hvor Carlyle forklarer sine tilhørere, hvad 
han forstår ved “religion”:

It is well said, in every sense, that a man’s religion is the chief fact with 
regard to him. A man’s or a nation of men’s. By religion I do not mean 
here the church-creed which he professes, the articles of faith which 
he will sign and, in words or otherwise, assert; … This is not what I 
call religion, this profession and assertion … But the thing a man does 
practically believe …; the thing a man does practically lay to heart, 
and know for certain, concerning his vital relations to this mysterious 
Universe, and his duty and destiny there, that is in all cases the primary 
thing for him, and creatively determines all the rest. That is his religion; 
or, it may be, his mere skepticism and no-religion: the manner it is in 
which he feels himself to be spiritually related to the Unseen World or 
No-World (Carlyle 1897, 8 f.). 

6. Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, and the heroic in history (Chicago: A. 
C. McClurg and Company 1897), 7.
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I sin kerne er denne opfattelse af religion (som vi vil se, at også Emer-
son deler) ikke langt fra Luthers katekismus-definition af Gud eller 
afgud som “det, dit hjerte hænger ved”, og alligevel er en bestemt 
forskel afgørende: Moderniteten viser sit ansigt i talen om skepticisme 
og muligheden af ikke at have nogen religion. 

Luther selv dukker op i den fjerde forelæsning (“The Hero as 
Priest”) i selskab med den skotske reformator John Knox – Carlyle 
var selv skotte, så valget er næppe tilfældigt. Carlyles indfaldsvinkel 
har sit centrum i tanken om profeten som den, der befrier sit folk fra 
tilbedelsen af falske idoler og afguder; Luther er derfor en profet på 
samme måde som Muhammed (som Carlyle vier en af sine forelæs-
ninger til) var det: “I find Luther to have been a Breaker of Idols, no 
less than any other Prophet. The wooden gods of the Koreish, made 
of timber and bees-wax, were not more hateful to Mahomet than 
Tetzel’s Pardons of Sin, made of sheepskin and ink, were to Luther” 
(ibid., 144 f.). Carlyle genfortæller Luthers livshistorie og priser hans 
indsats, der kulminerer i hans optræden på rigsdagen i Worms 1521, 
som – og nu vokser begejstringen – “may be considered as the greatest 
scene in Modern European History; the point, indeed, from which 
the whole subsequent history of civilization takes its rise” (ibid., 157 
f.). Men hvis profeten har denne katharsis-agtige funktion, hvorfor 
så fastholde tanken om “Hero-worship” som en konstant i historien? 
Her nærmer vi os den mere dystre side af Carlyles civilisationskritik, 
nemlig hans opfattelse af, at menneskeheden “having discarded belief 
in the unseen God of Israel, would always look towards an Über-
mensch or Superman as its God-substitute” – og med tanke på det 
20. århundredes barbari kan Wilson (1999, 59) derfor også konklu-
dere, at “Carlyle is a prophet without honour because his prophecies 
were disgracefully true.”

Når vi fra Carlyle bevæger os til Emerson, er der både forskelle og 
ligheder.7 Emersons religiøse situation er en anden: Han har ikke 
mis tet troen, men ønsker sig en anden tro. Han beundrer sine forfæd-
res strenge calvinisme, men indser, at den ikke lader sig bringe ind i 
moderniteten. Derfor kaster han sig ud i et reformatorisk projekt, hvis 
indhold er en radikal protestantisme, hvor den enkelte skal kunne 
se Gud “face to face” som det hedder i gennembrudsværket Nature 
(1836) – eller “without mediator or veil” som det udtrykkes to år 
senere i den med rette berømte Divinity School Address, der markerer 
et højdepunkt i Emersons reformatoriske bestræbelse på at komme fri 
af kirkelig såvel som teologisk tradition.8 

7. For en nærmere placering af Emerson i sin samtid se Nørager (2017), kap. 1.
8. For mere om disse to tekster se Nørager (2017), kap. 4 og 6. Emerson-forskeren 
Joel Porte har rammende karakteriseret kernen i denne bestræbelse som tanken om 
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Dette træk har i udpræget grad at gøre med genius – et af de hyp-
pigst forekommende begreber i Emersons forfatterskab. Betydningen 
spænder vidt og er ikke så ligetil at præcisere, men to idéhistoriske 
formationer spiller en afgørende rolle: For det første arven fra antik-
ken, især platonisme og nyplatonisme samt dydsetik og kravet om at 
danne sin “karakter” – noget som i New Englands unitarisme blev til 
et fokus på self-culture. Emerson er stolt over at kalde sig platoniker og 
filosofisk idealist, og det ser ud til, at han har bevaret elementer af den 
klassiske opfattelse af genius som en art personlig skytsånd. For det 
andet samtidens romantik, der tilføjer ideen om genius som digterens 
inspiration og skabende kraft. Goethe repræsenterede idealet om det 
alsidigt dannede menneske, og Emersons selvforståelse og identitet 
spænder da også over rollerne som “scholar”, “poet”, “preacher”, “phi-
losopher” og naturforsker eller “lover of nature”.

I essayet “The Over-Soul” er Emerson inde på, at de personer, som 
gennem historien virkelig har virket inspirerende, er dem, der har 
talt indefra, og har kunnet gøre det, fordi de talte ud af enheden el-
ler den ubrudte kommunikation mellem “oversjælen” (den universelle 
bevidsthed) og deres egen sjæl. Derpå fortsætter han med en formule-
ring, der er egnet til at kaste yderligere lys over, hvad han forstår ved 
“genius”: 

The same Omniscience flows into the intellect, and makes what we call 
genius. Much of the wisdom of the world is not wisdom … Among 
the multitude of scholars and authors, we feel no hallowing presence; 
… But genius is religious. It is a larger imbibing of the common heart 
(CW 2, 170). 

Genius er, kunne vi sige, et stykke af det guddommelige, der plud-
selig viser sig i mennesket, og derfor er det heller ikke noget tilfælde, 
at Emerson har en forkærlighed for at tale om Gud som “the God 
within”.9

Et sidste skridt er nødvendigt, førend vi kan fokusere på Emersons 
omtale og brug af Luther; vi må – i delvis forlængelse af Carlyle – sige 
lidt om, hvordan han opfatter helte og store mænd. “Heroisme” er 
emnet for en af Emersons tidligste forelæsninger, og manuskriptet 

at “Ought and Beauty, Duty and Joy, Science and Ecstasy, Divinity and the World, 
must merge in the new hypostatic unity of a living religion of the soul.” Citeret 
fra Joel Porte, Representative Man: Ralph Waldo Emerson in His Time (New York: 
Oxford University Press 1979), 120. 
9. Jf. Troels Nørager, “‘The God Within’ and Religious Self-Reliance”, “What is 
Human?” Theological Encounters with Anthropology, red. Eve-Marie Becker m.fl.  
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017), 235-256.
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blev nogle år senere til essayet af samme navn i bogen Essays First 
Series (1841), der for alvor slog hans navn fast. Indledningsvis hen-
vises til Carlyle “with his natural taste for what is manly and daring 
in character”,10 men ellers er det Plutarchs Vitae, hans skildringer af 
berømte mænd, der tilkendes en hovedrolle. Emerson, der allerede i 
barndommen kom til at elske dette værk, skriver i denne forbindelse, 
at “if we explore the literature of Heroism, we shall quickly come to 
Plutarch, who is its Doctor and historian … Each of his “Lives” is 
a refutation to the despondency and cowardice of our religious and 
political theorists” (ibid.). Men hvad forstår Emerson ved heroisme? 
Det er, hedder det, “obedience to a secret impulse of an individual’s 
character” (ibid., 374) – eller udtrykt helt kort: “Self-trust is the es-
sence of heroism” (375). Denne opfattelse af heroisme bidrager derfor 
også til betydningen af Emersons måske mest berømte begreb, nem-
lig self-reliance.11 

I forhold til vores umiddelbare forståelse af helte som unikke perso-
ner, man kun sjældent støder på, virker det overraskende, når Emer-
son betoner, at “[a]ll these great and transcendent properties are ours” 
(377). Forklaringen er, at han ser hvert menneske som et mikrokos-
mos, der participerer i en verdenssjæl eller i det, han kalder for “Uni-
versal Mind” (Gud). Ret beset er helten eller den store mand derfor 
kun repræsentativ for et potentiale, som via genius kan vækkes til live 
i ethvert menneske. Dermed har vi samtidig etableret forbindelsen til 
Emersons berømte værk fra 1850, Representative Men, hvor Platon re-
præsenterer “tænkeren”, Shakespeare “digteren”, Napoleon “verdens-
manden”, Montaigne “skeptikeren” og Swedenborg “mystikeren.”12 
Til forskel fra Carlyles værk om de store mænd har Luther altså ikke 
fået en plads i denne sammenhæng; men i lighed med Carlyle frem-
hæver også Emerson forbindelsen mellem helte/religionsstiftere og 
det, vi tilbeder i religionen: “Our religion is the love and cherishing 

10. Ralph Waldo Emerson, Essays & Lectures (New York: The Library of America 
1983), 373.
11. Se til dette (desværre ofte misforståede) begreb Nørager (2017), 144-154. Om 
Luther siger Emerson i en forelæsning, at “No man in history ever assumed a more 
commanding attitude or expressed a more perfect self-reliance”. Citeret fra S. E. 
Whicher og R. E. Spiller (udg.), The Early Lectures of Ralph Waldo Emerson Vol. I 
(Cambridge, MA: Harvard University Press 1959), 136 (herefter: EL 1). 
12. Om deres samlede betydning skriver Emerson (Essays & Lectures, 630 f.): “One 
gracious fact emerges from these studies, – that there is true ascension in our love … 
The study of many individuals leads us to an elemental region wherein the indivi-
dual is lost, or wherein all touch by their summits. Thought and feeling, that break 
out there, cannot be impounded by any fence of personality. This is the key to the 
power of the greatest men, – their spirit diffuses itself”.
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of these patrons. The gods of fable are the shining moments of great 
men” (ibid., 615 f.). 

Men hvad kan eller bør man bruge de store mænd til? Det spørgs-
mål behandles i bogens indledende forelæsning under overskriften 
“Uses of Great Men”. Det korte svar er, at de minder os om vore 
egne, iboende muligheder samtidig med, at de indirekte opfordrer os 
til at “gå selv” – og undgå enhver konformitet og imitation af andre. 
Netop risikoen for følgagtighed og efterligning synes at være grun-
den til, at Emerson gør os opmærksom på, at “a new danger appears 
in the excess of influence of the great man. His attractions warp us 
from our place. We have become underlings and intellectual suicides” 
– hvorefter følger den humoristiske pointe: “Every hero becomes a 
bore at last” (627). Emerson er ofte – og ikke uden en vis ret – blevet 
kritiseret for at tænke alt for individualistisk. Jævnført med Carly-
les hero-dyrkelse bør man dog ikke overse den væsentlige forskel, at 
Emersons idé om de store mænds repræsentativitet samtidig er udtryk 
for en demokratisering, som er en del af den nye, selvstændige nations 
“American spirit.”13 

2. Luther i Emersons prædikener

Skønt Luthers betydning for Emerson er bemærkelsesværdig, leder 
man i forskningen stort set forgæves efter en behandling af emnet. 
En markant undtagelse udgør dog den amerikanske litteraturprofes-
sor Joel Porte, som med rette har hæftet sig ved, i hvor høj grad den 
helt unge Emersons dagbogsoptegnelser udviser en vekslen mellem 
på den ene side ambitionen om at blive en stor mand i pagt med “the 
American spirit” og på den anden side fortvivlelse over – eller mang-
lende tillid til – egne evner. Inspireret af psykoanalytikeren Erik H. 
Eriksons klassiske studie Young Man Luther fra 1958 ser Porte i denne 
indre splittelse og søgen efter en afklaret identitet en parallel mellem 
Luther og Emerson, og skriver:

I introduce Luther, or rather Erikson’s Luther, here not simply because 
the parallels between his own vocational, and psychic, crises in early 
manhood and Emerson’s are striking, but also because Emerson himself 
exhibits, especially in the 1830’s, what might be called a minor obses-

13. Om Emersons politiske filosofi se bl.a. Daniel S. Malachuk, “The Republican 
Philosophy of Emerson’s Early Lectures”, The New England Quarterly 71 (1998), 
404-428.
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sion with Luther, culminating in his 1835 lecture on the great dissenter 
(Porte 1979, 290).

Forelæsningen om Luther venter vi med til næste afsnit; på dette sted 
drejer det sig om den Emerson, der mente at kunne indfri sine store 
ambitioner ved at satse på veltalenhed (eloquence) og derfor valgte at 
blive præst for Bostons unitariske Second Church.14 Hans i alt knap 
to hundrede prædikener er i vor tid blevet udgivet i fire bind, hvor 
Luthers navn dukker op i alt tolv gange, for det meste som led i en 
opremsning af store, religiøse personligheder.15 To af disse referencer 
til Luther er der dog grund til at se lidt nærmere på. 

Den første er en prædiken fra 1829 over Jak 3, 17 (“The wisdom 
which is from above, is gentle”), hvor Emerson generelt priser mild-
hed som en kristen dyd, men samtidig fremhæver apostlen Peter og 
reformatoren Luther som eksempler på, at der også er undtagelser fra 
reglen. Om Luther hedder det således: 

And Luther, who overthrew the power of the church which abused the 
prophecy to Peter, and confronted for truth’s and conscience’s sake, all 
the wrath of the civil and ecclesiastical arm that had crushed the elder 
reformers, – was not gentle. Yet no one can deny the sublime merit to 
both of these moral heroes.16

14. Netop veltalenhed er imidlertid et punkt, hvor Emerson direkte identificerer 
sig med Luther; i forelæsningen “Society” hedder det således med implicit tilslut-
ning: “Luther says earnestly – ‘Whoso can speak well, the same is a man’.” Citeret 
fra S. E. Whicher, R. E. Spiller & W. E. Williams (eds.), The Early Lectures of Ralph 
Waldo Emerson, Vol. II, 1836-1838 (Cambridge: The Belknap Press of Harvard 
University Press 1964), herefter: EL 2.
15. Én af disse opremsninger, fra ca. et halvt år før Emerson i 1832 opgav sit em-
bede, er dog af særlig interesse, fordi Emerson her antyder den konfessions- og dog-
meløse kristendomsopfattelse, som er karakteristisk for ham. Det afgørende, siger 
han her, er kristendommen som moralsk sandhed og “Gud” som forvisningen om, 
at verden er styret af en moralsk lovmæssighed. Men, spørger han nu, “does it take 
one charm from the lowly grace of Christ? does it take away any authority from 
his lips? It abridges what belongs to persons, to places, and to times but it does not 
touch moral truth. We are assured in any speculation we may indulge concerning 
the tenants of other regions in the wide commonwealth of God, that if we could 
carry the New Testament to the inhabitants of other worlds we might need to leave 
Jewish Christianity and Roman Christianity, Paul and Apollos and Cephas and 
Luther and Socinus, but the moral law, justice and mercy would be at home in every 
climate and world where life is”. Citeret fra Wesley T. Mott, The Complete Sermons 
of Ralph Waldo Emerson, Vol. 4 (Columbia and London: University of Missouri 
Press 1992), 158 f. 
16. Albert J. von Frank (udg.), The Complete Sermons of Ralph Waldo Emerson, Vol. 
1 (Columbia: University of Missouri Press 1989), 261.
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Det er altså Luthers kamp for sandhed op imod enhver autoritet, der 
fremhæves af Emerson, samt det at Luther så frygtløst adlød samvit-
tighedens røst. Intetsteds kommer dette sidste tydeligere til udtryk 
end i samme Luthers optræden på rigsdagen i Worms, og lidt senere 
i samme prædiken henvender Emerson sig da også direkte til sin me-
nighed med disse ord:

You all know the famous sentence uttered by Luther when his friends 
endeavoured to dissuade him from going to the Diet of the States, at 
Worms, when summoned thither on the charge of heresy, by represen-
ting the manifest danger of his life. He replied in language so harsh as 
could not be repeated, but for the heroism of the sentiment: “I will go 
to Worms, though there be as many devils on the road, as there be tiles 
on the houses of that city” (ibid., 262). 

En anden omtale af Luther fra samme år skiller sig ud ved netop ikke 
at være en identificerende brug af Luther, men derimod en stilling-
tagen til Luthers teologiske anliggende. Konteksten er en prædiken 
over Matt 7, 16 (“Ye shall know them by their fruits”), og temaet er 
reformatorisk centralt: forholdet mellem tro og gerninger.17 Emerson 
beskriver, hvordan dette spørgsmål siden reformationen har udgjort 
en gennemgående kontrovers, hvor den ene part har urgeret kristen-
dommen som “a system of belief”, mens den anden part betoner, at 
den er “a practical system.” Emerson finder begge positioner énsidige 
og understreger vigtigheden af at holde tro og gerninger sammen: “I 
believe that these principles cannot be divorced. Either is imperfect 
without the other”.18 Og det samme mente jo den Luther, som hæv-
der, at de gode gerninger flyder ud af troen og at “god mand gør gode 
gerninger”.

Alligevel mener Emerson, at gerninger og praksis trods alt er et 
mere sikkert tegn end “troen alene”, og tilslutter sig dermed Matt 7, 
16: “By their fruits, by their fruits, said the Saviour, ye shall know 
them” (ibid., 48). Det er blandt andet i lyset heraf, at Emerson, in-
teressant nok, udlægger Luthers position som implicerende en mod-
sætning mellem tro og gerninger. Vel åbner han for muligheden af, 

17. I forelæsningen om Luther gør Emerson efter at have omtalt retfærdiggørelsen 
“of grace by faith” som “the seed of the Reformation” netop forholdet mellem tro 
og gerninger til Luthers centrale anliggende: “This doctrine was henceforward his 
main theme: Works and Faith, or, what was to him synonymous, the Law and the 
Gospel” (EL 2, 121).
18. Citeret fra Teresa Toulouse and Andrew Delbanco (eds.), The Complete Sermons 
of Ralph Waldo Emerson, Vol. 2 (Columbia and London: University of Missouri 
Press 1990), 47.
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at denne radikalitet kan tilskrives datidens heftige stridigheder, men 
Luthers urgering af “troen alene” udgør – som det fremgår af en læn-
gere passage i prædikenen – ikke desto mindre for Emerson at se en 
teologisk afsporing, som der bør gøres op med:

No pretension can be more destitute of colour than the setting up faith 
as a principle of the heart in opposition to good works. It has no claim 
in reason or in any true interpretation of Scripture, to such distinction. 
But every body knows the extremes of absurdity to which the heat of 
party will push even intelligent and well disposed men, and therefore 
there is nothing surprising in the history of opinions upon this point. 
There was long a persuasion that there was a virtue in believing a great 
deal and this doctrine gained such ground that at the Reformation it 
kept its footing when the other Dagons in the temple of Error were sha-
ken down. Luther even took great offence at the eloquence and plain-
ness with which St. James in his Catholic epistle sets forth the worth of 
good works and called it “an Epistle of Straw” and himself maintained 
with tenacity that good works were not essential to salvation. One of 
his followers, Amsdorff, went one step farther and taught that good 
works were an impediment to salvation. These extravagances need no 
comment. He that has grown up in the belief that the worship of God 
consists in an acceptance of articles of belief, or in any temporary state 
of the mind, may grow used and so, insensible to these absurdities; but 
to a mind once liberated from them, no faith, no feelings in the least 
degree hostile to good works or that speaks of any merit independent of 
them, will find any respect … All the theology in the world that dispa-
rages good works must melt away, – as smoke before their everlasting 
beauty (ibid.).19 

Trods indre splittelse og usikkerhed lykkedes det Emerson at kom-
me frelst igennem karriereskiftet fra præst til foredragsholder,20 men 

19. Man må dog ikke tro, at Emerson generelt tager afstand fra Luthers værker; 
tværtimod viser den følgende dagbogsoptegnelse, at han har set en mulighed for at 
“oversætte” indholdet og derved bringe det i overensstemmelse med sit eget anlig-
gende: “Do you imagine that because I do not say Luther’s creed all his works are 
an offence to me? Far otherwise. I can animate them all that they shall live to me. 
I can worship in that temple as well as in any other. I have only to translate a few 
of the leading phrases into their equivalent verities, to adjust his almanack to my 
meridian & all the conclusions, all the predictions shall be strictly true” (citeret fra 
Porte (1979), 290). 
20. I øvrigt fortsatte han i flere år med lejlighedsvis at prædike, og han betragtede 
selv de folkeoplysende foredrag som en alternativ form for prædikestol. Se hertil fx: 
A. M. Baumgartner, “‘The Lyceum is My Pulpit’: Homiletics in Emerson’s Early 
Lectures,” American Literature 34 (1963), 477-486.
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hjælpen kom i høj grad netop fra en udstrakt identifikation med Lu-
ther, for “Emerson’s difficult transition from self-divided minister to 
self-affirming lecturer and author bears a striking analogy to Erik 
Erikson’s portrayal of the difference between Martin the monk and 
Luther the preacher” (Porte (1979), 296). 

3. Luther i Emersons tidlige forelæsninger

Som allerede antydet optræder Luthers navn med en overraskende 
hyppighed i Emersons tidlige forelæsninger fra årene 1833-37. Jeg er 
enig med Joel Porte i, at dette forhold skal tages som udtryk for, at 
Emerson i denne karrieremæssigt usikre periode oplevede et behov 
for identificerende at kunne spejle sig i Luther. Referencerne til Lu-
ther er for mange til, at de alle kan behandles i denne artikel; jeg tager 
afsæt i selve forelæsningen om Luther, hvorefter vi skal se eksempler 
på den videre brug, som Emerson gør af Luther.

Det er desværre ikke muligt at fastslå omfanget af Emersons kend-
skab til Luthers skrifter; selve Luther-forelæsningen henviser flere 
gange til den engelske oversættelse af Tischreden (Luthers bordtaler), 
og udgiverne bidrager med den realkommentar, at Emerson herud-
over har baseret sin fremstilling på to samtidige Luther-biografier 
samt på Luthers store kommentar til Galaterbrevet fra 1531/35.21 Al-
lerede fra forelæsningens begyndelse betoner Emerson for sine tilhø-
rere Luthers helt særlige betydning med disse ord: “Martin Luther 
the Reformer is one of the most extraordinary persons in history and 
has left a deeper impression of his presence in the modern world than 
any other except Columbus” (EL 1, 119). Senere uddyber han denne 
helt særlige status: “Luther’s singular position in history is that of a 
scholar or spiritual man leading a great revolution, and from first to 
last faithful to his position” (127). Hverken her eller i det følgende er 
ordvalget tilfældigt, men indikerer både spejling og identifikation: 
Emerson er selv en “scholar” og “spiritual man”, og når han eksempel-
vis fremhæver Luthers “sublime reliance on the simple force of truth” 
(130), så kunne han ligeså vel have talt om sig selv. 

21. De to biografier skulle angiveligt være: Alexander Bower: The Life of Luther 
(London 1813) og John Scott: Luther and the Lutheran Reformation (New York 
1833). Luthers kommentar til Galaterbrevet omtales i forelæsningen med disse ord: 
“His Commentary on Galatians is evidently writ under the impression that there 
was a strict parallelism between the historical position of St. Paul and his own, and 
he uses the Epistle to defend and explain his own acts” (EL 1, 136).
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Som allerede antydet kan Emersons forestillinger om “den store 
mand” spores helt tilbage til antikken; dydsetik, aristokratiske vær-
dier (senere genoplivet hos forbilledet Montaigne) og det at danne sin 
karakter spiller en central rolle. Alt dette ser han inkarneret i Luther 
og i høj grad værd at efterligne, og derfor angiver han også forelæs-
ningens formål som “to form and exhibit a clear conception of the 
peculiar genius of the man” (119). I idealet indgår også det at be-
sidde en stærk vilje, og netop dette er ifølge Emerson karakteristisk 
for Luther: “Never, it would seem, did the human Will clothe itself 
in more fit expression than in this man’s words. It seemed as if in him 
dwelt a spirit of the most terrible determination that ever lived in a 
human breast” (124). Denne “terrible determination” manifesterede 
sig blandt andet i Luthers berygtede opfordring til at slå de oprørske 
bønder ned – en episode i reformationen, som siden har været årsag 
til, at mange har taget afstand fra Luther.22 Også Emerson berører 
kort dette tema, men det bemærkelsesværdige er, at han ikke vakler 
i sin beundring af den store reformator: “The rapid progress of the 
Reform broke out into rebellion, and the “Peasants’ War”. Luther’s 
behavior was irreproachable” (126). Altså: ingen grund til at bebrejde 
Luther noget! Begrundelsen er, at Emerson finder Luthers holdning 
i denne sag afbalanceret: På den ene side irettesætter han oprørerne, 
og på den anden side opfordrer han fyrsterne til “moderation, affir-
ming to them in language hitherto unheard, the rights of the people” 
(127). I et jubilæumsår som 2017 må dette vel karakteriseres som en 
velkommen hilsen og støtte til Luther fra New England.23 

Der er dog også områder, hvor Emerson – trods sin generelt store 
beundring – finder mangler og svagheder hos Luther. Et af disse er 
filosofi og metafysik, et tema med aktuel interesse, fordi man ser visse 
bestræbelser på at rehabilitere Luther som filosof. Som det følgende 

22. Karakteristisk for dette moderne ubehag over for Luthers holdning i Bonde-
krigen er følgende udtalelser i Heinz Schillings store Luther-biografi, Martin Luther 
– rebel i en opbrudstid (København: Kristeligt Dagblads Forlag 2014, 290): “Luther 
så Djævelen på spil – til skade for evangeliet, men også til evig fortabelse for enhver, 
der lod sig friste af ham. Kun sådan kan vi forstå den i dag kynisk forekommende 
opfordring til herrerne om at forbarme sig over bønderne ved at støde og hugge dem 
ned”. Og et par sider senere: “Selvom reformatoren som sædvanlig vurderer tingene 
i det for ham så ufravigelige evangeliske perspektiv, har hans ubønhørlige holdning 
et skær af ligefrem fundamentalistisk fanatisme” (ibid., 294). 
23. Det hører dog med til historien, at også Emerson har blik for, at Luthers stærke 
vilje kunne slå om i fanatisme: “There is in Luther’s character a very important 
element which qualified and ennobled this Enthusiasm. A man of his mighty heart 
and excessive Imagination is in danger of insanity, and, in such circumstances as 
he fell upon, of a Mohammedan fanaticism … The healing principle, the balance-
wheel that kept these dangerous powers from extravagant motions was his warm 
social affections. His heart was in the right place” (138). 
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citat viser, mener Emerson dog ikke, at det er her, Luther har sin 
force:

He was not a philosopher; his speculations upon abstract questions are 
of no worth; Aristotle’s logic had helped his dialectic, but not extended 
his views; he had no fitness to receive scientific truths, and he makes 
himself very merry with the recent astronomical discoveries, which he 
calls “starpeeping”, and confounds ignorantly with astrology. Nay his 
theology is Jewish: His reform is directed at the corruptions of the Ro-
man Church, not at its ancient creed, and if he can attain the Christia-
nity of the first ages, he is quite content (131). 

Men hvorfor kalder Emerson Luthers teologi for “jødisk”? Ville Lu-
ther ikke netop gøre op med lovens tyranni? To forhold synes at spille 
ind: Dels Luthers fokus på loven, dels at Emerson ser Luther som en 
pendant til de gammeltestamentlige profeter:

Even the ethical law which he saw so clearly, and which set him upon 
his attack on Indulgences, he did not state as a philosophical truth, but 
only as a Scripture doctrine on the article of Justification. In his con-
troversy with Zuinglius he was wholly in the wrong. He was not more 
a general scholar and not more a philosopher than was Isaiah or Ezekiel 
among the ancient Hebrews. He was like them the Prophet, the Poet of 
his times and country (131 f.).

Det er altså i høj grad fraværet af filosofisk refleksion, som betinger 
Emersons afstandtagen fra Luther. Emersons egen opfattelse af tilvæ-
relsens karakter af moralsk lovmæssighed var blandt andet influeret 
af Kant, og for ham selv blev idealismens sondring mellem forstand 
(“understanding”) og fornuft (“reason”) noget af en åbenbaring og 
ledte ham til et gudsbegreb, hvor Gud er den universelle fornuft eller 
“Universal Mind.”24 Den Luther, der satte troen op imod “die Hure 
Vernunft”, kan Emerson altså ikke bruge til noget. Det interessante 
er imidlertid at se, hvilke konsekvenser dette får for opfattelsen af 
Gud. I forelæsningen står dette tema centralt, og Emerson indleder 
med følgende karakteristik af Luthers gudsbegreb:

In his religious faith, there is no approach to the conception of God as 
the Pure Reason, which is the faith dear to philosophic minds, but he 

24. For en uddybning af disse spørgsmål se Nørager (2017) kap. 4 og 5. Emerson 
overtog denne distinktion fra Coleridge og tilføjede dermed (i forhold til Kant) 
fornuftsbegrebet en romantisk-intuitiv dimension: fornuften er det organ, hvormed 
vi erkender højere sandheder og åndelige ting. 
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adhered to the lowest form of the popular theology, – I had almost said, 
– mythology. His view of the Deity is so extraordinary that no under-
standing of his character can be obtained without it (134). 

Bemærk tilføjelsen: Emerson er enig med Carlyle i, at et menneskes 
vigtigste anliggende er dets “religion,” og netop derfor ligger nøglen 
til at trænge ind i Luthers personlighed (og det er jo, hvad Emerson 
har gjort til selve formålet) i hans gudsbegreb. Til belysning heraf 
citerer Emerson flere passager fra Luthers bordtaler, og som det føl-
gende citat viser, har han her fået et indtryk af Luthers gudsbegreb 
som både arkaisk og hedensk:

This gross and heathen theism is almost precisely that of Luther. Under 
this God he regarded himself a chosen instrument, and felt his commis-
sion with so much more intensity from the distinctness of which this 
idea of God was capable. God is in Luther’s mind a Genius or local and 
partial tutelary Daemon, the lover of his Church, the hater of its enemy, 
the chiefs of which are the Pope and the Turk. He addresses the Deity 
therefore much as a subject who is conscious that his great services to his 
king and his known devotion to his service entitle to use great liberties 
of speech (134). 

Emerson afrunder omtalen af gudsbegrebet med at sige, at “Gud” 
og “Djævelen” hos Luther er to sider af samme sag i den bestemte 
henseende, at de begge er tænkt alt for konkret: “Luther’s man-like 
God required the same outstanding distinctness in the form of the 
Devil. His fidelity to this idea is as unflinching as his faith in the 
Confession of Augsburg” (135). Enhver luthersk teolog vil selvsagt i 
talen om Luthers “man-like God” kunne se en afgørende kristologisk 
og soteriologisk pointe, men den calvinistisk-unitariske Emerson ser 
det anderledes. Trods denne kritik af gudsbegrebet fastholder Emer-
son dog sin store beundring for Luthers person og indsats. Forelæs-
ningens morale formulerer han på denne måde: “In the story of this 
singular person who was the instrument of the greatest of revolutions 
one moral appears, the superiority of immaterial to material power” 
(143). Det vil sige: Luthers person og indsats bliver et eksempel, der 
understøtter Emersons filosofiske idealisme og den heri indeholdte 
overbevisning om, at åndelige lovmæssigheder udgør den vigtigste 
kraft i tilværelsen.

Forelæsningen rummer desuden indslag af en for Emerson karak-
teristisk samtidskritik, der retter sig imod tidens overfladiskhed og 
konformitet: samfundet, hedder det, “has now become so imitative 
and artificial that he [dvs. Luther] stands in glaring contrast. Very 



 Helte, genier og store mænd: rapport fra en uddøende religion 201

hardly now could the great man be true. Appearances are always to 
be kept up. (…) But that was an earnest age and Luther the most ear-
nest man” (142). Det samme tema dukker op i forelæsningen “Being 
and Seeming”, hvor Luther (og Napoleon) fremhæves som eksempler 
på den store mand, der handler spontant og ubekymret i forhold til 
enhver forestilling om, hvad “man” gør:

So in this great society wide lying around us a critical analysis would 
find very few spontaneous actions. Almost all is custom or mere obe-
dience to the senses. A new action is one which flows from character; 
it is a new hearkening to the divine oracle and instantly strikes us as a 
creation. A new action commands us and is the Napoleon or Luther of 
the hour (EL 2, 304). 

Emerson er dog ganske nuanceret her: Han er således ikke blind for 
de fordele, der knytter sig til, at et givet samfunds medlemmer ori-
enterer sig efter nogle – mere eller mindre – fælles forestillinger om 
decorum; hvad han vil minde os om er blot, at disse fordele betales 
med en høj pris: “It is a great convenience, like a good road or a 
steamboat. But this also has its price. The unkempt Isaiah, the tart 
tongue of Milton, the plain majesty of Luther, the slovenly strength 
and integrity of Montaigne, we shall not find” (EL 2, 162). 

Jeg afrunder denne fremstilling med en sidste reference til Luther, 
nu fra en anden af de tidlige forelæsninger med titlen “Human Cul-
ture”. Emerson begynder med at stille sig selv spørgsmålet, hvad der 
dybest set udgør kulturens grundlag? Han besvarer det ved at henvise 
til sin filosofiske idealisme, men med den vigtige pointe, at “idea-
lisme” netop ikke, sådan som mange fejlagtigt tror, står i modsætning 
til “realisme”, men derimod til det blot tilsyneladende virkelige (“The 
Actual”). Med baggrund i denne afstand mellem det, der er og det, 
der kunne og burde være, kritiserer Emerson i sin samtid det, han 
kalder for “the deadness of religion”. Vi er altså endnu engang frem-
me ved Emersons ønske om en radikal reformation af den etablerede 
kristendom; og når han i det følgende citat taler om “the youthful 
saint”, så kan han meget vel have tænkt på sig selv som den, der spejler 
sig i tidligere reformatorer og finder styrke i at identificere sig med 
deres mod til at træde op imod autoriteterne og det tilvante – ecclesia 
semper reformanda:

I answer the basis of Culture is that part of human nature which in phi-
losophy is called the Ideal … Ideal is not opposed to Real, but to Actual. 
The Ideal is the Real. The Actual is but the apparent and the Temporary 
… The pious heart bewails the deadness of religion. Luther, Huss, Cob-
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ham, Knox, moved by this painful contrast of the actual with the ideal 
worship, shake down the churches of a thousand years; and already the 
youthful saint following the same eternal instinct sees the shortcomings 
of their reformation (EL 2, 217).

Konklusion

Inspireret af reformationsjubilæet har denne artikel rejst spørgsmålet 
om “den store mand” og belyst det 19. århundredes beundring for 
Luther med eksempler fra en ikke-luthersk kontekst: Carlyles Eng-
land og Emersons New England. Det er blevet vist, hvordan den 
unge, usikre Emerson med store ambitioner om at reformere sin sam-
tids “døde” religion fandt styrke i at kunne spejle sig i Luthers person 
og virke. Samtidig har vi set, at Emerson fandt det nødvendigt at 
rette en kritik mod Luther, dels hvad angår forholdet mellem tro og 
gerninger, dels i forhold til gudsbegrebet. Der er ingen tvivl om, at 
Emerson selv har opfattet denne kritik som værende i Luthers egen 
ånd, det vil sige som udslag af behovet for hele tiden at fortsætte og 
korrigere et reformatorisk anliggende. 

Datidens næsten religiøse dyrkelse af genius og “den store mand” 
har undergået en form for sekularisering eller affortryllelse. Det kan 
man ikke bare se bort fra. Alligevel kan der være grund til at over-
veje, om vi har smidt lidt for meget barn ud med badevandet: Har 
Emerson ikke en pointe, når han betragter de store personligheder 
som repræsentative – og netop derfor mulige at tage ved lære af og 
gøre til gode forbilleder? Det andet spørgsmål, som Emersons kritik 
af Luther giver anledning til at overveje, specielt i et jubilæumsår, er, 
om ikke reformationens dybeste pointe netop består i, at den skal 
fortsættes?
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Abstract: How can we understand the figure of Abraham in Genesis 22? 
Should he necessarily be understood as the ultimate example for the be-
liever, Jewish, Christian (or Muslim)? And is Kierkegaard’s radicaliza-
tion of the exposition of Gen 22 in the New Testament Letter of James 
the only way of taking this text seriously? This article is an exegetical 
effort to understand the Aqedah as an indispensable narrative by and 
for a traumatized person (or people) who feels that his (or its) life is no 
more than “a test case” in the hands of God. Hereby, new aspects are 
added to the understanding of the narrative, which is seen as an expres-
sion of deep despair. Can a (historical-)critical reading of Gen 22 in the 
light of theories of trauma create space for a modern reconciliation with 
 Kierkegaard’s ”Knight of Faith”? And do we not then need, after all, 
with Troels Nørager to ”take leave of Abraham”?
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Første Mosebog 22, fortællingen om ofringen af Isak – eller rettere: 
fortællingen om, hvordan Abraham undgik at ofre sin søn Isak, den 
jødiske aqedah-fortælling – er en af de mest foruroligende fortællin-
ger i Det Gamle Testamente. Den overfalder os, som den store gam-
meltestamentlige teolog Gerhard von Rad skriver,2 den går os direkte 
til hjertet i sin urimelighed; for de fleste af os er det ganske ligetil at 
identificere os med Abraham, der sættes på den ultimative prøve af 
Gud. Og det er for de fleste af os tilsvarende vanskeligt at forlige os 
med det billede af Gud, som tegnes i denne fortælling: en Gud, der 
leger med den troende, bare for at afprøve hans trofasthed, en Gud, 
der forlanger blind lydighed uden nogen forståelig grund; den Gud, 

1. Denne artikel tilegnes mine studerende på GT1 gennem flere semestre. Uden 
denne undervisning og deres deltagelse i udforskningen af 1 Mos 22 ville artiklen 
ikke være blevet til.
2. Gerhard von Rad, Das Opfer des Abraham, Kaiser Traktate 6 (München: Chr. 
Kaiser Verlag 1971), 9.
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som ellers ofte beskrives som en “barmhjertig og nådig Gud, sen til 
vrede og rig på troskab og sandhed”.3

Abraham efter Det Gamle Testamente 

Aqedah-fortællingen har medført et utal af fortolkninger, som inte-
ressant nok ofte bevæger sig hurtigt fra det eksegetiske til det reli-
gionsfilosofisk-teologiske felt; 4 i en dansk sammenhæng må Søren 
Kierkegaards udlægning i Frygt og Bæven uden tvivl anses for at være 
den mest indflydelsesrige.5 For Kierkegaard er Abraham “troens fa-
der” og “troens ridder”, den, der handler i absolut lydighed mod og 
tillid til Gud, og dermed suspenderer det etiske. Kierkegaards tolk-
ning, på sin side, var ikke en eksegetisk udlægning af 1 Mos 22, men 
et teologisk-filosofisk opgør med Hegels religionsforståelse, hvorefter 
religionen underordnes filosofien, ja med hele oplysningstidens ratio-
nelle etiske religionskritik.

For oplysningstidens tænkere kan et guddommeligt bud aldrig ret-
færdiggøre en etisk forkert handling. Men hvad så, hvis Gud forlan-
ger noget af os, som ikke i sig selv er retfærdigt og godt? I Der Streit 
der Fakultäten fra 1798 tager Immanuel Kant 1 Mos 22 som eksem-
pel herpå. Han skriver:

Denn wenn Gott zum Menschen wirklich spräche, so kann dieser doch 
niemals wissen, daß es Gott sei, der zu ihm spricht. Es ist schlechter-
dings unmöglich, daß der Mensch durch seine Sinne den Unendlichen 
fassen, ihn von Sinnenwesen unterscheiden und ihn woran kennen 
solle. – Daß es aber nicht Gott sein könne, dessen Stimme er zu hören 
glaubt, davon kann er sich wohl in einigen Fällen überzeugen; denn 

3. 2 Mos 34,4; Sl 86,15; Jonas 4,2 og mange andre steder i Det Gamle Testamente.
4. Der findes en righoldig litteratur om emnet, se eksempelvis Jon D. Levenson, 
“Abusing Abraham: Traditions, Religious Histories, and Modern Misinterpretati-
ons”, Judaism 47 (1998), 259-77, jf. Levenson’s tidligere monografi, The Death and 
Resurrection of the Beloved Son: The Transformation of Child Sacrifice in Judaism 
and Christianity (New Haven: Yale University Press 1993); se endvidere R. W. L. 
Moberly, The Bible, Theology, and Faith (Cambridge: Cambridge University Press, 
2000); Troels Nørager, Taking Leave of Abraham: An Essay on Religion and Demo-
cracy (Aarhus: Aarhus University Press 2008); en instruktiv, kritisk oversigt findes 
hos John J. Collins, “Modern Theology”, Reading Genesis: Ten Methods, red. Ronald 
Hendel (Cambridge: Cambridge University Press 2010), 196-214.
5. Henvisninger til Kierkegaard er i det følgende til Søren Kierkegaards skrifter 4, 
udgivet af Søren Kierkegaard Forskningscenteret (København: Gads forlag 2012), 
97-210.
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wenn das, was ihm durch sie geboten wird, dem moralischen Gesetz 
zuwider ist, so mag die Erscheinung ihm noch so majestätisch und die 
ganze Natur überschreitend dünken: er muß sie doch für Täuschung 
halten. 

I en fodnote henviser Kant direkte til 1 Mos 22:

Zum Beispiel kann die Mythe von dem Opfer dienen, das Abraham 
auf göttlichen Befehl durch Abschlachtung und Verbrennung seines 
einzigen Sohnes (das arme Kind trug unwissend noch das Holz hinzu) 
– bringen wollte. Abraham hätte auf diese vermeinte göttliche Stimme 
antworten müssen: “Daß ich meinen guten Sohn nicht tödten solle, ist 
ganz gewiß; daß aber du, der du mir erscheinst, Gott sei, davon bin ich 
nicht gewiß und kann es auch nicht werden”, wenn sie auch vom (sicht-
baren) Himmel herabschallte.6

Umiddelbart kan man jo synes, Kant har ret; kan en tilsynekomst, 
der kræver det ultimative offer, at man myrder sit eget barn, være 
Gud? Ikke desto mindre er det dét, Kierkegaard hævder, når han i 
Frygt og Bæven taler om den teleologiske suspension af det etiske, om 
det sted, den situation, hvor den enkelte må sige nej til det almene og 
– i frygt og bæven – handle i tro, gøre det uforklarlige.7 Det er, hvad 
Kierkegaard kalder troens dobbeltbevægelse:

Abraham gjør nemlig, som tidligere tilstrækkelig udviklet, to Bevæ-
gelser. Han gjør Resignationens uendelige Bevægelse, og opgiver Isaak, 
dette kan Ingen forstaae, fordi det er et privat Foretagende; men der-
næst gjør han i ethvert Moment Troens Bevægelse. Dette er hans Trøst. 

6. Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, Kants Werke VII, Akademie Tex-
tausgabe (Berlin: de Gruyter 1969), 63; se hertil videre Moberly 2000, 128-29; 
Levenson (1998), 260-62. Levenson anfører den, også i en nutidig dansk sam-
menhæng, interessante kritik af Kant, at når han sætter den rationelle teologi over 
den bibelske, så har det alvorlige implikationer for ethvert samfund, der gør det 
modsatte. Levenson peger på, at det vigtigste eksempel herpå på Kants tid var jø-
dedommen, og hævder, at konsekvensen af Kants krav om en ren moralsk religion 
er die Euthanasie des Judenthums jf. (Kant (1969), 53(. Levenson skriver, (Levenson 
(1998), 262): “[Kant’s] indictment of Abraham is thus more than an attack on one 
man’s misjudgment: it is an indictment of Judaism itself and (though perhaps to a 
lesser degree) of Christianity as well. It is a call for the end of the religion of the 
commandments, the mitzvah, altogether—which he advocates in a phrase pointing 
to the worst excesses of our century, the ‘euthanasia of Judaism,’ the easy and pain-
less death of the moral system that is based on Torah.”
7. Jf. Kierkegaard (2012), 200-202.
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Han siger nemlig: dog vil det ikke skee, eller hvis det skeer, da vil Her-
ren give mig en ny Isaak i Kraft nemlig af det Absurde (ibid., 203).8

Dette kan anses for at være den højeste grad af tro, og det er heri Ki-
erkegaards virkeligt radikale forståelse af Abraham kommer til orde:

Hvis Abraham, da han stod paa Morija Bjerget, havde tvivlet, hvis han 
raadvild havde skuet omkring sig, hvis han, inden han drog Kniven, ved 
et Tilfælde havde opdaget Væderen, hvis Gud havde tilladt ham at offre 
den istedenfor Isaak – da var han dragen hjem, Alt var det Samme, han 
havde Sara, han beholdt Isaak, og dog hvor forandret! This hans Til-
bagetog var en Flugt, han Fremtid maaskee Fortabelse. Da havde han 
hverken vidnet om sin Tro eller om Guds Naade… (ibid., 118).

Men det er samtidig en tro som Kierkegaard – gennem pseudonymet 
Johannes de silentio – tilstår, at han ikke har mod til, og som han i 
øvrigt heller ikke fremhæver som et eksempel til efterfølgelse:

… jeg kan beundre Abraham, jeg frygter ikke for, at Nogen ved denne 
Fortælling skulde fristes til letsindigen at ville være den Enkelte, men 
jeg tilstaar ogsaa, at jeg ikke har Mod dertil, og at jeg med Glæde renon-
cerer paa enhver Udsigt til at komme videre, dersom det blot var muligt, 
at jeg nogensinde, om end nok saa silde, kom saavidt (ibid., 209).

Måske er det her på sin plads at henvise til Luthers fortolkning af 
1 Mos 22 i Genesisforelæsningen fra 1539. Med sin præmoderne for-
udsætning, at Abraham forventede, at Isak skulle opstå fra de døde, 
som han i øvrigt formentlig deler med Kierkegaard, er Luther i sin 
forståelse meget langt fra at tale direkte til nutidens eksegese. For Lu-
ther er lydighed over for Gud eksemplarisk: “men der er én lydighed 
og én Helligånd” (WA 43, 224,42-225,1).9 Interessant i diskussionen 
med Kierkegaard er imidlertid Luthers understregning af, at vi ikke 
alle skal gøre det samme, og tror vi det, er vi fristet af Djævelen. Han 
skriver:

Vi forstår ikke disse ting [at Isak og Abraham lever, selvom de dør]. 
Alligevel må de overvejes, så vi kan forstå så meget som muligt. Jeg 

8. Formentlig menes med “det absurde” troen på de dødes opstandelse, jf. neden-
for.
9. “Sed una est obedientia et unus spiritus sanctus” (oversættelse ved Sasja E. M. 
Stopa).
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indrømmer bestemt min sløvhed; mit æsel bliver stående forneden og kan 
ikke bestige bjerget (WA 43, 220,11-13, min fremhævelse).10

Og senere: 

Derfor skal Abrahams ekstraordinære eksempel ikke følges konsekvent. 
Men vi skal efterligne den lydighed og opstandelsestro, der har dræbt 
synd og død, sådan som det sker i ham og i hans søn. Lad derefter alle, 
på hver sit sted og i hver sin ordning, forblive i den samme tro og lad 
alle adlyde Gud. På den måde vil vi være englenes partnere, gæster og 
bordfæller i Guds rige  (WA 43, 225,6-10).11

Går vi bag om Luthers udlægning til forståelsen af Abraham i Det 
Nye Testamente, er der to ting, der falder i øjnene. Den ene er, at 
når Kierkegaard omtaler Abraham som Troens Fader, gør han det i 
forlængelse af Paulus i Romerbrevet 4. Det er imidlertid ikke 1 Mos 
22, der fører til denne ærestitel; Paulus tager her sit udgangspunkt i 
den tillid, som Abraham har til Guds løfte om at give ham en søn i 1 
Mos 18 (Rom 4,18-22). I Romerbrevet er det derfor ikke den fortviv-
lede Abraham, men ham, der har modtaget et urimeligt godt og dog 
uforståeligt løfte, der tjener til eksempel. Den anden iøjefaldende ting 
ved forståelse af Abraham i Det Nye Testamente er, at Jakobsbrevet er 
helt utvetydigt i sit krav om radikal lydighed:

Nogen vil indvende: “Én har tro, en anden har gerninger.” Vis mig da 
din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. 
Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. Det tror de onde ånder også – og 
skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger 
er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, 
da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede 
troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro 
blev fuldkommen (Jak 2,18-22).

10. “Ista nos non assequimur, et tamen cogitanda sunt, ut assequamur, quantum 
possumus. Ego sane tarditatem meam agnosco, meus asinus infra resistit, nec potest 
ascendere in montem”. Jeg takker Post-doc, PhD Sasja E.M. Stopa for at gøre op-
mærksom på netop dette aspekt ved Luthers tekst.
11. “Itaque exemplum illud singulare Abrahae non est trahendum in consequen-
tiam. Sed obedientiam et fidem resurrectionis, occisi peccati, mortis, quae in ipso et 
filio fiunt, imitari debemus. Postea quisque suo loco et ordine in eadem fide maneat, 
et obediat Deo. Ita erimus socii Angelorum, hospites et convivae regni Dei”. Luther 
advarer i øvrigt i denne forbindelse stærkt mod at lade sig overbevise af engle. Der 
er slet ikke brug for dem, efter at Gud har åbenbaret sig for menneskene i Kristus, 
ja Luther har endda den vane dagligt at bede Gud undlade at sende engle til ham af 
nogen som helst grund (ibid., 126).
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Så altså: Er Abraham et eksempel til efterfølgelse, eller er han ikke? 
I Jakobsbrevet er der ingen tvivl; tro uden gerninger er “ufrugtbar” 
og “det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen.” Tydeligere 
kan det ikke siges, og Abraham tjener ubetvivleligt til eksempel for 
den forfulgte i den tidlige kristendom. For Luther på den anden side 
er der heller ingen tvivl. Abraham og Isak er udelukkende eksempler 
ved deres tro på de dødes opstandelse, fordi de begge tror, at Gud 
ikke alene kan, men helt sikkert vil, oprejse de døde.12 For mig at se er 
Kierkegaard mere tvetydig; Abraham er på den ene side det radikale 
eksempel på den individuelle tro, og hvem vil ikke gerne ligne troens 
ridder? I sin Lovtale over Abraham spørger Kierkegaard inkvisitorisk-
opfordrende sin læser: “Vi læse i hine hellige Skrifter: ‘og Gud fristede 
Abraham, og sagde: Abraham, Abraham hvor er Du? men Abraham 
svarede: her er jeg.’ Du til hvem min Tale henvender sig, var det saa-
ledes Tilfælde med Dig?” (Kierkegaard 2012, 117). På den anden side 
er han et ganske uopnåeligt forbillede for Kierkegaard. Med Troels 
Nøragers ord er det “comprehensible that Kierkegaard chose Genesis 
22 to argue his case against Hegel that faith is a paradox which can-
not be mediated” (Nørager 2008, 95, Nøragers fremhævelse). 13

For Nørager selv, hvis hovedinteresse er forholdet mellem religion 
og demokrati, er Kierkegaards Abraham derimod ikke noget legitimt 
eksempel i vores egen tid:

Provided that the goal of our interpretive effort is not just a re-telling or 
paraphrase of F&T [sc. Fear and Trembling] but a productive re-reading 
relevant to the problems of our time, I see no alternative to taking leave 
of Abraham. From him we can learn nothing. If anything he is an early 
warning of the contemporary dangers of absolute faith and listening to 
the alleged voice of a ‘strong’ and commanding God (Nørager 2008, 97, 
Nøragers fremhævelse.)14

12. Ibid., 119. Således også henvisningen til Abraham i Hebræerbrevet 11,17-19: “I 
tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre 
sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og der var blevet sagt til ham: ‘Det er 
efter Isak, dine efterkommere skal have navn;’ for han regnede med, at Gud havde 
magt endog til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage”. 
Kierkegaards bemærkning om, at Herren vil give Abraham en ny Isaak i Kraft af 
det Absurde kan formentlig forstås på samme måde (se ovenfor).
13. For en nøjere gennemgang og diskussion af Kierkegaards fascinerende og ra-
dikale læsning af 1 Mos 22 henviser jeg i øvrigt til Nørager 2008, kapitel 2 og 7.
14. Tilsvarende Levenson, der argumenterer fra en jødisk, bibelsk-teologisk syns-
vinkel, Levenson 1998, 273: “…historically, Jews, Christians, and Muslims have 
approached their duties in the light of a deposit of revelation established in a ca-
non of scripture and (usually) authoritative tradition … To ask whether Abraham 
should have heeded the voice that addresses him in Gen 22:2 generates an intere-
sting and stimulating thought-experiment, to be sure. A positive answer, however, 
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Første Mosebog 22 i historisk-kritisk belysning

Betyder Nøragers analyse af Kierkegaard nu, at vi også må “take leave 
of Abraham” i hans gammeltestamentlige, teologiske sammenhæng? 
Er der ikke et alternativ til Kierkegaards radikale forståelse? Det er, 
hvad jeg vil undersøge i det følgende. Det er allerede sket i forsknin-
gen et utal af gange. Men ofte synes tolkningerne, forståeligt nok, at 
have mere eller noget andet på spil end fortællingen selv. Forståeligt, 
fordi fortællingen, som jeg skrev indledningsvis, i bund og grund er 
urimelig, uforståelig, ikke til at komme overens med, og dog samtidig 
helt uundgåelig. Vi kan ikke bare lægge den til side som irrelevant – 
den trænger sig på i sin almene gru. Eller som en præst engang sagde 
til sine konfirmander: “Hvad nu, hvis Isak lå på kræftafdelingen på 
Kommunehospitalet?”

Men skal vi forstå fortællingen på dens egne betingelser, må vi un-
dersøge hvilket teologisk miljø, den er nedskrevet i. Hvilke livsbetin-
gelser taler den ind i, hvad er dens klangbund? Tillad mig at gå en 
lille omvej.

Israel i Persertiden – den religiøse enklave

De senere år har interessen hos en del gammeltestamentlige forske-
re i stigende grad samlet sig om persertiden, det vil sige tiden fra 
persernes sejr over babylonerne i 539 f.kr. og frem til perserkongen 
Dareios III’s død i 330 f.Kr., som historisk baggrund for samlingen 
og skriftliggørelsen af dele af Det Gamle Testamente.15 Og ser vi på 
udviklingen af den tidlige jerusalemitiske jødedom i denne periode, 
giver den god mening som intellektuel baggrund for en fortælling 
om Abraham som en troens og lydighedens helt. Med en bestemmel-
se hentet fra den amerikanske antropolog Mary Douglas kan dette 
miljø nemlig beskrives som en religiøs enklave, det vil sige en me-
nighed – den tyske gammeltestamentler Erhard Gerstenberger taler 

does not in any way imply that a contemporary Jew, Christian, or Muslim should 
do likewise (as even Kierkegaard recognized)”.
15. Se hertil fx Reinhard Gregor Kratz, Historisches und biblisches Israel. Drei über-
blicke zum Alten Testament (Tübingen: Mohr-Siebeck 2013); engelsk oversættelse: 
Historical and Biblical Israel: The History, Tradition, and Archives of Israel and Ju-
dah, oversat af Paul Michael Kurtz (Oxford: Oxford University Press 2015); Erhard 
S. Gerstenberger, Israel in der Perserzeit: 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., Biblische 
Enzyklopädie (Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2005); engelsk oversættelse: 

, Biblische 
Israel 

in the Persian Period: The Fifth and Fourth Centuries B.C.E. oversat af Siegfried S. 
Schatzmann (Atlanta: Society of Biblical Literature 2011). 
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om eine Glaubensgemeinschaft16 – hvori ortodoksi og ortopraksi er af 
afgørende betydning.17 Sådanne samfund er præget af nødvendighe-
den af en ledelse, der kan bevare sin autoritet, fordi den af medlem-
merne af enklaven anerkendes som pletfri. Modsætningen hertil er 
en hierarkisk samfundsopbygning, hvor medlemmerne af samfundet 
har deres plads via en fast orden, baseret på slægt og tradition, og 
som derfor i udgangspunktet er meget stabil.18 Men i den sammen-
hæng, hvor ledelsesstrukturen principielt er flad, og hvor lederen ikke 
er en “født”, men en meriteret leder, kan kun en pletfri person – i 
gammeltestamentlig sprogbrug “den retfærdige” – lede enklaven og 
forhindre, at medlemmerne falder ved siden af “vejen”. Netop vejen 
er et billede, der gang på gang i Det Gamle Testamente på tværs af 
teologiske forskelligheder betegner den frommes rette liv med Gud. I 
enklavemenigheden gælder det om at holde medlemmerne på vejen, 
så de ikke falder fra og må fjernes fra menigheden.19 Derfor er belæ-
ring, også af ungdommen, af afgørende betydning, og den fromme 
retfærdige må hele tiden bekymre sig om sin egen vej.

Vi møder ham i Sl 1: 

Lykkelig den, som ikke vandrer 
efter ugudeliges råd, 
som ikke opholder sig på synderes vej 
og ikke sidder blandt spottere, 
men har sin glæde ved Herrens belæring20 
og grunder på hans belæring dag og nat.

16. Erhard S. Gerstenberger, Theologien im Alten Testament: Pluralität und Synkre-
tismus alttestamentlichen Gottesglaubens (Berlin: Kohlhammer Verlag 2001), engelsk 
oversættelse: Theologies in the Old Testament, oversat af John Bowden (Minneapolis: 
Fortress press, 2002), 166-216, jf. også Gerstenberger 2005.
17. Mary Douglas, In the Wilderness: the Doctrine of Defilement in the Book of Num-
bers (Oxford: Oxford University Press 2001). Heri især kapitel 2: “The Politics of 
Enclaves”, side 42-62. Et moderne, illustrativt eksempel er Amish-samfundene i 
Nordamerika og Canada, religiøse minoritetssamfund i et omgivende majoritets-
samfund, der bevidst holder deres egne enklaver rene for “vranglære” og adfærd, 
der strider mod den religiøse lære, ved aktivt, så vidt muligt, at vende ryggen til 
omgivelserne. For en dansk introduktion til Douglas' teori, se Hans J. Lundager 
Jensen, “Neh 8,1-12: Med et tillæg om Mary Douglas’ definition af enklave-kultur” 
(s. 8-13). http://pure.au.dk/portal/files/89892787/Neh_8_2014_10_10_med_
Douglas_G_G.pdf
18. Jf. Douglas 2001, kapitel 3: “A Priestly Hierarchy”, side 63-82.
19. Jf. den såkaldte “shunning” af heterodokse og heteropraktiske medlemmer af 
Amish-grupper eller ultraortodokse, fx hasidiske, jødiske menigheder.
.der ofte oversættes med “lov,” således også i DO92 ,(tôrāh) תֹוָרה .20
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Han er som et træ, 
der er plantet ved bækken; 
det bærer frugt til rette tid, 
og dets blade visner ikke. 
Alt, hvad han gør, lykkes for ham.21

Den rette lære for persertidens (og de følgende århundreders) tora-
fromme jerusalemit er den, som vi finder i den positive visdom, nem-
lig at Gud sørger for, at der er op og ned på tilværelsen, så det går de 
retfærdige (ַצִּדִקים, ṣaddiqîm) godt, mens deres modsætning, de ugu-
delige (ְרָׁשִעים, rešā‹îm) får Guds dom at mærke:

Sådan går det ikke de ugudelige; 
de er som avner, 
der blæses bort af vinden. 
Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, 
syndere ikke i retfærdiges forsamling. 
Herren kender de retfærdiges vej, 
men de ugudeliges vej går til grunde 
(Sl 1,4-6).

Denne beskrivelse er naturligvis ikke dækkende. Med til belæringen i 
enklaven hører også begivenheder fra Israels historie, der skal demon-
strere, dels hvor god Gud har været mod sit folk, dels hvor galt det 
kan gå, hvis folket forlader vejen. Gode eksempler herpå finder vi i de 
såkaldt historiske salmer, Sl 78; 105–106, der gennemgår specielt ør-
kenvandringsfortællingerne med særligt henblik på parænese. Sl 105 
har især fokus på Guds velgerninger, mens Sl 106 understreger og 
bekender folkets syndighed. Sl 78 samler indtrykket:

Mit folk, hør på min belæring, 
vend jeres øre mod min munds ord. 
Jeg vil åbne min mund med billedtale, 
jeg vil fremføre gådetale fra fortiden.

Det, vi har hørt og erfaret, 
det, vore fædre har fortalt os, 
skjuler vi ikke for deres børn; 
vi fortæller den kommende slægt 
om Herrens glorværdige gerninger og styrke, 
om de undere, han har gjort.

21. Sl 1,1-3, oversættelsen er en modificeret udgave af DO92.
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[…]

De holdt ikke Guds pagt 
og ville ikke følge hans lov. 
De glemte hans gerninger 
og de undere, han havde vist dem.  
(Sl 78,1-4.10-11) 

Som det fremgår, er der i enklaven fokus både på kollektivets og på 
den enkeltes ortodoksi, det vil sige syndighed og retfærdighed. Der-
for finder vi i persertiden de kollektive bodsbønner, hvor en leder 
på menighedens vegne bekender folkets historiske og aktuelle synder 
og beder Gud om tilgivelse og hjælp i en nødsituation; et klassisk 
eksempel herpå er Nehemias 10. Dertil kommer også individuelle 
bodsbønner som Sl 51.22 

Det er ind i denne enklavistiske sammenhæng, vi skal forstå Abra-
ham-skikkelsen i 1 Mos 22.23

Abraham, den retfærdige

Vi kender fortællingen. Efter Isaks fødsel og Ismaels uddrivelse fra 
hjemmet sætter Gud Abraham på prøve: han skal drage afsted sam-
men med drengen til et ukendt sted, hvor han skal ofre ham. Abra-
ham gør, som Gud befaler, men bliver i sidste øjeblik af en engel 
forhindret i at slagte sin søn, for, som englen siger: “Nu ved jeg, at du 
frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn”. Abraham får 
øje på et passende offerdyr, en vædder, som han ofrer i stedet for søn-
nen, og han navngiver bjerget “Jahve ser”. Derefter genoptager englen 
sin tale på Guds vegne, idet han gentager den tidligere velsignelse, 
der lover Abraham et talrigt, magtfuldt afkom, “fordi du adlød mig”.

1 Mos 22,1 siger ganske klart, hvad det er, teksten går ud på: Gud 
sætter Abraham på prøve.24 Teksten tolker således sig selv, og der er 
ingen vej uden om denne forståelse; den Gud, vi møder i 1 Mos 22 er 

22. Om den tidlige jødiske menighed i Jerusalem som enklavemenighed og for-
bindelsen til spørgsmålet om aksetiden, dens religionsform(er) og undervisning, 
se videre Line Søgaard Christensen, Instructing the Israelites: Axiality, teaching, and 
rituals in the Hebrew Bible (Aarhus Universitet: upubliceret ph.d.-afhandling 2016).
23. Om andre Abraham-tekster i lyset af Douglas, se endvidere Hans J. Lundager 
Jensen, “Den patriarkalske Abraham”, Dansk Teologisk Tidsskrift 78 (2015), 320-
340.
24. Således fx også Claus Westermann, Genesis 12-36. Biblischer Kommentar Altes 
Testament 1/2 (Neukirchen: Neukirchener Verlag 1981), 434.
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en gud, der afprøver sine tilhængeres trofasthed. Jahve er en gud, der 
ser, og – føjes det til i v. 14 – Jahve er en gud, der viser sig og griber 
ind i det enkelte menneskes liv. Den tilhænger, der adlyder den gud-
dommelige befaling uden at tøve, bliver til gengæld rigt belønnet. 
Der er ingen vej uden om en sådan Gud. Abraham kan ikke und-
drage sig Guds befaling, hvis han vil regnes blandt de gudfrygtige. 
Han overvejer ikke et sekund at undslå sig. Han forhandler ikke med 
Gud om det rimelige i hans forlangende. Abraham i 1 Mos 22 er helt 
forskellig fra den Abraham, vi møder i 1 Mos 17, hvor han åbenlyst 
betvivler og vantro ler ad Guds løfter om Isaks fødsel, til trods for at 
Gud netop har indgået en pagt med ham, og også fra fremstillingen 
i 1 Mos 18, hvor latteren ganske vist er overladt til Sara (vers 10-16), 
men hvor Abraham til gengæld indgår i en ganske elegant tuskhandel 
med Gud om prisen for at redde Sodoma fra udslettelse (1 Mos 18,16-
33).25 Abrahams trumf i den forbindelse er Guds retfærdighed: “Vil 
du virkelig udrydde retfærdige sammen med uretfærdige?” spørger 
Abraham Gud, da han har sat ham ind i sine planer for Sodoma.

Måske er der halvtreds retfærdige i byen. Vil du så virkelig udrydde 
dem og ikke tilgive stedet på grund af de halvtreds retfærdige, som er i 
den? Du kan umuligt handle sådan og slå retfærdige ihjel sammen med 
uretfærdige, så retfærdige og uretfærdige får samme skæbne. Det kan 
du umuligt! Skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? (1 Mos 
18,23-25). 

De retfærdiges og de uretfærdiges skæbne og Guds egen retfærdig-
hed er temaet for denne indledning til fortællingen i 1 Mos 19, der 
uimodsigeligt viser, at der ikke er én eneste retfærdig i Sodoma,26 og 
at Guds udslettelse af byen derfor er helt retfærdig. Det er denne ret-
færdige Gud, der sætter Abraham på prøve. 

Men også Abrahams egen retfærdighed tematiseres i den umiddel-
bare kontekst til 1 Mos 22, nemlig i fortællingen i 1 Mos 21,22-34, 
der omhandler en pagtslutning mellem Abraham og filisterkongen 
Abimelek. Her bliver Abrahams tilforladelighed understreget, selv 
blandt fremmede, som ikke altid er til at stole på, og Guds trofasthed 
mod Abraham fremhæves fra fortællingens begyndelse, hvor det hed-
der:

25. Se til bl.a. denne fremstilling af Abraham Hans J. Lundager Jensen, “Abraham, 
høflighedens ridder,” Dansk Teologisk Tidsskrift 74 (2011), 3-21.
26. For en diskussion af 1 Mos 19 fra en nutidig teologisk synsvinkel se Ronald 
Hendel, Chana Kronfeld & Ilana Pardes i Hendel 2010, 71-91; Danna Nolan Fewell 
& David M. Gunn, Gender, Power, and Promise: The Subject of the Bible’s First Story 
(Nashville: Abingdon Press 1993), kap. 3: “Assault at Sodoma”, side 56-67.
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På den tid sagde Abimelek og hans hærfører Pikol til Abraham: “Gud er 
med dig i alt, hvad du foretager dig. Sværg nu her på stedet ved Gud, at 
du aldrig vil bedrage mig eller min slægt og mine efterkommere. Den 
troskab, jeg har vist dig, skal du vise mig og det land, hvor du bor som 
fremmed”. Abraham svarede, at han ville sværge (1 Mos 21,22-24).

I sin kortfattethed er 1 Mos 22,1 altså ganske klar. Fortolkere, både 
kristne og jødiske, har, provokeret af denne kortfattethed, diskute-
ret Abrahams tavshed i de følgende vers som udtryk for hans indre 
kamp27 eller understreget hans faste tro på, at Gud under alle om-
stændigheder ville gribe ind og frelse den udvalgte søn, som skulle 
føre slægten og dermed folket videre.28 Men ingen af disse forsøg på 
at neddæmpe fortællingens pointe, at Gud fordrer ubetinget lydighed 
af Abraham som forudsætning for at løftet om velsignelse skal gå i 
opførelse, har rod i fortællingen. De to temaer, kamp og tro, findes 
overhovedet ikke i 1 Mos 22. Gud er en gud, der prøver sin tjener.

Til gengæld er der heller ingen grund til at afvise, at det er en reel 
prøvelse, Abraham udsættes for. En nærlæsning af teksten viser det 
med underspillet tydelighed. I v. 1b-2 udspiller der sig en samtale 
mellem Gud og Abraham, hvor Gud kalder: “Abraham” og Abra-
ham svarer: “Her er jeg” (ִהֵּנִני, hinnenî). Dette “her er jeg” gentages 
i 22,7.11, hver gang som en opmærksomhedsskabende markør af en 
parathed til at lytte og respondere. Hinnenî som en sådan markør 
finder vi i Det Gamle Testamente i en række fortællinger, hvor Gud 
kalder på et menneske, der skal gøre en særlig indsats: Foruden Abra-
ham (1 Mos 22,1.7.11) er det Jakob (1 Mos 31,11; 37,13; 46,2), Moses 
ved den brændende tornebusk (Ex 3,4), Samuel som barn (1 Sam 3) 
og ikke mindst profeten Esajas ved hans kaldelse i Es 6.29 To steder 
i sene dele af Esajas’ bog er det modsat Gud, der siger “her er jeg” til 
det folk, der kalder på ham (Es 58,9; 65,1).

Abraham viser sig altså fra første færd parat til at lytte, og da Gud 
giver sin befaling om at ofre Isak, er teksten så kortfattet, at han end 
ikke svarer. Vers 3 fortæller bare lakonisk, at “tidligt næste morgen 
sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da 

27. Således især Kierkegaard, se “Stemning” (Kierkegaard 2012, 109) og “Proble-
ma III” (ibid. 200-07).
28. Et tema, der som nævnt så at sige videreføres i kristne udlægninger som He-
bræerbrevets, Luthers og Kierkegaards, der understreger Abrahams tro på, at Isak 
skal genopstå fra de døde.
29. Herudover anvendes formen også formelt mellem mennesker, fx i fortællingen 
om Isaks velsignelse af Jakob, men ikke Esau (1 Mos 27), men også mere uformelt, 
se 1 Mos 37,13; 1 Sam 22,12; 2 Sam 1,7.
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han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud 
havde givet ham besked om”.

Og dog er der plads til emotioner allerede i denne korte samtale, for 
Gud giver ikke alene befaling til at ofre Isak, men teksten understre-
ger ganske tydeligt Isaks relation til sin far. I en staccato ophobning 
af relationelle betegnelser siger Gud: “Tag din søn, din eneste, som du 
elsker, Isak, og gå…” Prøvens grusomhed er tilstede i de personlige 
pronominer. Denne nærhed mellem far og søn fortsætter i den se-
nere samtale mellem de to på vej op ad bjerget. De to tjenestedrenge 
er ladt tilbage ved bjergets fod sammen med æslet, mens Abraham 
og Isak alene fortsætter mod målet. Abraham fordeler offerudstyret 
imellem dem: “Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn 
Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen” (v. 6). 
Man bemærker, hvordan fællesskabet imellem dem understreges af 
de afsluttende ord: “og så gik de to sammen”. Undervejs siger Isak: 
“Min Far” (ָאִבי, ›ābî), og Abraham svarer: “ִהֶּנִּני ְבִני, hinnenî benî, Her 
er jeg, min dreng”, og på Isaks spørgsmål: “Vi har ilden og brændet, 
men hvor er offerlammet?” svarer Abraham: “Gud vil selv udse sig et 
offerlam, min dreng”. Igen fremhæver de personlige pronominer den 
tætte relation mellem de to, og endnu engang fortælles det, at “så gik 
de to sammen.”

Ind i den nøgterne fortælling udfoldes således det emotionelle dra-
ma, men ganske stilfærdigt. Hverken Abrahams eller Isaks følelser 
beskrives direkte; deres nære relation fremhæves blot af den sproglige 
form. På det overordnede plan handler fortællingen om endnu en 
trussel mod løftet til Abraham om at blive til en stor familie, en trus-
sel, der afværges af Guds indgriben;30 men ind i denne overordnede 
fortælling er lagt det lag af forbundenhed mellem far og søn, som 
gør fortællingen nærværende. Man behøver ikke overveje forskellene 
mellem familiestrukturer i datiden og vores egen tid. Selv med disse 
forskelle er der lighedspunkter, der kalder på en umiddelbar forståelse 
hos tilhøreren.

Abrahams lydighed så vel som det befalede offers grusomhed un-
derstreges også i det følgende afsnit, vers 9-10. Atter er det den sprog-
lige form, der viser det. Omhyggeligt og pertentligt fortælles det, 
hvordan Abraham bygger et alter, lægger brændet til rette på det, 
binder sin søn Isak og lægger ham oven på brændet, sådan som et 

30. I 1 Mos 12,10-20 fortælles det, at Abram og Saraj pga. hungersnød må forlade 
Kana’an, som de netop har taget i besiddelse (1 Mos 12,4-9), og rejse til Egypten, 
og at Saraj bliver taget ind i faraos harem, men at de to, ved Guds indgriben, senere 
kan forlade Egypten med stor rigdom. Denne fortælling repeteres i kap. 20, det vil 
sige kort før 1 Mos 22, således at “løftet i fare” må betragtes som et gennemgående 
tema i Abrahams fortælling.
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rigtigt brændoffer skal forberedes. Derpå rækker han hånden ud og 
tager kniven for at slagte sin søn.31 På dette højdepunkt i den narra-
tive spændingsbue kalder Jahves engel: “Abraham, Abraham”, og igen 
svarer han “ִהֵּנִני, Her er jeg” (v. 11). Nu har Abraham vist, at han er 
gudfrygtig og lydig, “… og end ikke vil nægte mig din eneste søn” (v. 
12). Hvem den talende er søger teksten at sløre, her som i den senere 
velsignelse. Egentlig er det jo Jahves engel fra himlen,32 men af ind-
holdet, især slutningen af v. 12, fremgår det, at det er Gud.33 Denne 
sløring fortsætter i den afsluttende tale i v. 15-18, hvor det formelt set 
er Jahves engel, der taler, men hvor det indlagte “siger Jahve” viser, at 
englen her fungerer som en himmelsk profet.34 Det er altså Jahve selv, 
der udtaler fortællingens pointe, at fordi Abraham har adlydt Gud og 
handlet som han gjorde og ikke ville nægte Gud selv det mest dyreba-
re han har, sin søn og slægtens viderefører, så vil Jahve gøre ham til et 
stort og mægtigt folk (v. 15-18). Her genoptages og udvides velsignel-
sen fra 1 Mos 13,16 og 15,5, at Abrahams efterkommere skal blive “så 
talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred”, og et nyt 
løfte tilføjes, nemlig at “dine efterkommere skal erobre deres fjenders 
porte”. Dette fokus på magt er ellers temmelig fraværende i fremstil-
lingen af den Abraham, som med rette er blevet kaldt “høflighedens 
ridder” (se ovenfor); men her optræder det i øvrigt sene billede af ham 
som en mægtig krigsherre, som ellers kun kendes fra 1 Mos 14,1-16. 

Igennem denne fortælling bliver den absolut lydige Abraham et 
perfekt forbillede for persertidens og de følgende århundreders jø-
diske ortodokse menigheder, der samlede sig om én og kun én Gud, 
Jahve. Den teologi, der var blevet grundlagt blandt de hjemvendte 
jerusalemitter i persertiden er jo den, der videreføres i Makkabæerti-
den, hvor zelotisk rettro fører til oprør mod de fremmede magthavere 
netop på grund af religiøse uoverensstemmelser (se 1 Makk 1,41-64), 
og hvor især Anden Makkabæerbogs tekster vidner om en begejstring 
for martyriet, som langt overskrider Abrahams tavse lydighed (se 2 
Makk 6,18-7,42).35 

31. Verbet ׁשחט, šāḥaṭ, anvendes i Anden og Tredje Mosebog om slagtning af of-
ferdyr.
32. Altså et væsen, der med sin himmelbundethed adskiller sig fra de guddomme-
lige udsendinge, der ellers optræder i Abrahamfortællingen, fx 18,16-19,28, hvor de 
dels beskrives som “mænd” dels som “engle”.
33. En sådan sløring af en alt for antropomorf Gud finder vi også i fortællingen om 
Jakobs kamp ved Penu’el, 1 Mos 32,23-30: “En mand” giver sig i kamp med Jakob. 
34. “Siger Jahve” er en oversættelse af en formel, overtaget fra profetskrifterne, 
.ne›um JHWH ,ְנֻאם־יהוה
35. Jeg diskuterer ikke her historiciteten af de i 1.-2. Makkabæerbog gengivne for-
tællinger; min pointe er rent litterær, nemlig at martyrfortællinger afspejler en be-
stemt stemning blandt de “troende.” Som introduktion til Makkabæerbøgerne og 
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Derimod kan man ikke nødvendigvis hævde, at kravet til Abraham 
om at ofre sin søn gælder alle rettroende. Det er netop som famili-
ens og folkets grundlægger, Abraham bliver sat på prøve, ikke som 
en almindelig israelit. Det fremgår af velsignelsen, og det fremgår af 
konteksten, som drøftet ovenfor. Abraham er den velsignede, som 
Gud har indgået en pagt med og givet store løfter, og netop den ud-
valgte velsignede er ham, der sættes på prøve. På denne måde bliver 
Abrahams absolutte lydighed måske en slags målestok for den ideelle 
leders oprigtighed og kan virke som inspiration til den, der søger ret-
færdighed. Men det er ikke enhver, der bliver beordret at ofre sin egen 
fremtid.

Abraham, Isaks far

Klagesangene i Det Gamle Testamente udtrykker en teologi og en 
menneskelig henvendelse til Gud, der er ganske anderledes end den, 
som kommer til udtryk i den ovenfor udviklede forståelse af 1 Mos 
22. Ikke desto mindre danner netop disse digte i al deres fortvivlelse 
en idémæssig og emotionel klangbund for den tidlige eksiltids forstå-
else af aqedah-fortællingen, altså tiden forud for persertiden.

Klagesangene er fem digte, der med stor sandsynlighed stammer 
fra de første årtier efter Jerusalems og templets fald i 587 f.Kr. De er 
blevet betegnet som overlevelseslitteratur (“literature of survival”),36 
det vil sige litteratur, der er skrevet i efterdønningerne af en katastro-
fe og beskriver, hvordan man overlever den; men også litteratur, der 
gennem sit efterliv overlever sin egen tid og oprindelige katastrofe og 
taler ind i sin eftertid ved at generere andre tekster, sådan som netop 
Klagesangene har gjort det. 

Hovedstemmen i Klagesangene tilhører en anonym kvinde, der 
somme tider er Zion selv, somme tider Jerusalems krigsramte kvin-

deres tid, se Shaye J.D. Cohen, From the Maccabees to the Mishnah. Third Edition 
(Louisville: Westminster John Knox Press 2014), 19-52.
36. Se Tod Linafelt, Surviving Lamentations: Catastrophe, Lament, and Protest in 
the Afterlife of a Biblical Book (Chicago: Chicago University Press 2000); jf. Kathle-
en M. O’Connor, Lamentations and the Tears of the World (Maryknoll: Orbis Books 
2003); Elizabeth C. Boase, “The Traumatised Body: Communal Trauma and So-
matisation in Lamentations”, Trauma and Traumatization in Individual and Col-
lective Dimensions: Insights from Biblical Studies and Beyond, red. Eve-Marie Becker 
m.fl. SANt2 (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht 2014), 193-209; en dansk 
introduktion findes i Mette Stegelman, “Hvem er hvem i Klagesangene?”, Dansk 
Teologisk Tidsskrift 76 (2013), 242-260.
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der, der, til trods for erkendelse af selv at være synder, klager over den 
guddommelige strafs urimelige voldsomhed:

Den spædes tunge klæber til ganen af tørst; 
børn tigger om brød, ingen rækker dem det. 
De, der før spiste lækkerier, ligger forkomne på gaderne; 
de, der blev båret i purpur, trykker sig nu i skarnet. 
Mit folks datters skyld var større end Sodomas synd, 
den by, der blev ødelagt på et øjeblik, uden at nogen løftede en hånd. 
Hendes fyrster var renere end sne, hvidere end mælk, 
rødere end selv koraller, deres skikkelse var safir; 
nu er de sortere end sod, man genkender dem ikke på gaden. 
Deres hud klæber til knoglerne, den er tør som træ. 
De, der blev dræbt af sværdet, er lykkeligere end de, der dræbes af  
        sulten, 
mens de ligger sårede hen, fjernt fra markens afgrøde. 
Med egne hænder må mødre nu koge deres børn; 
det er blevet deres føde, for mit folks datter er lemlæstet. 
Herren har givet sin vrede frit løb… 
(Klages 4,4-11)

Sproget i Klagesangene er, som den talende, ganske vist metaforisk, 
men med en stærk forankring i en levet virkelighed, hvor mødre måt-
te se deres børn dø af sult. Står beskrivelsen i Anden Kongebog og Je-
remiasbogen til troende, belejrede babylonerne Jerusalem i knapt tre 
år, og at en sådan belejring medfører hungersnød og død, især blandt 
børn, er åbenlyst. At se sine børn dø som resultatet af en guddomme-
lig beslutning er derfor ganske kendt blandt dem, der gennemlevede 
det babyloniske herredømme, hvad enten de var i eksil eller forblev 
i Juda. Som Tod Linafelt formulerer det: “The content of the book 
itself calls attention to issues of survival in the face of destruction, as 
the survival of her children becomes an overriding concern of perso-
nified Zion” (Linafelt 2000, 20). Derfor giver det også god mening at 
se 1 Mos 22 som en fortælling om netop deres møde med Gud. Også 
for eksiltidens fortælling om Abraham handler det om meningsløse 
tab af børn, som skulle have været begyndelsen på en slægt og et folk, 
så talrigt som himlens stjerner og havets sand.

Bag ved persertidens heroiske billede af den retfærdige Abraham 
ligger således en virkelighed, hvor forældre har oplevet, at deres tillid 
til en nådig og barmhjertig Gud blev sat på en hård prøve. Den Gud, 
som det almindelige menneske kendte, den personlige skytsgud, der 
tog sig af dem, der stolede på ham – vi kender denne religionstype 
fra de gammeltestamentlige tillidssalmer som Sl 23; 30; 127 og 128 – 
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viste sig at tillade fjenderne at ødelægge byen, templet og landet. Det 
spørgsmål måtte derfor rejse sig, om man kunne stole på denne Gud? 
Mange tekster i Det Gamle Testamente peger på, at der bag dem 
står traumatiserede fortællere og tilhørere, der gennemlevede deres 
traumer ved at stille Gud til ansvar. Det er, hvad der sker i Klagesan-
gene, hvor Zion appellerer til de forbipasserende om dog at se hendes 
smerte, når Gud ikke vil:37 

Rører det jer ikke, alle I, der går forbi? 
Se jer omkring, om der findes en smerte som den, der ramte mig, 
da Herren kuede mig på sin glødende vredes dag 
(Klages 1,12).

Efter en sidste appel til Gud om at huske, hvad der er sket med Zion, 
slutter Klagesangene med en forsigtig bøn om, at han vil tage sit ud-
mattede og skyldbetyngede folk til sig: 

Hvorfor glemmer du os for evigt? Hvorfor svigter du os for altid? 
Lad os vende om til dig, Herre, så vi vender om,  
gør vore dage nye, som de var i fortiden, 
hvis du ikke helt har forkastet os  
og ikke er alt for vred på os. 
(Klages 5,20-22).

Den klagende kalder på den stærke Gud, der kan hjælpe, hvis han vil; 
men hun er ikke sikker på, at det vil ske. 

Så vidt går 1 Mos 22 ikke. Til den, der har måttet ofre det allermest 
dyrebare siger teksten: “Ja, Gud satte dig på prøve, men han vil også 
gribe ind. Du har mistet, men der er håb forude.” Abrahams Gud er, 
i modsætning til Gud i Klagesangene, den, der ser (1 Mos 22,14). 
Abraham giver bjerget navnet “Jahve ser” (ְיהָוה ִיְרֶאה), et navn der un-
derstreges af fortællerens omtolkning: “Bjerget, hvor Jahve viser sig” 
ֵיָרֶאה) ְיהָוה   Og gennem sin udsending griber Gud ikke alene 38.(ַהר 
ind ved at udpege et erstatningsoffer (1 Mos 22,13), men også ved at 

37. Jf. “Se dog, Jahve, jeg er i nød”, Klages 1,20. Linafelt peger på nødvendigheden 
for den traumatiserede i, at hendes smerte og lidelse bliver set, for at hun kan kom-
me videre; han identificerer imperativerne til Jahve om at se som “a strong move 
away from the death represented by the genre of the funeral song and toward the 
drive for live represented by the genre of lament. The move, however, is not easy or 
automatic, but proceeds through the survivor’s acute experience of suffering. Such 
suffering must be “seen”, in the words of Zion” (Linafelt 2000, 44).
38. Man kunne overveje, om der er en lydlig, folkeetymologisk (skønt ikke filolo-
gisk) forbindelse til bjergets navn Morija, ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה,i1 Mos 22,2). Stedet er i øvrigt 
ukendt, men forbindes – interessant nok i forlængelse af den teologiske affinitet til 
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afgive et højtideligt løfte om afkom “så talrige som himlens stjerner 
og som sandet ved havets bred” (1 Mos 22,17).39 Dette løfte forbindes 
direkte med villigheden til at ofre den eneste søn. 

Hvor villig den Abraham egentlig var, som mistede alt under de 
babyloniske hæres belejringer og plyndringer, er nok tvivlsomt, men 
offeret er under alle omstændigheder sket. 1 Mos 22 giver derfor ny 
identitet til den, som Gud har berøvet alt, og siger: “Du har ofret, 
men Gud ser dig igen”. Det var den mening, der kunne skabes i me-
ningsløsheden. En mening, der ikke talte om skyld, som det ellers 
ofte er tilfældet i de gammeltestamentlige tekster,40 men om opof-
relse, som ikke talte om straf, men om at Gud vender sig bort fra sin 
oprindelige plan og griber ind midt i sit eget vanvid.

Det er måske den Gud, vi skal lede efter i Det Gamle Testamente, 
ikke almagtens og alvidenhedens strenge Gud, men den Gud, der ser 
midt i det uudholdelige. Måske er det slet ikke så meget Abraham, 
der skal være forbillede for mennesker, som det er hans Gud, der skal 
lære af sig selv, at han er “nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig 
på tilgivelse”. Og så er det måske slet ikke nødvendigt at “tage afsked 
med Abraham”, som Nørager anbefaler.

Afsluttende bemærkninger

Læsningen af 1 Mos 22 viser i hvor høj grad kontekst og forståelse hø-
rer sammen. Læseren stiller sine spørgsmål, og alt efter sin personlige 
og sociologiske kontekst finder han eller hun sit svar. Det er altså på 
en måde ikke teksten, der har en Sitz-im-Leben, men læseren. Tages 
der udgangspunkt i læserens kontekst som forståelsesramme, mister 
selve teksten sin iboende autoritet og kravet om én absolut sandhed, 
idet sandheden i teksten bliver afhængig af den situation, hvori den 
læses. Det er således ikke længere teksten, der interpreterer sig selv, 

Klagesangene – et enkelt sted med tempelbjerget i Jerusalem, nemlig det fra perser-
tiden stammende 2 Krøn 3,1.
39. Vedrørende Klagesangene påpeger Linafelt, at “Since the children of Zion are 
poetic representations of the inhabitants of the city of Jerusalem, this concern for 
the survival of children reflects as well a larger concern for the survival of the Jewish 
people” (Linafelt 2000, 20).
40. Til Det Gamle Testamente som traumalitteratur se Becker m.fl. 2014, heri sær-
ligt Else K. Holt, “Daughter Zion: Trauma, Cultural Memory and Gender in OT 
Poetics” (162-76), Louis Stulman: “Reading the Bible through the Lens of Trauma 
and Art” (177-92), Kathleen M. O’Connor, “How Trauma Studies Can Contribute 
to Old Testament Studies” (210-22), Daniel L. Smith-Christopher, “Trauma and 
Old Testament: Some Problems and Prospects” (223-43). 



 Tilbage til Abraham 221

men den kontekstualiserede læser, der stiller sine spørgsmål. Dette er 
ikke bare en post-moderne laissez-faire attitude, men derimod en kri-
tisk tilgang, der tager historien alvorligt. Hvad der var sandt for den 
persiske enklavemenighed var ikke nødvendigvis det samme som for 
deres forgængere i det babyloniske eksil. Det ser vi i 1 Mos 22 ikke 
gennem analyse af tekstens redaktionelle udvikling,41 men ved at tage 
udgangspunkt i et spørgsmål om, hvilke problemer, der var relevante 
for læsere og modtagere i en bestemt historisk periode.

En sådan kontekstuel læsestrategi kan også anvendes i forhold til de 
senere fortolkninger af 1 Mos 22. Spørgsmålet bliver da, om Kierke-
gaards læser, Johannes de silentio, med sin kamp for at beskrive og 
forstå individets radikale hengivelse i lydighed, deler problemer med 
en nutidig læser? For mig at se er den nutidige spørgeramme snarere 
en opmærksomhed på en moderne Abraham, der mister alt af uri-
melige grunde og skal finde vej gennem denne urimelighed til en 
genopbyggelse af sit liv. 

Så der er ingen grund til at forlade Abraham, kun til teologisk at 
erkende og videreformidle, at han som forbillede ikke nødvendigvis 
peger på et krav om teleologisk at suspendere det etiske, men derimod 
på Guds løfter om at se og gribe ind, selv i den ultimative prøvelse.

41. Kapitlet er ifølge Claus Westermann en sammenhængende narrativ enhed, 
bortset fra v. 15-18, der ikke har nogen funktion (Westermann 1981, 434). Min 
uenighed i denne udskillelse af versene fremgår af den ovenstående analyse.
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Abstract: Vatican II represented a fresh start for studies in missiology 
and ecumenical theology. Especially its call to contextualize and re-
think old theological dogmas was well received in many churches in 
Latin America and Africa that were involved in a process of liberation 
from old colonial structures. In South Africa the church struggle result-
ed in the formulation of the Kairos document in 1985. It has since in-
spired theologians in Palestine/Israel to formulate a Palestinian Kairos 
document in 2009. In both documents the concepts of reconciliation 
and restorative justice are used to express interrelated realities. A group 
of international theologians marked the 500 year of the Reformation by 
publishing a declaration in January 2017 in Wittenberg, Germany, in 
line with the two Kairos documents. This shows that in missiology and 
ecumenical theology new theological inspiration is now coming from 
the Global South, thereby challenging the Western churches to take a 
stand in the on-going conflict in Palestine/Israel.
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ciliation – restorative justice.

Forskning og undervisning i missionsteologi og økumenisk teologi 
fik en saltvandsindsprøjtning med pave Johannes XXIIIs åbning af 
Det Andet Vatikanerkoncil i 1962. Med sin anvendelse af udtrykket 
aggiornamento stillede han koncilet over for den opgave, at det skulle 
bringe den katolske kirkes liv og lære på omgangshøjde med moder-
nitetens udtryk og udfordringer. Med tøven og stor forsigtighed lyk-
kedes det deltagerne på koncilet i løbet af de næste tre år at fortolke 
kirkens tradition på en sådan måde, at kirken blev i stand til at tage 
det moderne liv alvorligt. Ikke mindst den aldrende Johannes XXIII 
var levende optaget af de mange nye muligheder inden for teknologi 
og videnskab, som moderniteten bragte med sig. Efter hans død un-
der koncilet i 1963 arbejdede deltagerne videre med at give kirken et 
moderne udtryk og sprog ud fra en grundlæggende og gennemgående 
skelnen i den kristne lære mellem det, der har blivende gyldighed i 
kraft af kirkens tradition, og det, der er tidsbetinget. Hvis Det Første 
Vatikanerkoncil (1869-1870) havde smækket døren i til den moderne 
verden, så åbnede Det Andet Vatikanerkoncil (1962-1965) den igen. 
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Kirken definerede sig nu ikke i modsætning til moderniteten, men 
forstod sig som et folk, der er på vandring gennem den moderne ver-
den.

Den katolske kirkes opbrud fra vante teologiske forestillinger og 
afstandtagen fra at betragte moderniteten som en forfaldshistorie åb-
nede op for nye økumeniske bestræbelser og en fælles konfessionel re-
fleksion over, hvordan teologien på tværs af de konfessionelle forskelle 
er udfordret af de spørgsmål, som den moderne verden stiller kirkerne 
og deres teologier over for. Udfordringerne blev samlet i slagordet 
om, “at verden skriver kirkens og teologiens dagsorden”. Hermed blev 
der sigtet på den såkaldte empiriske vending i teologien. Udtrykket 
indeholder en overbevisning om, at teologien skal begynde med en 
beskrivelse af teologiens og kirkens empiriske kontekst samt anvende 
indsigter fra især socialvidenskaberne til at analysere, hvordan kirker-
ne teologisk skal forstå og handle i forhold til de udfordringer, men-
nesker møder i deres forsøg på at komme til rette med en tilværelse 
præget af hastig teknologisk og økonomisk udvikling.

Den empiriske vending i teologien kom først og fremmest til at 
spille en rolle for den række af kontekstuelle teologier, der voksede 
frem i den katolske kirke i Latinamerika og blandt tidligere prote-
stantiske missionskirker på den sydlige halvkugle. I lande som Brasi-
lien, Argentina, Nicaragua og El Salvador blev befrielsesteologien et 
samlingspunkt i opgøret med landenes militærjuntaer, og den skulle i 
løbet af kort tid komme til at tjene som inspirationskilde for især den 
teologisk funderede kirkekamp i Sydafrika.

I det følgende er det hensigten at vise, hvordan de teologiske erfa-
ringer fra 1980’erne kirkekamp i Sydafrika i dag er begyndt at spille 
en stadig større rolle for den palæstinensiske teologi i Palæstina/Israel. 
De palæstinensiske teologer henter ikke længere deres inspiration fra 
Europa eller Nordamerika, men orienterer sig i deres arbejde med at 
udarbejde en selvstændig kontekstuel teologi mod sydafrikanske teo-
loger. Udviklingen hænger især sammen med, at de palæstinensiske 
teologer mener, at de kan lade sig inspirere af, hvordan de sydafrikan-
ske teologer siden 1980’erne har udviklet deres teologiske arbejde i en 
fortsat dialog med deres empiriske kontekst, og at denne kontekst på 
mange måder minder om situationen i Palæstina/Israel.

Sydafrika og Palæstina/Israel – kan de sammenlignes?

Teologien er ikke ene om at drage sammenligning mellem Sydafrika 
og Palæstina/Israel. Diskussionen om sammenligningen mellem Is-
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rael og Sydafrika nåede et foreløbigt højdepunkt i 2006 med tidligere 
præsident Jimmy Carters bog: Palestine: Peace Not Apartheid.1 Hans 
sammenligning af Israels politik i de besatte områder på Vestbredden 
med det sydafrikanske apartheidregime blev mødt af stærk modstand 
af den israelske regering, men blev for mange andre en øjenåbner.

Det interessante er, at sammenligningen mellem Sydafrika og Israel 
også dukker op i israelsk litteratur. Ari Shavit, der i 2014 udgav sin 
biografi: My Promised Land er et godt eksempel.2 Bogen er senere ble-
vet oversat til dansk. Her opstiller Shavit nutidens dilemma, når han 
stiller spørgsmålene3:

Vil den jødiske stat opløse de jødiske bosættelser?
Vil de jødiske bosættelser opløse den jødiske stat?
Der er ifølge Shavit fire veje ud af dette dilemma:
Israel som en kriminel stat, der udfører etnisk renselse i de besatte 

områder;
Israel som en apartheidstat, hvor et israelsk mindretal hersker over 

et arabisk flertal;
Israel som en binational stat, hvor der er to nationer (jøder og ara-

bere) inden for den samme stat;
Israel som en jødisk-demokratisk stat, der trækker sig til en grænse, 

der deler landet, det vil sige en to-statsløsning.
Shavit understreger, at de fleste ønsker den fjerde vej med en to-

statsløsning, men han frygter en apartheid-stat, hvis den israelske re-
gering annekterer Vestbredden4. Dilemmaet handler altså om, hvor-
dan et religiøst bestemt mindretal kan indføre en demokratisk forfat-
ning, der åbner mulighed for, at selv samme mindretal må aflevere 
den politiske magt til et andet og frygtet flertal.

Modstand mod at sammenligne apartheid i Sydafrika med situa-
tionen i Palæstina/Israel kommer fra flere forskellige sider. Blandt de 
skarpeste kritikkere af en sammenligning er The International Christi-
an Embassy Jerusalem. Ambassaden blev oprettet i 1980 og anerkender 
genoprettelsen af staten Israel som Guds trofasthed i forhold til over-
holdelsen af Hans gamle pagt med det jødiske folk. Ifølge organisatio-
nens hjemmeside udøver ambassaden blandt andet lobby-virksomhed 
over for regeringer for at overtale dem til at flytte landenes ambassader 

1. Jimmy Carter, Palestine: Peace Not Apartheid (New York: Simon & Schuster 
2006).
2. Ari Shavit, My Promised Land – the triumph and tragedy of Israel (Melbourne/
London: Scribe 2015).
3. Ibid., 398f.
4. Ibid., 399.
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fra Tel Aviv til Jerusalem og dermed anerkende Jerusalem som staten 
Israels evige og udelelige hovedstad.5

Én af ambassadens medarbejdere, David Parsons, kritiserede i 2012 
afholdelsen af en konference i Betlehem med overskriften Christ at the 
Checkpoint arrangeret af det evangelikalt orienterede “Bethlehem Bib-
le College”. I sin artikel Israel and Christians advarede Parson imod, 
at evangelikale kristne i USA tager konferencen alvorlig, fordi den 
er et skalkeskjul for de palæstinensiske befrielsesteologers sædvanlige 
angreb på Israel.6 Samtidig udtrykte han bekymring over for, at en 
række evangelikale talere på konferencen ville blive misbrugt, når de 
udviste sympati for den palæstinensiske befolknings lidelser og ønsker 
om social retfærdighed. Disse talere var ifølge Parsons stort set novi-
cer, når det gælder om at forstå den israelsk-palæstinensiske konflikts 
komplekse forhold, og de ville derfor være lette ofre for de palæstinen-
siske teologers anti-israelske propaganda.

Parsons tog især afstand fra, at der på konferencen deltog talere, 
som anvendte en analogi mellem Israel og apartheid i Sydafrika. Han 
henviste i den sammenhæng blandt andet til, at konferencen skulle 
diskutere dokumentet Kairos Palæstina, som efter hans mening fal-
byder både apartheidanalogien og opfordrer til at indføre sanktioner 
mod Israel, sådan som det også skete mod Sydafrika under apartheid. 

Kairos Sydafrika og Kairos Palæstina

Det er rigtigt set af Parsons, at der er et teologisk slægtsskab mellem 
de to dokumenter Kairos Sydafrika7 og Kairos Palæstina8. Det palæ-
stinensiske Kairos-dokument blev udgivet i 2009, og forfatterne fra 
13 forskellige kirkesamfund med støtte fra deres kirkeledere håber, 
at deres dokument kan få samme globale gennemslagskraft som det 
sydafrikanske fra 1985. Det palæstinensiske Kairos-dokument henvi-
ser selv til det sydafrikanske Kairos-dokument, der samlede kirkerne 
i deres modstand mod det hvide mindretalsstyre.

Det sydafrikanske Kairos-dokument afviste to typer af teologi, som 
det identificerede som henholdsvis statsteologi og kirketeologi. Stats-
teologien blev beskrevet som den teologi, der sigtede mod at retfær-
diggøre apartheid og dermed den samfundsmæssige status quo, uanset 

5. Us.icej.org (besøgt 15.05.17).
6. Ibid.
7. “Kairos South Africa”, kairossouthafrica.wordpress.com (besøgt 15.05. 17).
8. “Kairos Palestine”, www.kairospalestine.ps (besøgt 15.05. 17).
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om denne var præget af racemæssige undertrykkelse og økonomisk 
udnyttelse af en bestemt befolkningsgruppe.

Kirketeologien legitimerede ikke apartheid-ideologien, men øn-
skede at forhandle med apartheidstaten. Ifølge Kairos-dokumentet 
forkyndte denne teologi forsoning uden retfærdighed, tilgivelse uden 
anger og uacceptable moralske kompromisser. Kirketeologien blev af-
vist, fordi den anvendte teologiske begreber som forsoning og retfær-
dighed uden at tage hensyn til den kontekst, hvori de blev benyttet. 
Den manglede en analyse af apartheidstatens betydning for Sydafrikas 
politiske, økonomiske og sociale udvikling samt dens konsekvens for 
landets sorte befolkning. Derfor fremstod kirketeologien ifølge sine 
kritikere som en ikke bare naiv, men også farlig teologi uden indsigt i 
de reelle magtforhold i landet og overvejelser over, hvordan de kunne 
ændres.

Kairos-dokumentet advokerer for den tredje og sidste teologi, som 
det kalder for profetisk teologi. Det er en teologi, der adresserer de 
grundlæggende strukturelle årsager bag apartheidstatens ideologi og 
undertrykkelse. Den profetiske teologi argumenterer for en genopret-
ning af den menneskelige værdighed, frihed fra undertrykkelse og en 
heling af de dybe sår, som apartheidstaten har påført det sydafrikan-
ske samfund. Det centrale omdrejningspunkt er at skabe et retfærdigt 
samfund, hvor der kan ske en forsoning på mange af samfundets ni-
veauer. 

Den sydafrikanske teolog John de Gruchy har sammenfattet Kairos-
dokumentets anvendelse af retfærdighed og forsoning i udtrykket 
restorative justice.9 Det er en tilgang, der tager udgangspunkt i ofrenes, 
overtræderens og samfundets behov ud fra princippet om, at alle har 
brug for at blive genindsat i den rette relation til hinanden, hvis et 
ødelagt samfund skal komme på fode igen. Der er således ikke i første 
omgang fokus på, hvad et abstrakt juridisk begreb eller en bestemt lov 
kræver af straf i forhold til en bestemt forbrydelse. Derfor indeholder 
restorative justice også et meget vigtigt hensyn til, hvordan ofret for en 
forbrydelse kan blive genoprettet i form af menneskelig værdighed, 
selvrespekt eller ved at få en økonomisk kompensation for det, der 
er sket. John de Gruchy betoner i denne sammenhæng, at forsoning 
medfører en fundamental forandring i både personlige og strukturelle 
magtforhold mellem tidligere fjender.10 

David Tombs forstår de Gruchys overvejelser om forsoning som resto-
rative justice som et nødvendigt bidrag til det, som er blevet kaldt for 

9. John de Gruchy, Reconciliation. Restoring Justice (London: SCM Press 2002).
10. Ibid., 17.
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offentlig teologi (public theology).11 Det centrale er her ifølge Tombs, 
at ‘forsoning’ forstået som restorative justice med inspiration fra især 
Sandheds- og Forsoningskommissionen i Sydafrika i stadig større ud-
strækning bliver anvendt uden for teologien i andre discipliner og i det 
offentlige rum. Forsoning opfattes i disse sammenhænge som et seku-
lært begreb til at beskrive en vigtig udfordring i et post-konflikt sam-
fund, hvor borgerne skal til at leve sammen igen samtidig med, at de 
bærer rundt på erindringen om tidligere tiders vold og modsætninger.

Tombs peger i den forbindelse på, at forsoning i den ikke-teologiske 
litteratur bliver forstået som en del af en endnu ikke afsluttet fredsop-
bygningsproces. Det processuelle i opfattelsen af, hvad forsoning er, 
bidrager samtidig til at betone, at forsoning har både en dyb personlig 
side og en strukturel side i forhold til heling af lokalsamfund. Under 
alle omstændigheder har den sekulære brug af begrebet om forsoning 
bidraget til, at det har genvundet sin offentlige dimension efter at det 
i teologihistorien er blevet privatiseret som kun omhandlende men-
neskets relation til Gud. Tombs anerkender, at kirkerne gennem tiden 
som regel har betonet forsoningens sakramentale og dogmatiske di-
mension, men han kritiserer, at deres teologi har overset den dimen-
sion, der hører sammen med forsoningens kollektive betydning og 
dens sociale budskab. Det er først fra midten af 1990’erne, at kristen 
teologi har haft noget at sige i forhold til spørgsmålet om social for-
soning.12

Set i forlængelse heraf er det ikke overraskende, at det palæstinen-
siske Kairos-dokument anvender begrebet om restorative justice i be-
tydningen social forsoning. Det betoner således, at der er en vilje hos 
mange palæstinensere til at komme ud over fortidens nag og være pa-
rate til forsoning, når retfærdighed er genoprettet.13 Det hedder også, 
at målet er at befri både israelere og palæstinensere fra de forskellige 
israelske regeringers ekstreme positioner, så begge folk kan leve forso-
net med retfærdighed.14 

Den bibelske baggrund

Restorative justice som “forsoning med retfærdighed” henter sit teolo-
giske indhold fra både Det Gamle og Det Nye Testamente. Retfær-

11. David Tombs,”Public Theology and Reconciliation”, A Companion to Public 
Theology, red. Sebastian Kim & Katie Day (Leiden: Brill 2017), 119-149.
12. Ibid., 119.
13. “Kairos Palestine”, Jerusalem 2009, pkt. 3.3.4
14. Ibid. pkt. 4.2.6.
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dighed bliver i Det Gamle Testamente beskrevet som både forensisk 
retfærdighed (mishpat) og retfærdighed i kraft af et offer (tsedaqah). 
Det Nye Testamentes begreb om retfærdighed (dikaiosynē) indehol-
der ifølge professor i systematisk teologi ved Stellenbosch Universitet 
Nico Koopman begge betydninger.15 Det er i Det Gamle Testamente 
et etisk begreb, der tager sigte på at beskytte retten til det liv, som 
ethvert menneske har fået som skabt. Guds retfærdighed henviser til 
at beskytte den sårbare, hvad enten det drejer sig som enken, den fa-
derløse eller flygtningen. Den kan blive til en dom, når Gud dømmer 
den, som ikke levede op til sit ansvar, men manipulerede og udnyt-
tede andre mennesker til sin egen fordel. Hvis mishpat knytter sig til 
retten, så knytter tsedaqah sig til den rette relation. Guds lov er en 
gave, der sigter på at etablere de forhold, hvorved de rette relationer 
bliver etableret og opretholdt. Det Gamle og Det Nye Testamente be-
vidner, at det er nødvendigt at bringe et offer for at genoprette brudte 
relationer og holde dem vedlige.

Den palæstinensiske teolog Naim Ateek betoner, at Gud gennem 
Jesu død og opstandelse erklærer det menneske, der er skabt i Guds 
billede, for genindsat i den rette relation til Gud og medmennesket.16 
Det menneske, der er gjort retfærdig ved Guds nåde, er nu sat fri til at 
deltage i en fælles søgen mod retfærdighed, der består i at genoprette 
brudte relationer. Med professor Christopher Marshall kan det derfor 
understreges, at retfærdiggørelse ved tro er et udtryk for genopret-
tende retfærdighed (restorative justice).17

Den genoprettende retfærdighed er andet og mere end en retfærdig-
hed, der søger hævn. Den søger tværtimod at hele og genoprette den 
brudte relation mellem lovovertræder og offer. Her knytter forståelsen 
af den genoprettende retfærdighed sig til begrebet om forsoning. Det 
optræder som det græske substantiv katallagh,, 4 gange hos Paulus 
som et udtryk for Guds frelsende handling i Kristus (Rom 5,11; 11,15; 
2 Kor 5,18,19). Verbet er katalla,ssw, der betyder “at gøre en forskel”, 
“at ændre” eller “at udveksle”. Indholdsmæssigt henviser substantivet 
således til ‘transformation’ eller ‘reformation’ i betydning af en radikal 
forandring. Det skal forstås i sammenhæng med en genopretning af 
noget allerede brudt, sådan som det fx fremgår af 2 Kor 5,17-20:

15. Nico Koopman, “Public Theology in the Context of Nationalist Ideologies: A 
South African Example”, A Companion to Public Theology, red. Sebastian Kim & 
Katie Day (Leiden: Brill 2017), 150-163.
16. Naim Ateek, Justice and Only Justice: A Palestinian Theology of Liberation (New 
York: Orbis 1989), 142ff.
17. Christopher Marshall, Beyond Retribution: A New Testament Vision for Justice, 
Crime and Punishment (Grand Rapids: Eerdmans 2001). Marshall varetager et pro-
fessorat i restorative justice ved det newzealandske Victoria Universitet.
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Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er for-
bi, se, noget nyt er blevet til! Men alt dette skyldes Gud, som forso-
nede (katalla,xantoj) os med sig selv ved Kristus og gav os forsonin-
gens (katallagh/j) tjeneste, for det var Gud, der i Kristus forsonede 
(katalla,sswn) verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres over-
trædelser, men betroede os ordet om forsoningen (katallagh/j). Så er vi 
altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi 
beder på Kristi vegne: Lad jer forlige (katalla,ghte) med Gud!

Paulus taler her om en radikal forandring af mennesket i form af en 
nyskabelse. Den er samtidig en genoprettelse af den brudte forbin-
delse mellem Gud og mennesket med udgangspunkt i Guds suveræne 
handling over for sin skabning. Der er således tale om en nyskabelse 
af alle de brudte relationer, som er et resultat af skabningens synd. 
I den sammenhæng er det interessant at bemærke, at ordet synd på 
dansk knytter sig til det gamle ord for sund i betydningen af det, der 
adskiller, jf. Øresund, der adskiller to lande fra hinanden.

Syndens afstand mellem Gud og mennesker samt mellem menne-
sker indbyrdes bliver ophævet i kraft af Guds forsonende handling i 
Jesus Kristus. Omdrejningspunktet er korsbegivenheden, sådan som 
det fremgår af Kol 1,20, hvor Paulus understreger, at Gud nu har fuldt 
ud forsonet (avpokatalla,xai) sig med de, der var fremmede og fjend-
ske af sind, ved Kristi legemlige død. avpokatalla,ssw bruges også i 
Ef. 2,15-16: “Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af 
kraft for i sig at skabe ét nyt menneske og således stifte fred og for ved 
korset at forsone (avpokatalla,xh|) dem begge fuldt ud med Gud i ét 
legeme, og derved dræbte han fjendskabet”.

Det er et tilbagevendende tema i soteriologien, hvordan korset be-
virker forsoning, og hvordan begrebet om forsoning hører sammen 
med andre soteriologiske begreber som fx forløsning eller retfærdiggø-
relse samt frelse og forligelse. Hvert af disse begreber har deres styrke 
og svaghed, men ikke desto mindre er det tydeligt, at forsoningen 
ifølge en paulinsk soteriologi sker gennem korset, og at initiativet til 
at erstatte fjendskab og afstand med samhørighed og enhed kommer 
fra Gud – og ikke fra mennesket. Mennesket er kaldet tilbage til at 
høre til hos Gud og hos hinanden.

Når den palæstinensiske teologi hos fx Naim Ateek betoner, at talen 
om forsoning involverer en genoprettende retfærdighed, så er det også 
for at betone den “dyre nåde”, det vil sige den nødvendige forandring, 
der knytter sig til anger, bod og ændring af livsstil. Med inspiration 
fra Dietrich Bonhoeffers bog Nachfolge (1937) understreger han, at 
ethvert menneske er kaldet til at tage del i forsoningen og være et 
forsoningens instrument, men i det kald lyder også kravet om at gøre 
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op med den sociale uretfærdighed, som forhindrer, at mennesker kan 
leve et liv i overensstemmelse med Skaberens hensigt, det vil sige et liv 
i hele dets fylde. En sådan situation foreligger ifølge Kairos Palæstina-
dokumentets forfattere på Vestbredden og i Gaza.

Baggrunden for anvendelsen af restorative justice som både indivi-
duel og social forsoning hænger således sammen med den analyse af 
palæstinensernes situation, som indleder det palæstinensiske Kairos-
dokument. Her bliver det beskrevet, hvordan Muren rundt om Vest-
bredden, som er bygget på palæstinensisk område, har splittet befolk-
ningen og gjort byer og landsbyer til fængsler adskilt fra hinanden. 
Dokumentet peger også på de daglige ydmygelser ved de israelske 
checkpoints, indskrænkning af religionsfriheden og anlæggelse af bo-
sættelser som en del af den palæstinensiske virkelighed, der har til 
formål at forhindre den palæstinensiske befolkning i at blive boende. 

Set i forhold til hovedindholdet i den palæstinensiske teologi, der er 
vokset frem siden 1967, skærper Kairos Palæstina den teologiske ana-
lyse og sprogbrug på ét afgørende punkt.18 Den israelske besættelse 
af Palæstina betegnes som en synd imod Gud og imod menneskehe-
den, fordi besættelsen fratager palæstinenserne deres grundlæggende 
menneskerettigheder, givet af Gud. Den ødelægger gudsbilledet i den 
israeler, der er blevet besætter, på samme måde som den ødelægger 
gudsbilledet i de palæstinensere, der lever under besættelsen.19 

Ved at kalde besættelsen for en synd, nærmer dokumentet sig det 
teologiske synspunkt, som i den sydafrikanske kirkekamp kom til ud-
tryk i anvendelsen af begrebet om status confessionis.20 Sydafrikanske 
teologer som Allan Boesak, John de Gruchy og Beyers Naudé forstod 
det i forlængelse af Dietrich Bonhoeffer. Han betonede, at der forelig-
ger en status confessionis, når der er for megen og for lidt orden og ret 
i et samfund. Det første er tilfældet, hvis staten griber ind i kirkens 
egne anliggende, og det andet opstår, når staten ikke sørger for at 
opretholde orden og ret i et samfund21. Bag Bonhoeffers opfattelse 
ligger tanken om, at staten og kirken skal minde hinanden om deres 
indbyrdes grænse og ansvar. Der er således ikke tale om, at kirken 
blindt skal adlyde statens krav og politik, men at de to regimenter har 
et fælles ansvar for, at der er orden og ret i et samfund.

Det er ikke muligt for de palæstinensiske teologer at anvende et 
begreb om status confessionis, fordi det hører hjemme i en reformato-

18. Se min analyse af palæstinensisk teologis udvikling i Peter Lodberg, Tro og 
magt i Det Hellige Land. Palæstinensisk teologi og kirke i et transformationssamfund 
efter 1967 (København: Aros 2010).
19. “Kairos Palestine”, pkt. 2.5.
20. Peter Lodberg, Apartheid og de lutherske kirker (Aarhus: Anis 1988).
21. Ibid., 80.
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risk teologisk kontekst og er ukendt i ortodoks eller katolsk teologi. 
Det har været nødvendigt for forfatterne til Kairos Palæstina at finde 
et udtryk, der går på tværs af de forskellige konfessionelle traditioner. 
Her er valget faldet på begrebet om synd. Det understreger, at det 
hører til troens indhold og bekendelse at tage afstand fra den israelske 
besættelse. Under normale omstændigheder kan kristne have forskel-
lige holdninger til politiske og samfundsmæssige spørgsmål, men an-
vendelsen af status confessionis markerer, at tiden nu er inde til at for-
dømme besættelsen og dens teologiske legitimering som en hæretisk 
tilsidesættelse af evangeliets indhold og kirkens væsen. Der er derfor 
brug for på ny at bekende den kristne tro i lyset af det overgreb mod 
den værdighed, der er nedlagt i både israeler og palæstinenser som 
mennesker skabt i Guds billede. Med til dette synspunkt hører også 
opfattelsen af, at både israelere og palæstinenser lider under besæt-
telsen, og at de derfor er bundet sammen af en konflikt, der kun kan 
løses, når begge er sat fri i kraft af en ophævelse af besættelsen.

Landløfter

Anvendelsen af begrebet synd signalerer således også et teologisk 
opgør med de teologiske synspunkter, der legitimerer den israelske 
besættelse af Palæstina. Det drejer sig om en teologi, der forstår land-
løfterne i Biblen som et politisk program og ikke som et udtryk for 
Guds tilsagn om frelse og fuldendelse af Guds rige. I forlængelse 
heraf afviser Kairos Palæstina enhver form for teologi, der legitimerer 
eller støtter synspunkter, der baserer sig på uretfærdighed påført en 
person af en anden, eller et folk af et andet. Det forvrænger religion 
til en menneskelig ideologi og fratager Guds ord dets hellighed, uni-
versalitet og sandhed.

Især kritikken af at opfatte de bibelske landløfter som et politisk 
program, der er blevet realiseret i form af oprettelsen af staten Israel, 
retter sig mod den såkaldte kristne zionisme. Det er et teologisk syns-
punkt, der ifølge de amerikanske teologer Rosemary Radford Ruether 
og Herman J. Ruether har rødder tilbage i puritanske og evangelikale 
kredse i England.22 Det blev fremført af den engelske udenrigsmini-
ster Lord Balfour, da han i 1922 over for medlemmerne af det britiske 
parlaments Overhus forklarede, hvorfor han aftenen før, at general 
Allenby holdt sit indtog i Jerusalem i 1917, udsendte en erklæring, 

22. Rosemary Radford Ruether and Herman J. Ruether, The Wrath of Jonah. The 
Crisis of Religious Nationalism in the Israeli-Palestinian Conflict (Minneapolis: Fort-
ress Press 2002).
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hvor han lovede, at jøderne skulle få deres eget nationale hjem i Pa-
læstina.

Den såkaldte Balfour-erklæring kom til at spille en afgørende rolle 
for FNs vedtagelse af oprettelse af staten Israel i 1947 og den senere 
realisering året efter. Her spillede også den religiøse identifikation 
blandt mange amerikanske jøder og kristne med staten Israel en vigtig 
rolle. Mange amerikanske kristne var og er fortsat enige i synspunktet 
om, at Gud har givet Palæstina til det jødiske folk som en permanent 
og eksklusiv gave. Bagsiden af denne zionistiske opfattelse af de bi-
belske landløfter er, at den fratager palæstinenserne enhver ret eller 
mulighed for at kunne eje jord i det land, hvor de har boet i mange 
generationer.

Den kristne zionisme bliver ifølge Radford Ruether understøttet af 
en såkaldt kristen post-Holocaust teologi, som betoner, at kristnes 
ansvarlighed for uhyrlighederne i forbindelse med Holocaust kræver 
anger i form af en ubegrænset støtte til Israel.23 Det er en form for 
anger, der indeholder dels en form for kompensation for de kristnes 
synd mod jøderne, dels en nødvendig beskyttelse af jøderne mod en 
gentagelse af Holocaust. Kritik af Israel bliver derfor betragtet både 
som anti-semitisme og en trussel mod staten Israels eksistens.

Kairos Palæstinas kritik af, at de bibelske landløfter bliver brugt til 
at retfærdiggøre den israelske statsdannelse og efterfølgende besættelse 
af Palæstina omfatter både den kristne zionisme og post-Holocaust 
teologien. Set i lyset af det sydafrikanske Kairos-dokumentet kommer 
Kairos Palæstina tæt på at betragte den kristne zionisme som statsteo-
logi og post-Holocaust teologien som kirketeologi, mens forfatterne 
repræsenterer det, som i 1985 blev kaldt profetisk teologi.

Den profetiske teologi i Kairos Palæstina er karakteriseret ved, at den 
er økumenisk og inter-religiøs. Den respekterer, at den kristne kirkes 
historie i Palæstina er præget af mange og dybe teologiske, historiske 
og politiske splittelser, men den accepterer ikke, at de fortsat skal have 
lov til at spille den dominerende rolle, når den kristne kirkes overle-
velse står på spil. Den er også inter-religiøs i sit forsøg på at etablere 
en samtale og et samarbejde mellem kristne, jøder og muslimer, fordi 
de har et fælles ansvar for retfærdighed og forsoning i det ene land 
Palæstina/Israel. 

Kairos Palæstina er ikke imod staten Israels eksistens, men imod 
israelsk besættelse. Vejen til forsoning må gå gennem anvendelse af 
fredelige ikke-voldshandlinger. Hertil hører civil ulydighed, sådan 

23. Rosemary Radford Ruether, “The Quest for Peace with Justice in the Middle 
East: Christian Zionist and Palestinian Theologies”, Theologies of Liberation in Pale-
stine-Israel. Indigenous, Contextual, and Postcolonial Perspectives, red. Nur Masalha 
& Lisa Isherwood (Eugene, Oregon: Pickwick Publications 2014), 127-140.
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som vi så det i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse og den 
sydafrikanske kirkekamp. Det er en forsoningsproces, der skal for-
sone partikularisme og universalisme samt religiøse og etniske iden-
titeter. Den profetiske teologi afviser eksklusiviteten i form af, at ét 
folk skulle være udvalgt på bekostning af andre folk, eller at én stat 
har en universel ret til at undertrykke et andet folks legitime ønske 
om også at kunne leve i sin egen nationalstat. Idealet er at søge frem 
mod en situation, hvor der kan opnås en gensidig respekt mellem 
folk i Palæstina/Israel. Forsoning er aldrig let, men der er intet bedre 
alternativ til at gøre forsøget ifølge Kairos Palæstina. Alternativet er, at 
undertrykkelse og usikkerhed kun vil tage til i styrke.

Initiativtagerne til Kairos Palæstina arbejder videre, og i de seneste 
år har de haft en omfattende rejseaktivitet for at orientere kirkelige og 
teologiske miljøer uden for Mellemøsten om det, som kan kaldes en 
profetisk palæstinensisk teologi.

At radikalisere den reformatoriske arv

Senest har en gruppe internationale teologer og kirkefolk således ar-
bejdet videre med de teologiske principper i Kairos-dokumenterne. I 
anledning af reformationsjubilæet udsendte de i januar 2017 en er-
klæring fra et møde i Wittenberg, hvis titel er: Kun retfærdighed. At 
radikalisere reformationen i lyset af dagens systemiske krise.24

Erklæringen er udformet som en bekendelse, der bringer mindelser 
om Barmen-erklæringen fra 1934, som udtrykte en gruppe protestan-
tiske teologers og kirkefolks protest mod naziregimet, der var kom-
met til magten året forinden. Barmen-erklæringen inspirerede under 
den sydafrikanske kirkekamp til formuleringer af nye bekendelser, der 
forholdt sig til den kirkelige og politiske situation i landet. Fælles for 
denne tradition er inspirationen fra Bonhoeffer, der sammenfattede 
sin teologiske holdning til, hvordan en teologisk og politisk krisesitu-
ation skal opfattes, i udtrykket: Handlingen er den første bekendelse.25

Det interessante og nye er, at deltagerne i Wittenberg formulerer sig 
bekendelsesteologisk på en tilsvarende måde i forhold til Palæstina/
Israel. Den centrale del af teksten lyder således i min oversættelse:

24. Originalteksten Radicalizing Reformation – Wittenberg Declaration, January 
10, 2017 fremgår af www.radicalizing-reformation.com (besøgt d. 22. juni 2017).
25. Dietrich Bonhoeffer, Das Wesen der Kirche, DBW 11 (Gütersloh: Chr. Kaiser/
Gütersloher Verlagshaus 1994 [1932]), 239-303.
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III. Interreligiøs solidaritet for retfærdighed i Palæstina/Israel
Gud har kaldet os til at være barmhjertighedens kar – ikke kun blandt 
jøder, men også blandt hedninger (Rom 9,24).
 Vi tror med apostlen Paulus, at i Messias Jesus er de etniske, religiøse, 
klassemæssige og kønsmæssige samt de systemiske magtstrukturer blevet 
overvundet (Gal 3,28). Vi tror, at den post-konstantinske anti-jødedom 
i kristendommen, og især i Luthers hadefulde og ondskabsfulde skrif-
ter mod jøderne, som blev brugt af nazismen til at myrde millioner af 
mennesker, var en forbrydelse mod menneskeheden. Men vi er overbe-
viste om, at kristne og kirker ikke kan bøde for denne forbrydelse ved 
at undlade at tage stilling til den uacceptable overtrædelse af menne-
skerettigheder og international lov, som staten Israel gør sig skyld i, når 
den koloniserer det historiske Palæstina og udfører etnisk renselse af det 
palæstinensiske folk uden for de af FN godkendte grænser.
 Vi bekender, at vi er en del af en historie præget af kristen anti-jøde-
dom og de kristne kirkers tavshed over for den ubærlige undertrykkelse 
af palæstinenserne.
 Vi afviser alle former for anti-semitisme og samtidig alle teologier, 
der støtter eller retfærdiggør den fortsatte udnyttelse og undertrykkelse 
af palæstinenserne. Vi afviser ligeledes den kirketeologi, der ligger under 
kirkernes tavshed, når de prædiker forsoning og dialog uden retfærdig-
hed.
 Vi opfordrer kirkerne, herunder Den Evangeliske Kirke i Tyskland 
(EKD) til at afvise Luthers skrifter mod jøderne og samtidigt klart og 
offentligt tage parti for vore søsterkirker og mennesker af tro i Palæstina/
Israel samt over hele verden udfordre deres regeringer til at sætte be-
tingelser for økonomisk støtte og samarbejde med staten Israel for at 
befri Palæstina i overensstemmelse med FN-resolutioner og fundamen-
tale menneskerettighedsprincipper. Det vil også befri Israel fra at være en 
undertrykker og åbne en ny vej for at kunne være fælles om Jerusalem.
Vi opfordrer til, at alle følger det eksempel, som mange kirker i USA, 
Sydafrika og Skotland sætter, når de støtter ikke-voldelige midler som 
boykot, tilbagetrækning af investeringer og brug af sanktioner (BDS), 
sådan som det palæstinensiske civilsamfund opfordrede til i 2005. Op-
fordringen blev bekræftet i 2009 af kirkerne i regionen i det palæstinen-
siske Kairos- dokument. Den skal gentages i dag efter 50 år med illegal 
kolonisering af Vestbredden og den umenneskelige blokade af Gaza. Vi 
opfordrer også til at sætte en klar standard for alle kirke-støttede rejser til 
Palæstina/Israel.
 Vi forpligter os til at bede for fred og retfærdighed i Palæstina/Israel 
og at leve op til disse teologiske og politiske forpligtelser på alle niveauer. 
Det omfatter også udfordringen med at blive bekendende kirke, der er 
engageret i ikke-voldelig civil ulydighed, at byde flygtninge fra regionen 
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velkommen og at arbejde sammen med folk fra alle trosretninger for at 
udvikle en kultur, hvor enhver kan leve det liv, de har krav på.

Erklæringen fra Wittenberg nævner ikke direkte apartheid, men hen-
viser indirekte til det sydafrikanske Kairos-dokument, når det kri-
tiserer kirketeologien for at forkynde forsoning uden retfærdighed. 
Koloniseringen henviser til den ændring af infrastrukturen på Vest-
bredden, der finder sted i disse år, og som adskiller israeler fra palæ-
stinenser samt palæstinenser fra palæstinenser. Anlæggelse af særlige 
bosætterveje, inddragelse af jord, oprettelse af check-points, bygning 
af Mur og bosættelser, forskelle i adgang til vand, begrænsning af be-
vægelsesfriheden og muligheden for at tage til gudstjeneste i Gravkir-
ken koloniserer palæstinensisk område og ejendom. Udviklingen vid-
ner om adskilt udvikling for henholdsvis israelere og palæstinensere.

Til sidst

Wittenberg-erklæringen er et eksempel på, at det teologiske arbejde, 
der har foregået i Palæstina/Israel inden for de sidste tyve år med at 
beskrive og analysere den politiske og sociale kontekst teologisk, nyder 
voksende international bevågenhed. Men det er ikke længere europæ-
isk eller nordamerikansk teologi, der er inspirationskilde for fx palæ-
stinensisk teologi. Inspirationen kommer i dag fra især Sydafrika, og 
de europæiske og nordamerikanske kirker bliver derigennem udfor-
dret til at tage stilling til, om de repræsenterer en zionistisk kristen 
statsteologi, en post-holocaustkirketeologi eller en profetisk teologi. 
Om Vestens kirker vil tage imod udfordringen vil fremtiden vise.
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