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Tradition, reception og fortolkning
Dette sidste nummer af årgang 2017 er præget af de historisk orienterede
teologiske discipliner, eksegesen og kirke- og dogmehistorien. Den
første artikel af Melissa Sayyad Bach og Jesper Høgenhaven handler
om Koranens betegnelse for Muhammad “profeternes segl”. I senere
islamisk tradition kendes en legende om, at Muhammad siden sin
barndom bar et fysisk kendetegn, “profetiens segl”, på sin ryg. En
kristen syrisk munk skal som den første have opdaget tegnet. Bach og
Høgenhaven forsøger at spore oprindelsen til seglbilledet. Tertullian
kalder Kristus for “alle profeters segl” med afsæt i Dan 9,24. Artiklen
undersøger særligt den syriske kirkefader Afrahat som en mulig
forbindelsesled mellem den kristologiske brug af seglbilledet og
Koranen, og påviser et slægtskab imellem Afrahats tolkning af GT
og Koranens syn på de tidligere profetiske åbenbaringer.
Den anden artikel, skrevet af Andreas Riis Damgaard, drejer sig
om to markante receptioner af Salme 24. Det er dels den norske
ekseget Sigmund Mowinckels indflydelsesrige tese om salmens
kultiske brug som led i Jahves tronbestigelsesfest, dels salmens
reception i Georg Freidrich Händels oratorium Messias. Damgaard
påviser den karakter af vekselsang, som er indbygget i Salme 24s
tekst, og analyserer Mowinckels kultisk orienterede tolkning af
salmen i en bredere forskningshistorisk kontekst. I Händels Messias
indgår Salme 24 i kor 30 (Lift up Ye Heads), som befinder sig på et
centralt punkt (der samtidig er et vendepunkt) i værkets anden del.
Damgaard viser, hvordan bibelfortolkningen i Messias overordnet er
bestemt af et klassisk typologisk perspektiv, og diskuterer de tydelige
lighedspunkter imellem de to receptioner af salmen.
Den tredje artikel af Peter Olsen er en studie udlægninger af
Guds forudbestemmelse til frelse og fortabelse og viljens frihed og
ufrihed i ældre luthersk tradition. Problemet om, hvordan Gud kan
have forudbestemt mennesker til frelse i forhold til spørgsmålet om
menneskets vilje optog såvel Luther som Melanchton; og diskussionen
fortætter ind i den lutherske orthodoksi. I 1800-tallets slutning kom
det til en fornyet debat om emnet blandt lutherske kirker i USA.
Nummeret afsluttes med en artikel af Troels Engberg-Pedersen,
som leverer et gensvar til Jesper Tang Nielsens anmeldelse af EngbergPedersens bog om Johannesevangeliet (John and Philosophy, 2017).
Artiklen rejser det principielle spørgsmål om den nytestamentlige
eksegese som videnskab, og plæderer for videnskabens særlige opgave
at udvide, forøge og forbedre forståelsen af de antikke tekster ved at
gå ud over traditionelle fortolkninger.
Jesper Høgenhaven

Dansk Teologisk Tidsskrift 80. årg., 2017, s. 238-257

Muhammad, profeternes
segl og Daniels Bog
Et ekko i Koranen af oldkirkens profetforståelse?
Cand.theol. Melissa Sayyad Bach og professor, dr.theol.
Jesper Høgenhaven
Abstract: In the Qur´an Muhammad calls himself “Seal of the Prophets”. The metaphor indicates that he sees himself as concluding and
completing the line of prophets. This rare and unusual image seems to
originate from Dan 9:24, which is strange, since the Book of Daniel or
the prophet Daniel is never mentioned in the Qur´an. In this article, we
attempt to trace the tradition behind the seal metaphor. This investigation brings us to Tertullian, who calls Christ the “Seal of all Prophets”,
in a Christological interpretation of Dan 9:24. From here we survey the
usage of seal metaphors in the Hebrew Bible, the Septuagint, the Vulgate, and the Book of Revelation. We briefly examine the occurrence
of seal metaphors in Manichean tradition, and finally we analyze the
reception of Daniel in the Syriac tradition.
Key words: Muhammad – Qur´an – Seal – Prophets – Book of Daniel
– Tertullian – LXX – Book of Revelation – Mani – Aphrahat – Syriac
church.

I Koranen kaldes Muhammad “profeternes segl” (K 33,40). Billedet
forekommer kun denne ene gang i Koranen. Segl-metaforen synes
at udtrykke to ting: Muhammad er den sidste og største profet i en
lang række; og hans budskab bekræfter således de tidligere profeters
åbenbaringer. Samtidig er han den, der definitivt afslutter og dermed
“lukker” profeternes række. En tilsvarende dobbelthed i forhold til
tidligere åbenbaringer møder vi mange gange i Koranen: Guds åbenbaring til Muhammad beskrives som den endegyldige guddommelige
meddelelse, der både stadfæster alle tidligere meddelelser og bringer
rækken af meddelelser til afslutning. Selve billedet af Muhammad
som segl er dog ret påfaldende. Senere islamisk tradition kender en
forestilling om, at Muhammad siden sin barndom bærer “profetiens
segl” på sin krop som et synligt tegn på sin særlige status og opgave.
Ifølge en tradition hos Ibn Sa’ad (784-845) er det en syrisk kristen
munk, der første gang opdager “profetiens segl” på Muhammads ryg
under en rejse. Denne fortælling om Muhammads møde med den
syriske munk samt den mere overordnede antagelse, at den syriske
kirke har været en inspiration for Muhammads åbenbaringer, har
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sendt os på jagt efter at finde en mere håndgribelig forbindelse mellem
de forskellige aktører. Den nordafrikanske kirkefader Tertullian (ca.
160-225) bruger betegnelsen “alle profeters segl” om Kristus via en
kristologisk tolkning af Dan 9,24. Ifølge flere arabiske, muslimske
forfattere brugte også manikæismens grundlægger Mani (ca. 216276) betegnelsen “profeternes segl” om sig selv.
Hverken profeten Daniel eller Daniels Bog forekommer eksplicit
noget sted i Koranen, så hvor stammer inspirationen til Muhammads
selvbeskrivelse fra? I det følgende vil vi forsøge at give en plausibel
forklaring på det tidsmæssige spring mellem Muhammads selvbeskrivelse som profeternes segl og Tertullians kristologiske anvendelse af
seglmetaforikken fra Dan 9,24. Vores udgangspunkt er seglmetaforen
i Koranen og i islamisk overlevering. Dernæst undersøger vi brugen
af seglbilledet hos Tertullian, hvor det første gang kan dokumenteres
som en kristologisk betegnelse. Tertullian henter forestillingen om,
at Kristus er “profeternes segl” fra Dan 9,24. Daniels Bogs billede
af profetiernes “forsegling” har en kompliceret teksthistorie: Seglbilledet findes i den hebraiske tekst og i en del af den græske teksttradition (Theodotion), medens den ældre græske tradition og de øvrige
versioner taler om “opfyldelse” og ikke “forsegling” i Dan 9,24. Segl
og forsegling bruges metaforisk i en række bibelske sammenhænge.
Her har seglbilledet en tilsvarende dobbelt betydning som i Koranen:
Seglet bekræfter og afslutter en bestemt meddelelse eller et givet kognitivt indhold.
Vi gennemgår kort referencerne til Mani som profeternes segl for
at se om de kan være en forbindelse til Koranens seglbillede. Den
tyske koranforsker Hartmut Bobzin har peget på den syriske kirke og
specielt kirkefaderen Afrahat (270-345) som en eventuel forbindelse
mellem oldkirkens kristologiske brug af seglbilledet og Koranen; og
vi forsøger gennem en analyse af Afrahats brug af Daniels Bog at
udforske denne mulighed nærmere.

Koranens segl (Sura 33,40)
En enkelt gang betegner Koranen Muhammad som “profeternes
segl” (K 33,40):
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Muhammad er ikke fader til nogen af jeres mænd; men han er Guds
udsending og profeternes segl. Gud ved alting (K 33:40).1

Udsagnet forekommer i en sammenhæng, som tilsyneladende omhandler en familiestrid og understreger Muhammads ret til at ægte
sin adoptivsøn Zayds fraskilte hustru. Betegnelsen “profeternes segl”
(khātama l-nabiyyīna) synes i den konkrete sammenhæng mest af alt
at tjene som en fremhævelse af Muhammads betydning og autoritet.
Nogen nærmere forklaring eller tolkning af seglmetaforen finder vi
ikke i denne passage.2 Det er nærliggende at forstå “segl” som et udtryk for, at Muhammad på en gang afslutter og bekræfter rækken af
foregående profeter. Seglet sættes på et dokument som en bekræftelse
på afsenderens autoritet; og med forseglingen er det tydeliggjort, at
dokumentet er “lukket” og afsluttet, og at der ikke længere kan ændres eller redigeres i teksten.3
Det er omdiskuteret, præcis hvilken betydning denne understregning af Muhammads særlige profetiske status har i sammenhængen
i K 33,40. Det giver mening at se den første del af verset – om, at
Muhammad ikke er “fader til nogen af jeres mænd” – som en begrundelse for, at det er tilladt ham at ægte Zayds hustru, da Zayd
trods adoption ikke er Muhammads søn og Zayds hustru dermed
ikke hans svigerdatter. På en måde kan henvisningen til Muhammad
som profeternes segl, altså afslutningen på profeternes række, siges
at underbygge denne pointe: Muhammad er ikke (som en biologisk
fader til sønner ville være det) ophavsmand til kommende generationer men netop højdepunktet og afslutningen på åbenbaringernes
historie.4
1. Koranen er her og i det følgende citeret efter: Koranen. Oversat af Ellen Wulff
(København: Vandkunsten 32013).
2. Jf. Carsten Colpe, “Das Siegel der Propheten”, Orientalia Suecania XXXIIIXXXV (1984-1985), 71-83 (71).
3. Til spørgsmålet om mundtlig og skriftlig overlevering i tidlig islam, se Gregor
Schoeler, The Oral and the Written in Early Islam (New York: Routledge 2006).
Jf. også Johannes Pedersen, Den arabiske bog (København: Fischers Forlag 1946),
10-16.
4. Der er forskellige opfattelser – både i islamisk tradition og blandt moderne forskere – af, hvilken betydning det har, at ingen af Muhammads sønner når at blive
voksne. Jf. til diskussionen Uri Rubin, “The Seal of the Prophets and the Finality of
Prophecy. On the Interpretation of the Qur’ānic Sūrat al-Ahzāb (33)”, ZDMG 164
(2014), 65-96 (67-71, 76-82). I overleveringen bliver det forhold, at Muhammad
ikke efterlader sig sønner, forbundet med hans status som den sidste profet. Rubin
argumenterer for, at en vigtig pointe i K 33,40 er, at Muhammad ligesom tidligere
profeter, specielt Moses, blev mødt med uberettigede anklager på grund af sine
hustruer, men blev frikendt af Gud. Se til Zayd-traditionen David S. Powers, Zayd
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2014).

Muhammad, profeternes segl og Daniels Bog

241

Det er således ikke vanskeligt at forstå seglbilledet rent intuitivt i
dets foreliggende sammenhæng i Koranen. Ideen om Muhammad
som den afsluttende profet, der fuldender en lang række af forudgående budbringere og dermed indtager en enestående plads, er et tema
i flere koraniske sammenhænge:
Jøderne og de kristne siger: “Vi er Guds børn og dem, som Han elsker.”
Sig: “Hvorfor straffer Han jer da for jeres synder? Nej, I er mennesker
blandt dem, som Han har skabt. Han tilgiver, hvem han vil, og straffer,
hvem Han vil.” Herredømmet over himlene og jorden og alt derimellem
tilhører Gud. Hos Ham ender alt.
I Skriftens folk! Vor udsending er kommet til jer for at oplyse jer
efter et tidsrum uden udsendinge, så at I ikke skal sige: “Der kom ingen
til os med et godt budskab og for at advare!” Nu er der kommet en til jer
med et godt budskab og for at advare. Gud er i stand til alt (K 5:18-19).

Flere Koran-passager opererer med rækker af profeter, hvis meddelelse er gået forud for Guds åbenbaring til Muhammad.5 Undertiden fremhæver Koranen nogle af de tidligere profeter frem for andre.
Således hedder det i Sura 33, at “vi sluttede en pagt med profeterne,
med dig, Noah, Abraham, Moses og Jesus, Marias søn! Vi sluttede
en stærk pagt med dem” (K 33:7). Andetsteds er det Jesus alene, hvis
særlige status understreges:
Nogle af disse udsendinge har vi udmærket frem for andre. Nogle af
dem har Gud talt til, og andre har han hævet i rang. Jesus, Marias søn,
gav Vi de klare beviser, og Vi styrkede ham med den hellige ånd. Hvis
Gud havde villet, havde de, der kom efter ham, ikke bekæmpet hinanden; men de blev uenige. Nogle af dem var troende, mens andre var
vantro. Hvis Gud havde villet, havde de ikke bekæmpet hinanden; men
Gud gør, hvad han ønsker (K 2:253).

Muhammads profetiske meddelelse – som på en gang er et godt
budskab og en advarsel (K 5,19) – omslutter og indoptager de tidligere meddelelser fra Gud, en struktur, der konkret kommer til udtryk gennem indordningen af såvel jøder som kristne i en universel
åbenbaringshistorie. De guddommelige meddelelser, som i fortiden
blev givet til disse folk, er gyldige men samtidig ophævet i den nye
5. Den nøjagtige rækkefølge kan variere: Vi finder f.eks. rækken Abraham, Ismael,
Isak, Jakob, Moses, Jesus i K 2,136, og Abraham, Isak, Jakob, Moses, Aron, Ismael
og Idris i K 19,41-57. I Sura 21 har vi Abraham, Lot, Isak, Jakob, Noa, David, Salomo, Job, Ismael, Idris, Dhu l-Kifl, Jonas (“ham med fisken”, dhu l-buni), Zakarias,
Johannes og Maria (“hun, som forblev jomfru”) som profetrække.
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oplysning, som Gud har meddelt gennem Muhammad.6 Det virker
indlysende, at det er denne grundlæggende tankegang, ifølge hvilken Muhammad på en gang fuldender og afslutter profeternes række,
som er udtrykt i betegnelsen “profeternes segl”.
Carsten Colpe har peget på en uoverensstemmelse imellem brugen af seglmetaforen i K 33,40 og Koranens sprogbrug i øvrigt: Udtrykket “forsegle” er i Koranen generelt negativt konnoteret (Colpe
1984-1986, 72-73). Her betegner verbet “forsegle” (khatama) typisk
at “lukke til”, “gøre forstokket”, og det bruges i forbindelse med udsagn om, at Gud forhærder de vantros hjerter:
Gud har forseglet deres hjerter og hørelse; over deres blik ligger der et
slør. De har en vældig straf i vente (K 2,7).
Sig: “Hvad mener I: Hvis Gud fratog jer synet og hørelsen og forseglede jeres hjerte, hvilken anden gud end Gud kunne da give jer det tilbage?”… (K 6,46)
Hvad mener du: Den, der har gjort sit begær til sin gud, og som Gud
med velberåd hu har ledt vild, hvis ører og hjerte Han har forseglet, og
over hvis øjne Han har lagt et slør, hvem kan retlede ham efter Gud? Vil
I ikke lade jer påminde? (K 45, 23)

Seglbilledet i K 33,40 virker mao ikke som den gængse brug af
metaforikken, som den ellers optræder i Koranens sammenhæng.
Denne diskrepans kunne tyde på, at titlen “profeternes segl”
i K 33,40 var en allerede foreliggende traditionel formel. Den
selvfølgelighed, hvormed billedet indføres i sammenhængen uden
nærmere forklaring, kunne pege i samme retning (Colpe 1984-1986,
71-73). Den foreliggende traditionelle formel må Koranen dermed
have overtaget andetsteds fra.

6. De gammeltestamentlige fortællinger bliver også sammenfattet til en historie
om guddommelig tilgivelse og menneskelig ulydighed, som det sker i Sura 5: “Vi
sluttede pagt med Israels børn og sendte udsendinge til dem. Hver gang en udsending bragte dem noget, de ikke brød sig om, beskyldte de nogle af dem for at lyve,
og andre slog de ihjel. De regnede med, at der ikke ville være nogen prøvelse. De var
blinde og døve. Gud tilgav dem, men igen blev mange af dem blinde og døve. Gud
ser, hvad de gør” (K 5:70-71). Denne type tilbageskuende sammenfatninger virker
som et ekko af oldkirkelige kristne forfatteres brug af Det Gamle Testamente.

Muhammad, profeternes segl og Daniels Bog

243

“Profetiens segl” på Muhammads ryg
I senere islamisk tradition findes en overlevering, der handler om, at
Muhammad fra sin barndom er kendetegnet ved et fysisk kendetegn,
som kaldes “profetiens segl” (khātama n-nabut). Ibn Sa’ad (784-845),
der i sit hovedværk Kitab al-Tabaqat al-Kabir samler et stort antal
overleveringer om Muhammads liv, har en hel stribe beretninger
om, hvor dette synlige tegn bliver opdaget og bevidnet af forskellige
mennesker.7 Den tidligste episode forgår under en rejse, hvor den
12-årige Muhammad opdages af en syrisk munk (Ibn Sa’ad I, 40.10,
se nedenfor).8 Ibn Sa’ad refererer til tidligere forudsigelser af en profet
blandt Ismaels efterkommere, hvor “profetiens segl” er det synlige
tegn, som denne profet vil have imellem sine skuldre (I, 40.26). En
profeti, der tillægges en kristen, som har læst den i et hidtil uopdaget
blad i de kristnes hellige bog, “evangeliet” (al-injil), beskriver
profetiens segl mellem Muhammads skuldre sammen med andre
fysiske træk: Hverken for høj eller for lav, lys i huden, to hårlokker
(II, 75.12). I andre fortællinger kommer tegnet ved en tilfældighed til
syne i forbindelse med, at Muhammad udfører underfulde gerninger
(I, 42.31).
Ibn Sa’ad kender tilsyneladende også den koraniske tradition om
Muhammad som profeternes segl, og tillægger Muhammad det direkte udsagn, at han er “mere end tusind profeters segl” (I, 43.11). I
ham er profeterne beseglet (I, 43.10), hvad der uden tvivl vil sige så
meget som, at deres række er afsluttet. I en beskrivelse af Muhammads skønhed, som føres tilbage til Ali hedder det, at “profetiens segl
var mellem hans skuldre, og han var den sidste af profeterne” (II,
92.5). Her viser det sig, hvordan motivet med det synlige “segl” på
Muhammads krop er traditionens konkrete visualisering af Koranens
tanke om Muhammad som afslutningen på profeternes række.

7. Ibn Saad, Biographien Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren Träger des
Islams bis zum Jahre 230 der Flucht. Herausgegeben von Eduard Sachau (Leiden: E.J.
Brill 1905).
8. Legenden om munken, der opdager Muhammad, er bevidnet i kristne kilder
som en apologetisk fortælling om munken som Muhammads lærer. Jf. Barbara
Roggema, The Legend of Sergius Bahira: Eastern Christian Apologetics and Apocalyptic in Response to Islam, The History of Christian-Muslim Relations 9 (Leiden:
Brill 2008). I islamisk tradition er det et mønster, at kristne bevidner Muhammads
profetstatus.
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Tertullians segl og Daniel 9,24
Tertullian kalder i skriftet mod jøderne (Adversus Iudaeos, ca. 208 e.
Kr.) Kristus for alle profeters segl (signaculum omnium prophetarum).9
Det sker i en sammenhæng, hvor Tertullian tolker Dan 9,24 som
en profeti om Kristi komme til verden. Daniel-tekstens tale om, at
“det højhellige bliver salvet”, udlægger Tertullian som et udtryk for
salvningen af Kristus, den højhellige, og den besegling af “syn og
profeter”, som er omtalt i Dan 9,24, forstår Tertullian som et udsagn
om forholdet imellem profeti og opfyldelse og som en bekræftelse af,
at Kristus er den sidste profet eller afslutningen på profeternes epoke:
Et manifestata est iustitia aeterna et unctus est sanctus sanctorum id est
Christus et signata est visio et prophetes et dimissa sunt peccata, – quae
per fidem nominis Christi omnibus in eum credentibus tribuuntur.
Quid est autem quod dicit signari visum et prophetiam ? Quoniam omnes prophetae nuntiabant de illo, quod esset venturus et pati haberet,
igitur quoniam adimpleta est prophetia per adventum eius, propterea
signari visionem et prophetiam dicebat, quoniam ipse est signaculum
omnium prophetarum adimplens omnia quae retro de eo nuntiaverant.
Og den evige retfærdighed kom til syne og den højhellige, det er Kristus,
blev salvet, og synet og profeterne blev beseglet, og synderne blev forladt, hvad der ved troen på Kristi navn bliver tilkendt alle, som tror på
ham. Men hvad vil det sige, at syn og profeti bliver beseglet? Eftersom
alle profeterne forkyndte om ham, at han skulle komme og at han måtte
lide, da profetien således er opfyldt gennem hans komme, derfor sagdes
han at besegle syn og profeti, for han er selv alle profeters segl, der opfylder alt, hvad de tidligere havde bebudet om ham (A.J. 8,12).10

Tertullian fortsætter med at slå fast, at der efter Kristi komme og efter
hans lidelse ikke længere kan være noget syn eller nogen profeti, der
bebuder hans komme. Fordi Tertullian således entydigt bestemmer
det egentlige profetiske budskab som forjættelse om Kristus, giver det
sig selv, at profeti må være noget, der frelseshistorisk hører hjemme
i forjættelsens tid, altså tiden indtil Kristus. Denne frelseshistoriske
bestemmelse af profetien som noget fortidigt finder Tertullian også
9. Carsten Colpe (1984-1986, 76-78) har vistnok som den første gjort opmærksom
på denne brug af seglmetaforen hos Tertullian.
10. Tertullians latinske tekst er her og i det følgende citat gengivet efter: Tertullian, Adversus Iudaeos/Gegen die Juden überstetzt und eingeleitet von Regina Hauses,
Fontes Christiani 75 (Turnhout: Brepols Publishers 2007). Oversættelsen er vores
egen.
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bekræftet i Kristi udsagn i Matt 11,13 om loven og profeterne, der
profeterede indtil Johannes Døberen:
Post enim adventum eius et passionem ipsius iam non visio neque prophetes qui Christum nuntiet venturum. denique si non hoc ita est,
exhibeant Iudaei prophetarum post Christum aliqua volumina, angelorum aliquorum visibilia miracula, quae retro patriarchae viderunt
usque ad adventum Christi qui iam venit. Ex quo signata est visio et
prophetia id est statuta, et merito evangelista: “Lex et prophetae usque
ad Iohannem baptizatorem”. Baptizato enim Christo id est sanctificante
aquas in suo baptismate omnis plenitudo spiritalium retro charismatum
in Christo cesserunt signante visiones et prophetias omnes quas adventu
suo adimplevit. Unde firmissime dicit adventum eius signare visum et
prophetiam.
For efter hans komme og lidelse er der nu ikke længere syn eller profeter, der bebuder den kommende Kristus. Endelig: Hvis det ikke forholder sig sådan, lad jøderne fremvise nogle profetbøger efter Kristus
eller nogle synlige undere ved engle, som patriarkerne så dem lige indtil
Kristi komme, ham, som nu er kommet. Derefter er syn og profeti forseglet, det vil sige fastsat, også ifølge evangelisten: “Loven og profeterne
indtil Johannes Døberen”. For da Kristus var blevet døbt, det vil sige, da
han havde helliget vandet ved sin dåb, ophørte hele fylden af tidligere
åndelige nådegaver i Kristus, idet han beseglede alle de syner og profetier, som han ved sit komme havde opfyldt. Derfor står det udsagn fast,
at hans komme besegler syn og profeti (A.J. 8,12-15)

I sin tolkning af Dan 9,24 veksler Tertullian imellem “syn og profeter” og “syn og profeti” (visio/visus et prophetia), hhv. “syner og profeter” (visiones et prophetias).

Daniel 9,24 i tekstoverleveringen

Udgangspunktet for Tertullian er passagen Dan 9,20-27, hvor englen
Gabriel forklarer Daniel meningen med Jeremias’ Bogs udsagn om,
at Jerusalem skal ligge i ruiner i halvfjerds år. Åbenbaringen er et svar
på Daniels bøn i Dan 9,4-19. Gabriel meddeler nu Daniel, at den
fastsatte frist for folket og den hellige by er på halvfjerds uger, som
er den endegyldige termin for de begivenheder, som skal finde sted:
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שבעים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך
לכלא הפשע ולהתם חטאת ולכפר עון ולהביא צדק עלמים
ולחתם חזון ונביא ולמשח קדש קדשים
Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet, før den
evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver beseglet, og det
højhellige bliver salvet (Dan 9,24).

Verbet “( חתםbesegle”) har som objekt “syn og profet” ()חזון ונביא.11
Den danske 1992-oversættelse forstår plausibelt nok det dobbelte objekt som en omskrivning af “profeternes syner”. Den hebraiske tekst
tillader dog også en forståelse, hvor det dels er “synet”, den givne
åbenbaring eller de givne åbenbaringer, som besegles, dels “profeten”,
der kan forstås som fænomen eller institution eller som hele rækken
af tidligere profeter.
Daniels Bog er i den antikke græske bibeltradition overleveret i to
skikkelser: 1) LXX-teksten eller den ældre græske tekst, 2) den tekst,
der traditionelt betegnes Theodotion. Netop for Daniels Bogs vedkommende er den sidstnævnte tekstform ikke beslægtet med Theodotion-teksten i andre dele af GT, men repræsenterer en selvstændig
jødisk oversættelse måske fra 1. årh. f. Kr.12 LXX har en forholdsvis
fri omskrivning af Gabriels budskab:
ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες ἐκρίθησαν ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὴν
πόλιν Σιων συντελεσθῆναι τῆν ἁμαρτίαν καὶ τὰς ἀδικίας σπανίσαι
καὶ ἀπαλεῖψαι τὰς ἀδικίας καὶ διανοηθῆναι τὸ ὅραμα καὶ δοθῆναι
δικαιοσύνην αἰώνιον καὶ συντελεσθῆναι τὸ ὅραμα καὶ εύφρᾶναι
ἅγιον ἁγίων
Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for byen Zion, før synden bliver
opfyldt og overtrædelserne ophører, og overtrædelserne bliver sonet, og
man tænker over synet, og evig retfærdighed bliver givet, og synet bliver
opfyldt, og man glæder sig over det højhellige.

11. Verbet  חתםer dannet af den samme rod som det arabiske ord for “segl”
(khātam), der bruges i Koranens segl-vers (K 33:40).
12. Jf. Louis F. Hartmann & Alexander A. di Lella, The Book of Daniel, The Anchor Bible 23 (Garden City: Doubleday 1978), 82. Til den komplicerede teksthistorie
bag de forskellige græske versioner af Daniels Bog se Aleaxander A. di Lella, “The
Textual History of Septuagint-Daniel and Theodotion-Daniel”, The Book of Daniel:
Composition and Reception, Vol. 2, red. John J. Collins & Peter W. Flint, Supplements to Vetus Testamentum 83/II (Leiden-Boston-Köln: Brill 2001), 586-607.
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Her er seglbilledet helt forsvundet, idet der ikke længere tales om at
“forsegle” men mere alment om at synet (τὸ ὅραμα) bliver “opfyldt”
(συντελεσθῆναι). I stedet for det dobbelte “syn og profet” har vi her
det overordnede begreb “synet” (τὸ ὅραμα). I Vulgata finder vi en
tilsvarende omskrivning, hvor “besegle” er blevet til det mere almene
“opfylde”, og “profeter” blevet til “profeti” (et impleatur visio et prophetia). Peshitta har ligeledes omskrevet “besegle” til “opfylde” men
beholdt den hebraiske teksts “syn og profet”, idet her dog er tale om
“profeter” i flertal ( )YBNw )wzX mL$MLw, wlmšlm ḥzw’ wnaby’).13
I den såkaldte Theodotion-tekst skinner den massoretiske teksts
billede tydeligere igennem:
ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες συνετμήθησαν ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὴν
πόλιν τὴν ἁγίαν σου τοῦ συντελεσθῆναι ἁμαρτίαν καὶ τοῦ σφραγίσαι
ἁμαρτίας καὶ ἀπαλεῖψαι τὰς ἀνομίας καὶ τοῦ ἐξιλάσασθαι ἀδικίας
καὶ τοῦ ἁγαγεῖν δικαιοσύνην αἰώνιον καὶ τοῦ σφραγίσαι ὅπασιν καὶ
προφήτην καὶ τοῦ χρῖσαι ἅγιον ἁγίων
Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før synden
bliver opfyldt, og synderne bliver beseglet, og overtrædelserne bliver sonet, og uretfærdigheden sonet, og evig retfærdighed kommer, og syn og
profet bliver beseglet, og det højhellige salvet.

Tertullian går i Adversus Iudaeos tydeligvis ud fra en Danieltekst, der
taler om, at “syn og profeter” bliver beseglet (signata est visio/visus et
prophetes). Han forudsætter dermed en latinsk bibeltekst, der afspejler Theodotion-tekstens udgave af Dan 9,24. Det er på ingen måde
overraskende, siden det var Theodotion-teksten, der blev den almindeligt brugte i kristen tradition; den ældre græske Daniel-tekst har
kun overlevet i nogle få håndskrifter og i en langt senere syrisk over-

13. I den sidste del af Dan 9,24 har Peshitta en anden vigtig variant i forhold til
den hebraiske tekst: I stedet for “( ולמשח קדש קדשיםog det højhellige bliver salvet”)
har Peshitta wlmšyh’ qdwš qwdšyn (“og til den salvede er det højhellige”). Et enkelt
håndskrift har wmšyh’ uden præposition, så meningen bliver: “og den salvede er det/
den højhellige”. Peshittas læsemåde kan under alle omstændigheder siges at lægge
en kristologisk tolkning af det sidste udsagn nærmere. I Dan 9,26, hvor den massoretiske tekst taler om, at “en salvet” bliver “fjernet” (יכרת, egentlig “skåret af ”),
taler Peshitta mere entydigt om, at den salvede bliver “dræbt” (ntqtl). Disse nuanceforskelle har givet anledning til en diskussion om, hvorvidt Peshitta er oversat af
jødekristne, eller der er tale om tilfældigheder. Jf. Richard A. Taylor, The Peshitta
of Daniel, Monographs of the Peshitta Institute Leiden 7 (Leiden-New York.Köln:
Brill 1994), 9.
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sættelse.14 Når Tertullian kan skifte imellem at tale om profeter og
profetier, er det en mulighed, at han kender mere end en tekstform.
Det virker, som om “profeterne” som den konkrete række af åbenbaringsmodtagere og “profetierne”, det budskab, som er indeholdt i
de gammeltestamentlige profetiske skrifter, for Tertullian glider ubesværet over i hinanden. Det hænger efter alt at dømme sammen med,
at han i forvejen betragter profeti som et fortidigt, skriftligt fikseret
fænomen.15

Seglmetaforik i Bibelen
I Daniels Bog forekommer seglbilledet to gange i bogens afsluttende
kapitel: Her befaler englen Daniel at “holde ordene skjult og forsegle
bogen til endetiden” (Dan 12,4; MT:  ;וחתם הספר עד עת קץLXX og
Theodotion: σφραγίσον τὸ βιβλίον ἔως καιροῦ συντελείας). Billedet
gentages i Dan 12,9, hvor Daniel får at vide, at ordene “holdes skjult
og er forseglet” (MT:  ;כי סתמים וחתמים הדבריםLXX: ἐσφραγισμένα
τὰ προστάγματα; Theodotion: ἐσφραγισμένοι ὁι λόγοι). I denne
kontekst synes forseglingen af den indsigt, som er meddelt Daniel,
at stå for en hemmeligholdelse af det meddelte: Det skal forblive
utilgængeligt indtil den fastsatte termin. Dette hemmeligheds-motiv
går igen i Dan 8,26, hvor seeren ligeledes får besked på at holde synet skjult (MT: )סתם החזון, fordi det gælder fremtiden (MT: כי לימים
)רבים. Her har Theodotion-teksten gengivet verbet “( סתםskjule”) med
σφραγίζειν (“forsegle”, σφραγίσαι τὴν ὃρασιν) og dermed skabt en
endnu tydeligere forbindelse til Dan 9,24; 12,4.9.
Der er en væsentlig nuanceforskel imellem brugen af seglbilledet i
Dan 9,24 og i Dan 12,4.9. Hvor det i slutkapitlet er hemmeligholdelsen af budskabet indtil den fastsatte tid, der er i centrum, er det i Dan
9,24 snarere stadfæstelsen af de tidligere syner og profetier, det drejer
sig om. Her er fokus på det tidspunkt ude i fremtiden, hvor trængslerne for Guds folk skal bringes til ophør; og til den tid vil syner og
profetier finde deres bekræftelse.
14. LXX-teksten er bevaret i papyrus 967 (2.-3. årh.), manuskript 88 (9.-11. årh.)
og i Paulus af Tellas Syrohexapla-oversættelse (615-617 e.Kr., vigtigste håndskrift.
Codex Ambrosianus fra 9. årh.). Theodotion-teksten synes at have fortrængt den
ældre græske oversættelse engang i løbet af det 2.-3. århundrede. Jf. di Lella (2001),
586-588.
15. Til Tertullians brug af Dan 9 mere overodnet se Geofrrey D. Dunn, “Tertulian and Daniel 9:24-27. A Patristic Interpretation of a Prophetic Time-Frame”,
ZAC 6 (2002), 352-367.
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“Segl” (hebraisk חתם, græsk σφράγις) bruges i en række bibelske
sammenhænge i sin gængse, dagligdags betydning.16 Som metafor
betegner det “forseglede” noget, som holdes lukket eller er utilgængeligt som i Højs 4,12. I Es 8,16 bruges seglmetaforen om en lukning/
forsegling af et budskab: “Jeg binder til for budskabet, jeg forsegler
belæringen hos mine disciple” (MT: )צור תעודה חתום תורה בלמדי.17 Motivet er her som i Dan 12,4.9 hemmeligholdelsen eller utilgængeligheden af det meddelte budskab indtil en fastsat termin.
LXX har en anden udgave af Es 8,16: “Da skal de, som forsegler sig
selv, så de ikke lærer loven, blive afsløret” (τότε φανεροὶ ἔσονται ὁι
σφραγιζόμενοι τὸν νόμον τοῦ μὴ μαθεῖν). Billedet går her ikke på
profetens disciple, som bevarer et budskab i deres indre. I stedet er det
de ulydige, der har “forseglet” sig selv, så de ikke tager lovens ord til
sig, der er i centrum.18 Seglmetaforikken som udtryk for det utilgængelige budskab tages op igen i Es 29,11-12, hvor det om det forstokkede folk hedder, at ethvert syn ( )חזות הכלbliver som ord i en forseglet bog ()כדברי הספר החתום, som hverken den læsekyndige eller den
ikke-læsekyndige kan tyde. LXX har en anden forestilling: Her er
det “alle disse ord” (πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα), der bliver som “denne
forseglede bogs ord” (ὡς οἱ λόγοι τοῦ βιβλίου τοῦ ἐσφραγισμένου
τούτο), hvad der synes at lægge en større vægt på forestillingen om
det profetiske budskab som en afsluttet skriftligt fikseret størrelse.
I GT ser vi således en dobbelt brug af seglmetaforikken: Som illustreret ovenfor, betyder forseglingen af et budskab eller et kognitivt
indhold, at dette bliver utilgængeligt eller skjult (Es 8,16; 29,11-12;
Dan 12,4.9). I andre sammenhænge ligger vægten på, at budskabet/
indholdet bekræftes (Dan 9,24). Den flertydighed, der kendetegner
seglmetaforikken i GT, minder dermed om flertydigheden i Koranens seglmetaforik.
En markant videreførelse af seglmetaforikken finder vi i nytestamentlig sammenhæng i Johannes’ Åbenbaring. Billedet er koncentreret om to elementer, der begge optræder i begyndelsen af den første visionsrække (Åb 4-7): Her har vi på den ene side den lukkede
bog med de syv segl (βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν
κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἕπτα, Åb 5,1), og på den anden side
16. 1 Kong 21,8; Neh 10,1.2; Ester 3,12; 8,8.10; Jer 32, 10.11.14.44. I Dan 6,18
forsegler kong Dareios stenen, der lukker løvekulen.
17. Det er uklart om det er profeten eller Jahve der taler i 1. person i Es 8,16 og om
det er profetens eller Jahves disciple der tales om.
18. I LXXs udgave bliver begyndelsen af Es 8,16 dermed en direkte fortsættelse af
domsudsagnet i Es 8,15. Det følgende udsagn i Es 8,17, der drejer sig om at vente
håbefuldt på Jahve, er i LXX tydeligt afgrænset fra Es 8,16: Det nye afsnit begynder
med: “og man skal sige” (καὶ ἐρεῖ, Es 8,17 LXX).
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lammet/Kristus-figuren, der præsenteres som den eneste, der er værdig til at bryde bogens segl (Åb 5,9). I den efterfølgende sekvens
bryder lammet de første seks segl et efter et, idet hvert brudt segl
udløser nye katastrofer (Åb 6).Den forseglede bog, der er beskrevet
på begge sider, kunne ligne en forening af elementer fra forskellige
gammeltestamentlige tekster: Den dobbelte skrift stammer fra Ezek
2,10, mens segl-elementet virker som et ekko af Es 29,11-12 og Dan
12,4.9. Johannes’ Åbenbaring indeholder en lang række eksplicitte
og implicitte referencer til Daniels Bog, som sammen med Ezekiels
Bog hører til skriftets vigtigste kilder. Særligt rummer visionen af den
himmelske trone og lammet i Åb 4-5 ekkoer af scenen i Dan 7, der
også beskriver Guds trone, hvor der er tale om en universel dom, og
hvor bøger spiller en central rolle.
I Daniels Bog står seglmetaforen i Dan 9,24 i en anden sammenhæng end trone- og domsscenen i Dan 7; og der er ikke umiddelbart
nogen forbindelse imellem bøger og segl som i Johannes’ Åbenbaring.
På den anden side kan det ikke udelukkes, at den intensive brug af
seglbilledet i Johannes’ Åbenbaring kan være påvirket af Dan 9,24
eller ligefrem udformet med denne tekst som udgangspunkt. Den
forseglede bog i Åbenbaringen ser ud til at indeholde den guddommeligt fastsatte dom over verden og kunne dermed også have forbindelse til tidligere tiders profetier. Det er en afgørende pointe, at
det er lammet/Kristus, som er værdig til at bryde bogens segl. Først
med Kristi komme vil de i bogen forudsagte domsbegivenheder blive
virkeliggjort.
Åbenbaringen gør således kreativt brug af den gammeltestamentlige seglmetaforik; og i denne forbindelse er der meget, der tyder på,
at Dan 9,24 har spillet en central rolle som inspiration.19

Mani som profeternes segl
Vi har set, at Tertullian er den ældste forfatter, der bruger udtrykket “profeternes segl” i denne sammenhæng om Kristus. Som illustreret henter han sit grundlag fra Dan 9,24 og den bibelske seglmetaforik. Mellem Tertullian og Koranens seglbillede er der et kronologisk
“hul” på ca. 400 år. Nogle forskere har peget, at Dan 9,24 kunne
19. Det er et tydeligt udtryk for Åbenbaringens uafhængige omgang med traditionen, at vi i bogens slutningskapitel finder en befaling til seeren, der vender motivet
med den forseglede profeti i Daniels Bog på hovedet. I Åb 22,10 får seeren udtrykkelig besked på ikke at forsegle profetiens ord i denne bog (μὴ σφραγίςῃς τοὺς
λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτο).
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have spillet en rolle i manikæisk tradition (Jf. Colpe 1984-1986, 7477).20
Ifølge den muslimske arabiske forfatter al-Birūnī (d. ca. 1050)
hævdede Mani, grundlæggeren af manikæsimen, om sig selv, at han
var “parakleten”, som Messias havde forudsagt, og “profeternes segl”
(khātama l-nabiyyīna).21 Det er et omdiskuteret spørgsmål, om selvbetegnelsen, som også nævnes hos andre muslimske forfattere, afspejler selvopfattelsen hos Mani, eller den snarere er et udtryk for islamisk
polemik mod manikæismen. Det kunne sagtens være en pointe hos
muslimske forfattere, at manikæernes grundlæggerfigur på formastelig vis havde tilkendt sig selv en ære, som rettelig tilkommer Muhammad. Det er dog også muligt, at manikæerne på et tidspunkt, hvor de
befandt sig under islamisk overherredømme, kunne være begyndt at
overtage Koranens seglbillede og at insistere på, at det i virkeligheden
var Mani og ikke Muhammad, der var “profeternes segl” (Stroumsa
1986, 63).
Udtrykket “profeternes segl” findes i enkelt passage i en tekst af
manikæisk herkomst. Det drejer sig om en uygurisk oversættelse af
en forskrift for syndsbekendelse, Xuāstvānīft, der taler om de “fire lyssegl” i hjertet.22 Teksten kan muligvis bygge på et ældre forlæg, måske
fra det 6. århundrede eller tidligere (Stroumsa 1986, 68). Det fjerde af
de fire “lyssegl” er visdommen, “profeternes segl”. Lysseglene i hjertet
hos de “hørende” manikæere skal i sammenhængen beskytte mod
synd og vranglære; og som det fjerde og sidste af disse lyssegl er visdommen en stadfæstelse af den lære, som profeterne repræsenterer. I
denne sammenhæng synes profeterne at være en anden betegnelse for
de “udvalgte”, dvs. kernen i den manikæiske kirke. Seglmetaforen har
således en anden betydning i denne tekst end i Koranen: Her er der
ikke tale om en profet, der afslutter rækken af tidligere profeter men
snarere om den manikæiske kirke selv, der betragtes som profeter. Og
20. Jf. også Carsten Colpe, “Jesus und die Besiegelung der Prophetie”, Berliner
Theologische Zeitschrift 4 (1987), 2-18 (14-15); Gedaliahu G. Stroumsa, “’Seal of
the Prophets’. The Nature of a Manichaean Metaphor”, Jerusalem Studies in Arabic
and Islam 7 (1986), 61-74; Stroumsa, The Making of the Abrahamic Religions in Late
Antiquity (Oxford: Oxford University Press 2015), 87-99, Róbert Simon, “Mānī
und Muhammad”, JSAI 21 (1997), 118-140.
21. Citeret efter Stroumsa 1986, 61-74.
22. Den relevante passage er gengivet i Stroumsa 1986, 68. Oversættelsen er hentet fra Jes P. Asmussen, Xuāstvānīft. Studies in Manichaeism, Acta Theologica Danica 7 (København: Munksgaard 1965), 196 (“In Äzura täŋri, in the God of the sun
and Moon, in the powerful God and the prophets we have put our trust, we have
relied on them (and) have become Auditors. Four Light Seals have we sealed in our
hearts: Firstly Love, The seal of Äzura täŋri, secondly Faith, the seal of the God of
the Sun and Moon, thirdly the Fear (of God), the seal of the Fivefold God, (and)
fourthly Wisdom, the seal of the prophets”).
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seglet betegner ikke i denne kontekst, at noget afsluttes eller lukkes,
men at den visdom, som er indeholdt i den manikæiske kirkes tradition, bliver bekræftet (Jf. Stroumsa 1986, 69-70). På denne baggrund
er der for mange uvisheder forbundet med antagelsen af, at Mani eller
manikæismen har gjort brug af seglmetaforikken i Daniels Bog.

Muhammad, Daniel, Afrahat og den syriske kirke
Så vidt vi ved, er Hartmut Bobzin (2009) den første, der inddrager
Afrahat som et muligt bindeled mellem Tertullian og Muhammad,
dog uden at undersøge denne forbindelse nærmere.23 Bobzin henter
denne tanke fra en monografi af den svenske forsker Tor Andrae fra
1936.24 I dette værk peger Andrae på den syriske kristendom som
afgørende faktor for formgivningen af Muhammads tidlige religiøse
åbenbaringer. Dette illustrerer Andrae ved en fortælling, han har fra
Ibn Sa’ad, og som vi kort omtalte tidligere: I en alder af tolv år var
Muhammad med sin onkel Abu Talib på en karavanerejse til Syrien.
På rejsen bliver Muhammad opsøgt af en syrisk munk, fordi munken
ser en sky på himmelen, der skygger for Muhammad, samt et træ,
der bøjer sine grene, så han bliver beskyttet mod ørkensolen. Ifølge
fortællingen bliver den syriske munk overbevist om, at der er noget
særligt ved den 12-årige Muhammad, og undersøger derfor drengen
grundigt. Herefter forklarer munken for Abu Talib, at Muhammad
bærer profetiens segl mellem sine skuldre (Andrae 1938, 37-38).
Fortællingen om Muhammads møde med den syriske munk underbygger på et generelt plan antagelsen af, at den syriske kristendom
har inspireret Muhammad og Koranen. Det har ikke været muligt
at finde en direkte forbindelse mellem den syriske kirke og seglmetaforikken; men i kirkefaderen Afrahats værk XXIII Demonstrationer
finder vi en gentagen anvendelse af Dan 9,24 samt et stort kendskab
til Daniels Bog generelt. Således fremstår Daniels Bog som en afgørende referenceramme i Afrahats værk. Inden vi ser nærmere på nogle
eksempler på Afrahats anvendelse af Daniels Bog, er det nødvendigt
at skitsere et billede af den syriske kirke på Afrahats tid og kirkefaderen selv.
23. Hartmut Bobzin, ““The Seal of the Prophets”: Towards an understanding of
Muhammad’s Prophethood”. The Qur´an in Context. Historical and Literary Investigations into the Qur´anic Milieu, red. Angelika Neuwirth & Nicolai Sinai m.fl.
(Leiden: Brill 2009).
24. Jf. Tor Andrae, Mohammed: The Man and His Faith (New York: Dover Publications, Inc 2000), 37-38.
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Afrahat og den syriske kirke
Afrahat (270-345 e. Kr.), også kendt som “den persiske vismand”, er
en af de første kirkefædre inden for den syriske kirke, og som navnet
antyder, stammede han fra Persien. Tidligere i forskningen var der en
bred enighed om, at Afrahat var biskop af Mar Mattai.25 Men denne
tese er i nyere tid blevet stærkt betvivlet, idet man mener, at der ikke
fandtes et klostervæsen på dette tidlige tidspunkt.26 Området Mar
Mattai lå på den østlige side af Tigris, som tilhørte det persiske rige,
og er i dag bedst kendt som Mosul.
Afrahats forfatterskab, XXIII Demonstrationer, giver et unikt og
værdifuldt indblik i den tidlige syrisk-semitiske kristendom i det 4.
årh.27 I værket viser Afrahat et omfattende og kyndigt kendskab til
bibelske tekster, hvorudfra han behandler forskellige teologiske problematikker. Den kristendom, som Afrahat er en repræsentant for,
kan siges at være den mindst helleniserede form, upåvirket af den
græsk-romerske strømning og tankegang.28 Værket er forfattet på elegant klassisk syrisk, og rækkefølgen på de 23 kapitaler har akrostisk
form, hvilket vil sige, at rækkefølgen i det syriske alfabet er fulgt.29
Første del af værket blev til i årene 336-337, og de sidste 13 Demonstrationer er skrevet i årene 344-345 under forfølgelsen af de kristne,
som var forårsaget af det persiske rige (Morrison 2004, 56). Værket
behandler presserende problematikker – eksempelvis XXI. Demonstration – Om Forfølgelse, som tolker forfølgelsen i lyset af tolv gammeltestamentlige helte og Jesus. Forfølgelsen var grundet i de kristnes modstand mod at betale skat til Shapur II, som opkrævede skat
for sine krige mod det kristne Rom (Neusner 1971, 4). Derudover
afspejler værket et anstrengt forhold til jøderne, som tilsyneladende
nød en større frihed end de kristne. Jødedommen var på denne tid
rodfæstet og blomstrede i det persiske rige (mange af de kristne var
forhenværende jøder). Det var nødvendigt at tegne en klar linje mellem jødedom og kristendom.30
25. Jacob Neusner, Aphrahat and Judiasm: Christian-Jewish Argument in Fourth
-century Iran, Studia Post Biblica (Leiden: E. J. Brill 1971), 282.
26. Adam Lehto, The Demonstrations of Aphrahat, the Persian Sage (Piscataway:
Gorgias Press LLC 2010), 5.
27. Craig E. Morrison. “The reception of the Book of Daniel in Aphrahat’s Fifth
Demonstration, ‘On Wars’”. Hugoye 7, (2004) 55-82 (55).
28. Jeff W Childers, “We Must Seek the Truth, Theological Scholarship in the
Early Syriac Tradition”. Restoration Quarterly 49 (2007) 193-216 (195).
29. De første 22 kapitaler følger det syriske alfabet, men det 23. kapitel (XXIII.
Demonstration) er markeret ved alef som startbogstav på alfabetrækken.
30. Clark M. Williamson. “The ‘Adversus-judaeos’ Tradition in Christian Theology”. Encounter 39 (1978), 273-296 (288).
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I det følgende vil vi i hovedtræk belyse Afrahats anvendelse af Daniels Bog først i V. Demonstration – Om Krig og dernæst i XXI. Demonstration – Om Forfølgelse.

V. Demonstration
I 25 mindre afsnit behandler V. Demonstration – Om Krig den politisk-religiøse situation for den syriske kirke omkring 337 e. Kr. Konstantin den store havde overtaget magten i Romerriget, og idet kristendommen blev til statsreligion, anså de persiske herskere de kristne
i deres rige som en potentiel trussel. Denne frygt voksede sig større,
idet Konstantin erklærer sig selv som den guddommeligt indsatte
beskytter, der skulle værne om alle kristne verden rundt (Morrison
2004, 55-56). Afrahat håber på, at den romerske kejser vil komme
de kristne i det persiske rige til undsætning, men han er ikke klar
over, at mens han skriver V. Demonstration, dør Konstantin. Langt
fra hvad Afrahat havde af forhåbninger, sætter det persiske rige året
efter (338) en systematisk forfølgelse af de kristne i gang.
Afrahat forsikrer sine læsere, at tiden og historien er under Guds
kontrol, både den gode og ikke mindst trængslens tid. I Daniels Bog
finder Afrahat et trøstende og håbefuldt budskab til den samtidige
kirke. Især i Dan 2; 7; 8 ser Afrahat en historisk forståelse, som skal
realiseres i hans samtid. Daniels kryptiske og gådefulde univers bliver
en oplagt scene, hvor den politisk-religiøse situation på Afrahats tid
kan udspilles (Morrison 2004, 55).
Et gennemgående tema er, at Gud griber ind i historien; de onde
og undertrykkerne skal ydmyges, og en belønning venter de gode.
Denne pointe beskriver Afrahat ved at pege på to gammeltestamentlige skikkelsers skæbne, Nebukadnezar og Sankerib, hvor hovmod og
arrogance bliver deres undergang. Synet om vædderen og gedebukken (Dan 8) anvender Afrahat til at sende en tilsløret advarsel til den
samtidige hersker af perserriget Shapur II. Her sammenligner Afrahat vædderen med den persiske konge Darius I og gedebukken med
Alexander den store. Med denne allegoriske sammenligning ønsker
Afrahat at vise, at den syriske kirkes skæbne er i Guds hænder, idet
dens forfølger, vædderen Shapur II’s skæbne er forudsagt, og han vil
blive skaffet af vejen.
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XXI. Demonstration
Den systematiske forfølgelse af de kristne, der begyndte i 338, har
sat sine spor i XXI. Demonstration – Om Forfølgelse, som består af 23
mindre afsnit og formodes at være skrevet omkring 345. Derfor må
Afrahat nu forklare og forsvare forfølgelsen i en større sammenhæng.
Dette gør han ved at forklare forfølgelsens tematik i lyset af gammeltestamentlige figurer, som sammenholdes med Jesus. Den bibelske
fortolkningsramme kan siges at være oplagt, idet Afrahat hovedsageligt forsvarer forfølgelsens tilstedeværelse over for de jødiske anklager. Apologien kommer til udtryk via en eksegetisk debat med en
jødisk vismand. Den overordnede dagsorden i XXI. Demonstration er
at vise, at selvom de kristne på Afrahats tid er forfulgte, betyder det
ikke, at Gud har forladt dem. Derimod har de kristne forfølgelsen
tilfælles med gammeltestamentlige helte. Afrahat fremhæver således
tolv gammeltestamentlige heltefigurer som forgængere for og billeder
på den forfølgelse, som Jesus senere kommer til at stå over for.
Gennem en typologisk sammenligning af Jesus med de tolv gammeltestamentlige heltefigurer fremhæver Afrahat, hvorledes de forfulgte modtager en stor belønning, mens forfølgerne modtager straf
og dømmes.31 Ved en nogenlunde kronologisk skildring af den pågældende GT-helt fremhæver Afrahat, hvorledes heltens liv og forfølgelse
er et billede på, hvordan Jesus blev forfulgt. Derefter skildrer Afrahat,
hvorledes forfølgelsen af helten ender i belønning, og hvorledes Jesu
forfølgelse ender i belønning til frelse for hele verden.

Afrahats anvendelse af Dan 9,24 i XXI. Demonstration
De typologiske sammenligninger begynder i afsnit 9: “Joseph who
was persecuted was a type of persecuted Jesus” (Gwynn 1898, 662).32
Længere nede i samme afsnit sammenholder Afrahat Josefs evne til
at se syner og drømme med Jesus som den, der opfylder visioner og
profetier. At betragte Jesus som den, der opfylder visioner og profetier, synes at rumme et stærkt ekko af Dan 9,24. Afrahat anvender
verbet yLM (ml’) og ikke mL$ (šlm), som er det verbum, der optræder i
Peshitta. Men disse to verber kan siges at fungere som synonymverber
31. De tolv helte er Josef, Moses, Josva, Jefta, David, Elias, Elisa, Hizkija, Josias,
Daniel, Hananja og Mordokaj.
32. John Gwynn, Selections of Translated into English from The Hymns and Homilies
of Ephraim The Syrian, and from the Demonstrations of Aphrahat The Persian Sage
(Dublin: University of Dublin 1898), 664.
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med en kommensurabel betydning at fuldende eller opfylde.33 Objekterne syn og visioner er ordret de samme som i Dan 9,24.
To yderligere anvendelser af Dan 9,24 forekommer i afsnit 18, hvor
beretningen om Daniel skildres i lyset af Jesus. Ligesom i tidligere
afsnit indledes dette afsnit med: “Daniel was also persecuted as Jesus
was persecuted” (Gwynn 1898, 666). Hvor Daniel forklarer og udlægger Nebukadnezars drømme, opfylder Jesus synet og profeterne
( )YBNw )wzX mL$MLw, wlmšlm ḥzw’ wnby’). Dette er en henvisning
til Dan 9,24, som det optræder ordret i Peshitta. Hvor Daniels belønning for at udlægge Belshassars drøm bliver at være den tredjemægtigste i riget, modtager Jesus al autoritet i himmelen og på jorden som
belønning fra Faderen. Ved Daniel blev der afsløret hemmeligheder
og oplevet undere, hvor der ved Jesus blev åbenbaret hemmeligheder
og opfyldt ( mL$) profetier ( bYtKd, dktyb), “hvad der står skrevet”.
Her optræder igen det samme verbum at opfylde fra Dan 9,24.
Daniels Bog forekommer således som en afgørende teologisk ramme, som Afrahat fortolkningsmæssigt benytter i V. Demonstration.
Derudover anvender Afrahat også Dan 9,24 i XXI. Demonstration
til at vise, hvorledes Jesus bliver opfyldelsen af det, der er forudsagt,
skrevet og ikke mindst set i Det Gamle Testamente.

Konklusion
Jagten på Muhammad som profeternes segl sendte os på en spændende tidsrejse via Tertullian og hans brug af Det Gamle Testamente,
til seglmetaforikken i den masoretiske tekst, LXX, Vulgata og seglbilledet i Johannes’ Åbenbaring. Endvidere bragte rejsen os omkring
Mani og den manikæiske tradition og endelig til den syriske kirke og
Afrahat.
Den bemærkelsesværdige opdagelse og fællesnævner for alle disse
stationer var deres reception og anvendelse af Daniels Bog. Her forsøgte vi at demonstrere hvorledes Daniels Bog blev flittigt læst og
udlagt i den tidlige kristne kirke. Man tolkede bogens profetiske
budskab på den måde, at Kristus er opfyldelsen af alle profetier. Med
Kristus er profetiernes tid forbi, idet alle profetier er opfyldt og overgået. Når Koranen indoptager og sammenfatter alle tidligere guddommelige åbenbaringer og gør dem til forløbere for Guds åbenbaring til Muhammad, virker det som et ekko af de oldkirkelige kristne
33. Som nævnt tidligere bruger Peshitta ikke udtrykket “besegle” men “opfylde”
i Dan 9,24.
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forfatteres brug af Det Gamle Testamente. Således overtager Koranen den kristne traditions måde at tolke de ældre profetiske tekster
på med fuldendelsen eller opfyldelsen som det nødvendige udgangspunkt. Samtidig foretager Koranen en fuldstændig omvending af
den kristne traditions læsning ved at sætte Muhammad ind på Kristi
plads. Det er dette, som markant udtrykkes gennem overtagelsen af
betegnelsen “profeternes segl”, der overføres på Muhammad.
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Hvem er ærens konge, der?
Mowinckel og Händel – to receptionshistoriske læsninger
af Sl 24
Cand.theol.
Andreas Riis Damgaard
Abstract: Sigmund Mowinckel created a highly influential interpretation of the Psalter. In this interpretation, Ps 24 played a particularly
important role due to its antiphonic style. The antiphonic style of the
psalm is widely represented in the reception history of the psalm – especially in classical music. For example, Handel's chorus piece Lift up
ye Heads in his oratorio Messiah is structured in an antiphonic manner.
Mowinckel’s exegesis and the music composed by Handel have similar
structures in their representations of Ps 24 – in spite of the different
aims of their interpretations. However, both interpretations are concerned with God’s victory over death. It is fruitful to note the similarities of the two interpretations, because they suggest either a Christian
hermeneutical background to Mowinckel's enthronement festival or an
antiphonic style in the text itself.
Keywords: Mowinckel – Psalm 24 – Sitz-im-Kultus – Psalm reception –
Gunkel – Händel – Messiah – Oratorium – Baroque – Old Testament
Psalms – Form Critical School – History of Reception – liturgy – creatio
continua – Cult – Typology

I: Indledning, fremgangsmåde og tekstanalyse
Sl 24 er en af de gammeltestamentlige salmer, som har været udsat
for alle tænkelige forskningshistoriske paradigmer, og som i tidernes
løb er blevet dateret til både før, under og efter eksilet. Salmen har
været særlig central i kirkemusikken, hvor den er blevet brugt som
en liturgi, typisk en vekselsang, men også i den klassiske musik.
Den hyppigste fortolkning af salmen har været messiansk, ikke
mindst i den katolske kirkes liturgi, hvor den benyttes til et ritual i
gudstjenesten påskemorgen – Kristus identificeres her med salmens
allusion til “Ærens konge”, som inddrager.1 I Folkekirken benyttes
1. Sl 24,7-10 kendes også fra J. P. E. Hartmanns Collect til Julefest. Hartmann benytter også her en vekselsangstruktur, hvor mandsstemmerne synger om at: “Ærens
Konge må inddrage”. Således benyttes Sl 24,7-10 i denne sammenhæng til at forklare Jesu fødsel.
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salmen som læsning til 1. søndag i advent og synges ofte i gendigtet
form i adventssalmen af N.J. Holm Gør døren høj, gør porten vid. Den
centrale norske, gammeltestamentlige ekseget Sigmund Mowinckel
mente også, at Sl 24 var skrevet som et led i et kultisk ritual, der
blev benyttet til en israelitisk høst- og nytårsfest2. Tankerne om den
såkaldte tronbestigelsesfest blev i særlig grad udviklet i Mowinckels
mest centrale og måske mest omstridte værk Psalmenstudien II fra
1922.3 Den såkaldte kultiske læsning af størstedelen af Salmernes
Bog havde en enorm gennemslagskraft for Mowinckels tid for ikke at
nævne kommende generationer af gammeltestamentlige eksegeter. I
dag forkaster langt de fleste eksegeter Mowinckels kultiske læsning,
men der findes stadigvæk få, som plæderer for tolkningssystemet.
Der lader til at være fællestræk mellem Mowinckels læsning og
den hyppige musikalske fortolkning af Sl 24 i den klassiske musik.
Et godt eksempel på sådan en musikalsk fortolkning af salmen
finder man i G.F. Händels Messias (HWV 56) i kor 30 Lift up ye
Heads. Begge udlægninger af Sl 24 – Mowinckels eksegese og
Händels musikalske fortolkning – understreger de samme motiver
og hovedtræk og repræsenterer begge nedslag i salmens receptionsog fortolkningshistorie. De fællestræk, som kan påpeges mellem
de to læsninger, er interessante, fordi de giver anledning til at
overveje, om Sl 24s tekst indbyder til én særlig fortolkning, eller
om Mowinckels eksegese var præget af hans kirkelige og kulturelle
baggrund. Mowinckels læsning var uomtvisteligt for “kreativ”.
Dog er han nyttig i denne artikels øjemed, da han forsøger at
rekonstruere kultiske riter ud fra de gammeltestamentlige salmer, og
derved gør han Salmernes Bog til en form for “libretto” til kulten. I
Psalmenstudien II er der derfor konkrete beskrivelser af det kultiske
drama, som Mowinckel mener, at han kan finde i salmerne. Ud fra
den betragtning står Händels kunstneriske fortolkning af Sl 24 ikke
så langt fra Mowinckels eksegetiske projekt. Det er muligvis derfor,
at læsningerne deler så mange fælles strukturer – på trods af at de to
læsninger sigter på to meget forskellige fortolkninger af salmen.
I det følgende vil jeg indledningsvis gennemgå Sl 24s tekst (I),
som naturligt falder i tre overordnede dele: a) v1-2 b) v3-6 c) v710. Derefter vil jeg redegøre for Mowinckels læsning af psalteret
og sætte Sl 24 i forbindelse med tronbestigelsesfesten (II). Herefter
præsenterer jeg Händels historiske kontekst i forbindelse med
Messiah a Sacred Oratorium (1741) og gennemgår Händel og Jennens
2. Mowinckel foretrækker egentlig ordet Nytårsfestival, da det netop betoner den
årlige, tilbagevendende karakter, som han hævdede, at nytårsfesten havde.
3. Sigmund Mowinckel, Psalmenstudien II: Das Thronbesteigungsfest Jahwäs und der
Ursprung der Eschatologie, (Amsterdam: Paul Schippers 1961 (1921))
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fortolkningsstrategier i værket (III). Derefter gennemgår jeg Händels
musikalske fortolkning af Sl 24,7-10 i Messias (IV), og slutteligt
diskuterer jeg de tematiske og strukturelle sammenhænge i de to
receptionshistoriske fortolkninger af Sl 24s tekst (V).

I. Gennemgang af teksten i Sl 24
Sl 24,1-2: Derfor er Jahve kongen – skabelseshymnisk lovprisning
De to overordnede tematikker i den indledende hymne, a, er, at Jahve
er verdens hersker og ejer (v1) og Jahve som verdens skaber og opretholder (v2). Han ejer hele jordens fylde ( )מלואהog alt, hvad der bor/
hviler ( )ישבder. Præpositionssyntagmet i begyndelsen af anden linje,
ליהוה, understreger Jahves verdensherredømme og almagt. Endvidere
understreges denne tematik igen i glossen מלואה, som bør oversættes
med fylde eller helhed; Kraus beskriver det således: “Gemeint ist der
gesamte Inhalt der geschaffenen Welt”.4 Det er også værd at notere,
at Salmisten benytter to gloser, som grundlæggende betegner verden,
 ארץog תבל.h ארץhenviser til selve jorden, hvorimod  תבלbeskriver
den beboede jord. Jahve har altså skabt jorden (creatio prima) og beskytter den fra kaosmagterne (creatio continua).
Brugen af pronominer er et centralt træk i Sl 24. I Sl 24,2 optræder salmens første demonstrative pronomen, הוא. Tætheden af pronominer stiger gradvist fra slutningen af midterdelen (Sl 24,3-6) og
yderligere ind i den afsluttende del (Sl 24,7-10). De demonstrative
pronominer binder derfor bue mellem han som ejer, skaber og opretholder, og han som er herligheds konge og hærskarernes Herre, som
det beskrives i Sl 24,7-10.

Sl 24,3-6: Indgangstora: moralkatekismus og dydskatalog
Sl 24s anden del, b, består primært af et dobbeltspørgsmål om, hvem
der kan stige op på Jahves bjerg ( )הרog om hvem, der kan stå på
hans hellige sted ()מקום. Dette besvares i v4-5 med i alt fire svar, som
forekommer i par af to.5 Den udbredte holdning i forskningen er, at
disse to substantiver refererer til tempelbjerget i Jerusalem. Mowinckel
4. Hans-Joachim Kraus, Psalmen, BKAT XV (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener
Verlag 1961), 93-94.
5. Phil J. Botha: “Answers Disguised as Questions: Rhetoric and Reasoning in
Psalm 24”, OTE 22 (2009), 535-553.
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beskriver således verballeddet  עלהi Sl 24,3 ift. bjerget6: “Fast uttrykk
for den kultiske prosesjon op til templet” (Mowinckel 1955, 67). Der
oplistes fire betingelser i to par. Begge par betegner henholdsvis den
ydre og den indre gerning. I det første par påkræves det, at man skal
have rene hænder ( )כפים נקיog et purt hjerte ()לבב בר. Hænderne
betegner altså her handling/gerning, mens hjertet betegner tanken.
Det andet par er ikke at fare med løgn og ikke at sværge falsk. Dette
par er ikke lige så åbenlyst repræsentativt for de to sider af mennesket,
men som Botha overbevisende skriver:
The two parallel pairs complement each other since the second pair
can also be viewed as relating respectively to thought processes (‘does
not lift up his soul to deception/idols’) and action (‘does not swear to
deception/idols’) (Botha 2009, 541).

Botha fortolker altså menedshandlingen som afgudsdyrkeri, en
læsning som desuden støttes af Hossfeld og Zenger.7 Dernæst
beskrives handling og tanke igen, men i en negativ forstand – her tales
altså om dem, som skal nægtes adgang til Jahves bjerg. Den samme
tankegang går igen i Sl 15,2. Sl 15 og 24,3-6 beskriver begge såkaldte
leges sacrae. Ligesom i Sl 15 og 24,3-6 besvares spørgsmålet med et
slags dydskatalog, hvor der fokuseres på renhed. Mowinckel mener,
at Sl 15 og 24,3-6 tilsammen fungerer som: “moralkatekismus om
hvordan den mann skal være som vil være ‘Jahves gjest’ og ‘velsignet
i evighed’” (Mowinckel 1955, 66).

Sl 24,7-10: At ærens konge må drage ind – antifonal vekselsang
Sl 24,7-10 er i Mowinckels læsning åbningen ind til et nyt liturgisk
afsnit, en portliturgi. Betragtningen baseres på passagens antifonale
ordlyd og det talende subjekts befaling om at portene, שערים, og de
ældgamle døre, פתחי עולם, skal slås op for Jahve. Det er interessant,
at portene i tekststykket er personificeret. Mowinckel påpeger, at
dette tjener et digterisk og mytisk formål (Mowinckel 1955, 66).
Mowinckel hævder, at salmen er den tekst, som lå til grund for et
ritual, hvor Israels folk stod foran templet for at “drage ind” i det med
ærens konge tronende over/i arken. Tempeltoraen i v3-6 er derved en
6. Mowinckel oversætter tekststykket med: “Hvem får gå op til Herrens Fjell, og
hvem får dvele på hans helgsted?” i Sigmund Mowinckel: Det Gamle Testamente –
Skrifterne 1. Del, oversat av Sigmund Mowinckel, (Oslo: Forlagt av H. Aschehoug
& Co. 1955), 66.
7. Frank Lothar Hossfeld & Erich Zenger, Die Neue Echter Bibel, kommentar zum
Alten Testament mit der Einheitsübersetzung (Würzburg: Echter Verlag 1993), 160.
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gennemgang af de renhedsregler, som skal overholdes af folkeskaren,
hvis portvagterne skal kunne slå templets porte op, så den kultiske
procession kan fortsætte yderligere ind i templet.
Jahvetitlen  מלך הכבודforekommer for første gang i v7. Den benyttes
yderligere tre gange i v8; 9; 10. I 1992-oversættelsen oversættes כבוד
med ære, således at konstruktformen samlet oversættes med ærens
konge. I Pentateuken oversættes  כבודdog oftere med herlighed end ære,
som fx i Ex 24,15-18. Glosen er kompleks, da den ligeledes indeholder
forestillinger om flammende ild, skyer og andre naturfænomener.
 כבודer et dækkende udtryk for den gammeltestamentlige opfattelse
af Jahve, da han er virkelig, men samtidig uhåndgribelig, som ild i en
sky.8 I Sl 24 uddyber כבוד-prædikatet salmens kongemetaforik på den
måde, at udtrykket fortæller noget om Jahves måde at være konge på.
Den sidste del af salmen, c, anslår således et centralt tema: Jahve som
den guddommelige kriger, hærskarernes Herre.
Brugen af pronominer i Sl 24 er interessant, og de kan opfattes
som indikatorer på en kultisk brug af salmen. I del a og b af Sl 24
benyttes der kun to pronominer. I vers 2 benyttes  הואtil at beskrive
“Han”, som har grundlagt verden, “Han”, som holder den oven
vande. I vers 6 benyttes  זהtil at beskrive “den” generation, som
søger Jahve. Men brugen af demonstrative pronominer intensiveres
i del c. I vers 8a benyttes  זהi spørgsmålet om, hvem herlighedens
konge er. I Sl 24,10 optræder der tre demonstrative pronominer.
 הואoptræder to gange og  זהén gang. Mht.  זהoversættes det ikke
i 1992-oversættelsen, men ( הואhan) oversættes. Med denne korte
analyse af pronominernes placering kan man uddrage, at der
optræder flest demonstrative pronominer i den sidste del af salmen
(7-10), specielt i v10. Intensiveringen er relevant i forbindelse med
Mowinckels kultiske læsning af salmen. Mowinckel forestiller sig, at
processionen er nået til templet og befaler portvagterne at slå portene
op for herlighedens konge. Tempelvagterne spørger Israels folk om,
hvem herlighedens konge der er. Portvagterne spørger altså her til
Jahve, der troner usynligt på/i arken. Folkeskaren bekender dernæst,
at det er Jahve mægtig i krig og strid. Det demonstrative pronomen
bruges her som et slags sakramentalt udtryk, som slutter fra myte og
metafysik til rite og virkelighed.

8. Hans J. Lundager Jensen, Gammeltestamentlig Religion – en indføring
(København: Anis 2010 (1998)), 100.
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II: Psalteret som kultens arkimediske punkt – Mowinckels
positionering og læsning
Mowinckel var i høj grad påvirket af sin underviser, formkritikkens
fader, Hermann Gunkel.9 Mowinckel videreudviklede Gunkels
formkritiske principper, idet han forsøgte at læse salmerne ud fra
deres kultiske brug frem for at forsøge at finde frem til en oprindelig
“ur-form” i teksterne selv. Dette gjorde Mowinckel ved at forsøge at
rekonstruere kultens ritualer som en slags libretto og ritualbog til
kulten og ved samtidigt at fokusere på andre kultiske religioner i den
gammeltestamentlige omverden.
Allerede tidligt i Psalmenstudien II gør han op med de to mest dominerende læsninger af tronbestigelsessalmerne i hans samtid. Det er
henholdsvis den samtidshistoriske læsning og den eskatologiske læsning. Igennem dette opgør tager Mowinckel de første skridt udi sin
kultiske fortolkning af psalterets tekster.

Opgør med den samtidshistoriske læsning og den eskatologiske
læsning
Hvad angår die zeitgeschichtliche Deutung, så påpeger Mowinckel
først og fremmest, at dette er en problematisk læsning, da der
mangler historiske referencer, arkæologiske fund og andre former
for hjemmel, hvis man skal kunne godtage læsningen (Mowinckel
1961 (1921), 10). Dernæst understreger Mowinckel, at salmerne til
Jahves tronbestigelsesfest er så hyperbolske, at man umuligt kan læse
dem ind i en bestemt samtidshistorisk kontekst (Mowinckel, 1961
(1921), 12). Dette har ifølge Mowinckel resulteret i en overflod af
fejllæsninger af psalteret. Navnlig har læsningen henledt forskere til
at læse tronbestigelsessalmerne eskatologisk. Det gælder eksempelvis
læsningen af Sl 46,10: “Han gør en ende på krige, over hele jorden,
han brækker buen og knækker spyddet, stridsvognene brænder han
op” (DO 1992), som en eskatologisk fremtidsvision. Mowinckel
påpeger i denne forbindelse ligesom Kittel og Gunkel, at det ikke
er frugtbart at læse Sl 46 samtidshistorisk. Det begrundes primært
med, at salmen beskriver Jerusalems vandløb (Sl 46,5). Eftersom der
ikke er et vandløb i Jerusalem, må det forstås metaforisk. Gunkel
fremsatte den påstand, at verset udelukkende kan læses sammen
med Ez 47s beskrivelse af tempelkilden og den paradisiske flod fra
Genesis. Ydermere hævder Mowinckel i Psalmenstudien II, at der ikke
9. Det bør påpeges, at Gunkel aldrig anerkendte Mowinckels discipelskab, også
selvom Mowinckel dedikerede Psalmenstudien II til Gunkel: “in Dankbarkeit”.

264

Andreas Riis Damgaard

er ét eneste ord i selve psalteret, som beskriver en direkte eskatologisk
vision.
Mowinckels anden primære anke imod den eskatologiske læsning
er, at skribenterne, som skrev salmerne, taler ud fra noget allerede
erfaret. Således tales der ikke om noget direkte futurisk, men om
noget erfarings- og erindringsbaseret. Mowinckel hævder i den
forbindelse, at psalterets skribenter rent faktisk har set Jahve stige op
på tronen. De har erfaret, at han bor i Jerusalem (Sl 46,6), at hans
“hellige skrin”10 befinder sig i Salem på Zion (Sl 76,3), og at han i
procession er blevet båret til templet (Sl 132; 84; 24; 118). Det er
grundlæggende denne rituelle samtidighed, som bliver det centrale
punkt i Mowinckels kultiske læsning af psalteret. Det er i denne
henseende, at man taler om, at Mowinckel nyfortolkede Gunkels
litterære princip Sitz-im-Leben til det såkaldte Sitz-im-Kultus. Gunkel
fulgte ikke eleven Mowinckels læsning, da han mente, at den var for
fantasifuld.

Grønbech og Gunkel – Den Nære Orient og Sitz-im-Kultus
Mowinckel fremhæver i Psalmenstudien II, at det grundlæggende
problem med salmeforskere og eksegeters hidtidige fortolkning af
psalteret i det hele taget er, at de ikke forstår, hvad kult er. I den
forbindelse fremhæver Mowinckel en længere række af kultiske
religioner og disses forhold til det dramatisk-mytiske. Hermed
ønsker han at understrege det universelle i det kultiske. Mowinckels
opfattelse af det kultiske blev i høj grad baseret på en blanding af
Vilhelm Grønbechs forståelse af primitiv religion og de formkritiske
opdagelser, som Gunkel var stødt på i sit arbejde særligt med
Genesis og Salmernes Bog.11 Grønbechs arbejde med at forstå
naturmenneskets verdensopfattelse fik sit klareste udtryk i hans lille,
klassiske afhandling Primitiv Religion fra 1915. Med “det primitive”,
som Grønbech ville beskrive i værket, mente han at:
10. Sådan oversætter Mowinckel selv ארון הברית.
11. Sådan som det blandt andet påpeges i Martin R. Hauges artikel “Sigmund
Mowinckel and the Psalms – a query into his concern”, SJOT 2 (1988), 56-71.
For en grundigere gennemgang af forholdet mellem den skandinaviske og tyske
eksegese i første halvdel af det 20. årh., se Jesper Høgenhavens artikel “Fjenden fra
Nord – Nedslag i den skandinaviske gammeltestamentlige forskning i første halvdel
af 1900-tallet”, DTT 79 (2017), 261-277. Høgenhaven påpeger her blandt andet en
sammenhæng i den skandinaviske eksegese efter Første Verdenskrig, hvor eksegeter
som Johannes Pedersen og Mowinckel i nogen udstrækning gør op med den optimistiske tro på udvikling og fremskridt og satte den europæiske forskning op på en
objektiv rangstige eller som endemålet i en kulturhistorisk evolution.
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… det betegner en kultur der har umiddelbar føling med
naturomgivelserne, i modsætning til den civilisation der har sit centrum
i byen og er udgået fra og bestemt af bymenneskers oplevelser.12

Grønbechs afhandling var ligeledes et forsvar mod evolutionisternes
opfattelse af det “primitive”. Den var således et modangreb på den
opfattelse, at der går en linje fra magien til religionen og videre til
videnskaben. I stedet accentuerede Grønbech, at man må forstå
det kultiske og rituelle i dets forhold til opfattelsen af kosmos og
kaos (Grønbech 1948, 38-48). Forsøget på at forstå fortidens kult
og kultdeltagernes verdensanskuelse er begge centrale tematikker i
Mowinckels forskning og hentede inspiration i Grønbechs forståelse
af netop disse emner.
Den anden primære indflydelse kom fra Gunkels formkritiske
forskning, som vandt stort indpas i kredsen omkring den Religionsgeschichtliche Schule. I Mowinckels fortolkning af psalteret fokuserede
han i høj grad på den babylonsk-assyriske kults nytårsfest, hvor Marduk/Ashurs kamp imod et urmonster, et søuhyre kaldet Tiamat, blev
ihukommet igennem symboler og pantomimespil. I denne fejring af
en guddommelig kongeindsættelse i en anden kult mente Mowinckel at finde støtte til sin rekonstruktion af specifikke ritualer i den
israelitisk-jødiske kult.
Den Nære Orients religioners tætte tilknytning til den israelitiskjødiske kult er ganske central i Mowinckels argumentation. I
særdeleshed er, hvad Mowinckel kalder “kongemotivet”, en af de
vigtigste temaer, som både er fremtrædende i den babylonsk-assyriske
religion og i den israelitisk-jødiske opfattelse af Jahve. Dette såkaldte
kongemotiv sporer han i sin rekonstruktion af tronbestigelsesfesten
i den israelitisk-jødiske religions kult. Kongemotivet var et udtryk
for den opfattelse, at guden var kongen. I de gammeltestamentlige
skrifter er det også et velkendt motiv. Fx i Esajas’ bog hvor der er
adskillige eksempler på det. Jahve omtales som Jakobs konge (Es
41,21) og ligeledes som Israels konge. Da Esajas kaldes til profet,
udbryder han, at han har set kongen, hærskarernes Herre (Es 6,5).
Mowinckels beskrivelse af tronbestigelsesfesten omkring Marduk
i Psalmenstudien II er næsten analog med hans rekonstruktion af
Jahves årlige tronbestigelsesfest. Navnlig tillægger han de “klassiske”
tronbestigelsessalmers udråb יהוה מלך, Jahve er blevet konge, stor
betydning. Yderligere opfatter han dem som identiske med lignende

12. Vilhelm Grønbech, Primitiv Religion, (København: Hans Reitzels forlag 1948),
10.
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kongeproklamationer i Marduks tronbestigelsesfest i den babylonske
skabelsesmytologi i Enuma Elish-skrifterne.
Mowinckel forsøger at beskrive, hvorledes man skal opfatte kulten.
I Mowinckels optik misforstår alt for mange nemlig, hvilket stof
kulten er gjort af. Derfor beskriver han en lang række af forskellige
kultsamfund, for at vise, hvad der menes med kult. Han begynder
afsnittet Beispiele med Tierdramen der Australier, et emne der ligeledes
interesserede Grønbech (Grønbech 1948, 12-14). Efter at have
gennemgået nordgermanernes og mexicanernes kulter, hellenistisk
mysteriekult og ægyptisk mytologi, når han til den kristne “kult”.
Her beskriver han blandt andet den romersk-katolske kirkes kultiske
praksis og dens forhold til det kultisk-mytiske drama. Mowinckel
fokuserer her på alterets sakramente og den bagvedliggende liturgi.
Når man modtager nadveren, for at mindes Jesu lidelse og offeret
på Golgata, deltager man i et kultisk-sakramentalt drama, hvor
Jesu Kristi legeme og blod modtages. Transsubstantiationslæren
demonstrerer derved den kultiske aktualisering af det mytologiske i
Kristi sonoffer. Det er selve transsubstantiationen og konsekrationen
af nadverelementerne, der er central i den katolske forståelse af
sakramentet (Mowinckel 1961 (1921), 32-33).
Kulten er i Mowinckels optik en institution, hvor dramatik og
ritus tjener til at erindre og genopleve religionens bagvedliggende
mytologi. Udover misforståelsen af selve kulten, mener Mowinckel,
at man for ensidigt har benyttet sig af P som kildemateriale til kultens
riter. Mowinckel skriver: “Die zweite Hauptquelle unserer Kenntnis
des Kultes, den Psalter, hat man bis jetzt nicht als solche würdigen
wollen.” (S. Mowinckel 1961 (1921), 36). Det arkimediske punkt i
Mowinckels forståelse af den israelitisk-jødiske kults dramatik og
dens ihukommelse af mytologien er derfor psalteret, som han opfatter
som kultens “libretto”, dens ritualbog. Mowinckels kultisk-liturgiske
læsning befinder sig herved i en konstant dobbeltbevægelse. Psalteret
afspejler kultisk brug, men henter sideløbende sin betydning fra et
ritual. Ifølge Mowinckel må kultens ritualer rekonstrueres ud fra
salmerne, men samtidigt med blik for andre nærorientalske kulterer
og deres rituelle praksis.

III: Mowinckels tronbestigelsessalmer og en kultisk
rekonstruktion af forløbet Sl 132; 84; 24; 118
Gunkel kategoriserede Sl 47; 93; 96; 97; 99 som tronbestigelsessalmer.
Mowinckels læsning inkluderer et større antal af salmer i denne
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kategori.13 Mowinckel læser dem som forskellige liturgiske og
kultiske led i tronbestigelsesfesten. Derved definerer han ikke
tronbestigelsessalmerne ud fra forestillingen om Jahve som konge,
men ved vidnesbyrd om kultens aktualisering af tronbestigelsen.
I Mowinckels forsøg på at rekonstruere processionen til templet
benyttes fire salmer, for at klarlægge ruten til templet under
tronbestigelsesfesten.
Mowinckel læser Sl 24 som et led i en kultisk festprocession. På
baggrund af forløbet igennem Sl 132; 84; 24; 118 forsøger han at
rekonstruere et fest- og kongeoptog som et kultisk-mytisk skuespil.
Optogets formål var at ihukomme arkens første indtog i Jerusalem
(2 Sam 6,12) (Mowinckel 1951, 172). Kongeindtogets opbygning er
parallelt med det forløb, som David er igennem, når han fører arken
ind i Davidsbyen ()עיר דוד. Derfor begynder Jahves kongeindtog
uden for tempelborgen, da man mindes de tre måneder, hvor arken
stod i Obed-Edoms hus. Dette er Sl 132s kontekst i Mowinckels
læsning: Folkemasserne valfartede ind igennem Jerusalems porte,
imens de sang salmen. Mowinckel skriver: “Sl. 132 er ‘teksten’ til
et dramatisk formet festoptog med Jahves skrin” (Mowinckel 1951,
172). Den daværende konge har derfor imiteret David i den kultiske
procession. Mowinckel beskriver det således, at David levede i
kongen under riten. Kongemotivet er tydeligt og nævnes allerede
i begyndelsen af Sl 132: “Herre, husk David” (Sl 132,1). Sl 132,7
beskriver formålet med optoget: “Lad os gå til hans bolig”. Sl 132,8:
“Herre, bryd op til dit hvilested sammen med din magtfulde ark!”,
læser Mowinckel som et indicium på, at man har benyttet arken i
kultiske valfartssammenhænge såsom tronbestigelsesfesten. Herefter
sang folkeskaren Sl 84, som ifølge Mowinckel omhandler det, at
man nærmer sig templet, mens festoptoget stadig vandrer på den
via sacra, som beskrives i Sl 84,6. I Sl 84,8, står der ligeledes, at de
(festprocessionen) går fra kraft til kraft og vil se Jahve på Zion – ifølge
Mowinckel endnu et indicium på forløbet. Jahves kultus-navn, som
ofte er knyttet til situationer omkring arken, Hærskarernes Herre,
benyttes fire gange i Sl 84. Da festprocessionen ankom til templet,
sang man Sl 24. Først sang de hymnen til Jahve, verdens hersker
og skaber, dernæst fandt en ordveksling sted mellem portvagten
og processionen om kravene for at træde ind i templet, og slutteligt
lød der en opfordring om, at portene skulle oplukkes, så Jahve,
Hærskarernes Herre, svævende usynlig over arken kunne drage ind
igennem templets porte. Da folkeskaren var trådt ind på helligstedet/
13. Mowinckel kategoriserer Sl 8; 15; 24; 19; 33; 46; 48; 50; 66A; 75; 76; 81;
82; 84; 87; 114; 118; 132; 149; Ex 15:1-18 som salmer med tronbestigelseskarakter
(Mowinckel 1961 (1921), 4).
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tempelområdet, sang de Sl 118, der bl.a. nævner retfærdighedsporte i
vers 19 ()שערי צדק. Mowinckel forstår dette som en konkret port, der
leder videre ind i helligdommen – de retskafne kan træde igennem
den og komme tættere på alteret (Sl 118, 27), og derved nærmere
på Jahves bolig i det allerhelligste (Mowinckel 1951, 177). Sl 118,27
understøtter Mowinckels opfattelse af processionen, da perikopen
beskriver festprocessionen, som når til alterets horn og danner kæde
derom.
Her i templet ved alteret, og derfor i slutningen af Sl 118, slutter
Mowinckels rekonstruktion af kongeindtoget i den kultisk-mytiske
kontekst. Forløbet i de fire salmer illustrerer ganske fint Mowinckels
kultiske salmeforståelse. Ved hjælp af Sl 132 kan den mytologiske
baggrund for festen etableres. Sl 84 understreger valfartsaspektet af
ritualet, idet den omhandler det at drage op til Guds helligdom. Sl
118 beskriver forløbet, efter at ritusoptoget har bevæget sig ind i selve
helligdommen. Det er ikke redaktionen, samtidshistorien eller tematikkerne, der styrer læsningen, men udelukkende kultens ritualer og
derfor forsøget på at forstå salmernes oprindelige funktion og formål.

Sl 24: Det antifonale præludium og Herlighedens konge drager
ind i templet
Mowinckels læsning kulminerer i Sl 24,7-10, hvor salmen har sit
klareste antifonale og liturgiske udtryk. Forinden lovprises Jahves
ejerskab over jorden og hans skaberkraft. Dernæst spørges der til
folkeskarens renhed og etik, og dette ses som et kriterium for at
kunne nå til templet. Derved er det centrale i processionsskaren at
nå til Jahves hvilested og bære hans ark ind i det. Det at bære arken
op ( )עלהtil templet (med udgangspunkt i Sl 24,3) og identificere
herlighedens konge er det rituelle, mytologisk-kultiske, hvis formål er
at mindes arkens første indtog i 2 Sam 6,12.14 Der fremtræder andre
centrale perspektiver og motiver, men formålet med arkprocessionen
er, at Jahve er blevet konge, han er: “… in übermenschlicher Größe
thront Jahwä auf – oder in – der Lade” (Mowinckel 1961 (1921),
120). Derfor skal portene slås op for ham, sådan at han kan stige op
til og ind i sin bolig.
Før Herlighedens konge drager ind i templet, foregår der et liturgisk forløb frem og tilbage mellem to forskellige talende subjekter. I
Mowinckels rekonstruktion af tronbestigelsesfesten tolker og identificerer han de to stemmer. Salmens liturgiske karakter begynder i v3,
14. Roden  עלהoptræder ligeledes i overskriften  שיר המעלותtil alle salmerne i det
såkaldte Valfartspsalter (Sl 120-134).
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hvor der spørges til, hvem der kan stå på Herrens bjerg, hans hellige
sted. Mowinckel anser stemmen for at være én i processionen, som
træder frem og spørger om, hvem der er hellige og rene til at træde op
til templet. I v7 begynder selve den antifonale passage, hvor et subjekt
spørger, om portene kan åbnes for herlighedens konge. Mowinckel
anser stemmen for at være den samlede processions sang, som han
forstår som et kor. Det efterfølgende spørgsmål om, hvem herlighedens konge er, anser Mowinckel for at være stillet af en portvagt. Den
antifonale struktur må derfor opstilles på følgende måde:
Processionen: Opløft jeres hoveder, I porte, opløft jer, I oldtids døre, så
han kan indtræde, herlighedens konge.15
Portvagten: Hvem er herlighedens konge, der?
Processionen: Jahve, stærk og mægtig, Jahve, mægtig i krig.
Folkeskaren: Opløft jeres hoveder, I porte, opløft jer, I oldtids døre, sådan at han kan træde ind, herlighedens konge.
Portvagten: Hvem er han, herlighedens konge der?
Processionen: Hærskarernes Herre, han er herlighedens konge.

Denne antifonale struktur, hvor der veksles imellem forskellige talende subjekter, er blevet sat i musik adskillige gange i musik- og
kirkehistorien. I det følgende vil jeg se på, hvordan dette kommer til
udtryk i G. F. Händels (1685-1759) Messiah: A Sacred Oratorio.

IV: Händels Messias – baggrunden for værket og librettoens
tilblivelse
I kor 30 Lift up Ye Heads i Messias fortolker Händel Sl 24. Korværket
betoner de samme motiver og bevægelser, som Mowinckel gør i
sin kultisk-liturgiske rekonstruktion af Sl 24. Før jeg kan give en
meningsfuld analyse af Händels læsning af salmeteksten, præsenterer
jeg indledningsvis Händel og oratoriegenren, den kirkehistoriske og
15. I opstillingen bruger jeg min egen oversættelse frem for 1992-oversættelsen.
Dette skyldes primært, at jeg ønsker at understrege brugen af de demonstrative
pronominer og at oversætte  הכבודmed herlighed frem for ære.
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politiske kontekst i Händels samtid, da den historiske kontekst er
central for den receptionshistoriske tilgang.

Tyskeren Händel og det engelske oratorium
Händel (1685-1759) blev født i Halle, men flyttede til England i
dronning Annes regeringstid i 1712 og boede der indtil sin død i 1759.
I 1710 have Händel været kapelmester hos kurfyrsten af Hannover,
som senere skulle blive George I, konge af England. Således har
Händel kendt George, før han overtog tronen i 1714. I 1706-10 var
Händel bosat i Rom. I den periode komponerede Händel latinsk
kirkemusik – heriblandt kantater og to oratorier. Oratoriet var efter alt
at dømme ikke en særligt udviklet musikalsk genre, da Händel kom
til England i 1712. De tidligste eksempler på engelske oratorier er
John Hiltons (1599-1657) to “sacred dialogues”, The Dialogue of King
Solomon and the Two Harlots og The Dialogue of Job, God, Satan, Job’s
Wife and the Messenger fra 1616.16 Sådanne “dialoger” viser, at der har
været dramatiseret musik, baseret på bibelske fortællinger i perioden.
Dog var der formentlig ikke tale om en egentlig engelsk oratoriegenre. Det såkaldte “engelske oratorium” som en særlig oratorium-stil
er Händels fortjeneste. Genren blev baseret på en form for syntese af
Händels musikalske uddannelse i mange forskellige landes kirkelige
og musikalske traditioner. Händels “engelske oratorium” er således
baseret på den italienske opera seria17, den latinske kirkemusiks
koriske harmonisering af Salmernes Bog, det tyske oratorium, det
franske drama og den engelske kormusik (Smither 1977, 178).
Overordnet set kan man sige, at oratoriegenren kommer fra Italien.
Oratorium betyder bedesal og er en stedsangivelse af, hvor man
udførte denne form for musikalske andagter. Derved er ordet senere
kommet til at definere en musikalsk genre, som overordnet set består
af musikalske dramaer, som blev opført i broderskabs-bedesale.
Teksterne kom som regel fra bibelsk litteratur, mens den musikalske
stil på mange måder ligner operaen. Oratorium er en overordnet
genrebetegnelse, da den dækker over mange forskellige typer af
musikalske dramaer. Det engelske oratorium adskiller sig genremæssigt
fra andre oratorier ved, at koret får en mere fremtrædende rolle i den

16. Howard E. Smither, A History of the Oratorio vol. 2, The Oratorio in the Baroque
Era – protestant Germany and England (Chapel Hill: The University of North
Carolina Press 1977), 175.
17. Opera seria var en veldefineret genre på Händels tid, hvor al handling
udspiller sig i enkelte recitativer, og hvor der i arier udelukkende udtrykkes enkelte
følelsesudbrud.
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dramatiske repræsentation af bibelske tekster.18 I den forbindelse er
det værd at notere sig, at enkelte i Händels samtid mente, at Messias
ikke var et rigtigt oratorium genremæssigt, da stykket ikke var
dramatisk nok i sin struktur.19 Der er dog uden tvivl en sammenhæng
mellem Messias og den italienske og tysk-protestantiske oratoriegenre.
På den måde kan man sige, at Händel bragte kulturelt gods med sig
fra kontinentet til England og udviklede en særlig engelsk udgave af
oratoriet. Dette skete i en periode, hvor der var store ændringer i det
engelske monarki, da en tysker skulle arve den engelske trone.

Værkets historiske kontekst
Disse ændringer skyldtes først og fremmest, at Tolerancetraktaten
af 1689 vandt indpas i Vilhelm IIIs regeringstid (1689-1702).20
Traktaten erklærede den anglikanske kirke som statskirken i England
og tillod tolerance over for de protestantiske “afvigere”, som blev
tilladt forsamlings- og kultusfrihed.21 Katolikkerne derimod blev
underlagt hård tvangslovgivning. Det største problem for Vilhelm III
var dog ikke de engelske katolikker, men de gejstlige non-jurors, som
ikke ville aflægge ed.22 Disse non-jurors organiserede sig efterfølgende
delvist i, hvad de kaldte den “sande katolske kirke”, som ikke
knyttedes direkte til den romersk-katolske kirke og derfor forblev en
“katolsk” engelsk kirke.
Wilhelm IIIs efterfølger var dronning Anne. Hendes regeringstid
(1702-1714) var kendetegnet ved en rig opblomstringsperiode inden
for kultur- og kirkeliv. Den herskende kirkeretning inden for den
anglikanske kirke var i denne tid latitudinarismen, som repræsenterede en bred, “frisindet” kirke. I 1714 overtog den hannoveranske
konge George I tronen som 54-årig. George I arvede tronen pga. den
såkaldte “Act of Settlement” fra 1701, som forbød katolikker at arve
tronen i England. Intet mindre end 50 katolikker stod foran George
18. Nils Holger Petersen, Händel - Messias: originalteksten med dansk oversættelse:
baggrund og fortolkning (København: Det Danske Bibelselskab 2004 (1992)), 59-65.
19. Fx John Brown som skrev: “Thought that grand Musical Entertainment
(Messiah) is called an Oratorio, yet it is not dramatic; but properly a collection of
Hymns or Anthems drawn from the sacred Scirptures; In strict Propreiety, therefore,
it falls under another Class of Composition” (Smither 1977, 255).
20. Carsten Bach-Nielsen, Kirkens historie (København: Hans Reitzels Forlag
2012), 333.
21. Martin Schwarz Lausten, Kirkehistorien (København: Anis 1997), 208.
22. Charles Jennens, Händels librettist, var en non-juror og kunne derfor ikke
træde ind i politiske eller kirkelige embeder, da magten i London på det tidspunkt
lå helt i hannoveranske hænder (Donald Burrows, Handel Messiah (Cambridge:
Cambridge University Press 1991),9).
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I i arvefølgen. Händel skrev først Messias i George IIs regeringstid
(1727-1760). George II var opvokset i Hannover, og efter faderens ønske komponerede Händel musikken til sønnens kroning. Her benyttede Händel 1 Kong 1,38-40 i et af sine mest kendte musikstykker
Zadok the Priest til at legitimere monarkiet med et gammeltestamentligt, teologisk fundament. Da Händel skrev Messias, fik han kyndig
hjælp til at udvælge de rette passager til librettoen – da man med
denne ønskede at bevise hele Bibelens sandhed ud fra skriften selv.

Jennens’ og Händels fortolkningsstrategier
Charles Jennens (1700-1773) sammensatte hele librettoen til Händel.
Jennens ønskede, at teksten skulle være en bibelmosaik af passager
fra hele Bibelen. Den primære kilde til librettoen var King Jamesbibelen. Jennens har dog i enkelte satser,23 navnlig i passionsdelen
af værket, ændret på de personlige pronominer f.eks. fra “I” til “he”.
Jennens foretog ændringerne som led i sin kristologiske tolkning af de
gammeltestamentlige passager (Petersen 2004, 53). Hans ændringer
er foretaget af passager, som traditionelt er fortolket messiansk for
at understrege sammenhængen mellem GTs skrifter som profetiske
udsagn om Jesu lidelse, død og opstandelse. Passagerne er bl.a. fra de
to sidste tjenersange24 i Es 50,4-11 og 52,13-53,12 og Sl 22.
Det primære teologiske formål med Jennens’ tekstudvalg var at føre
bevis for bibelens sandhed. Librettoen skulle bevise GTs foregribelse
af NTs begivenheder (Petersen 2004, 51). Tekstudvalget beroede
således først og fremmest på en typologisk udlægning af GT, som
er og har været et centralt fortolkningsprincip igennem den kristne,
liturgiske fortolkning af bl.a. Salmernes bog. Typologi betegner en
skriftudlægningsmetode, som allerede benyttes i NTs udlægning
af GT.25 I sin mest basale form trækker metoden på en typos fra
GT, eksempelvis en person eller en begivenhed, som forstås som
en foregribelse af Jesu Kristi evangelium.26 Fortolkningsprincippet
opfattedes allerede i oldkirken som en af de mest centrale læsninger
i forbindelse med forståelsen af relationen mellem GT og NT.27
23. Satserne: 17, 20, 24, 26-29.
24. Ifølge B. Duhms opdeling af de fire tjenersange i Deuteroesajas (Das Buch
Jesaia übersetzt und erklärt (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1892).
25. Eksempelvis i Rom 5,14 om Adam: “Han er et billede på ham, der skulle
komme” (DO 1992).
26. Stuart George Hall, TRE 34 (Berlin – New York: Walter de Gruyter 2002),
208.
27. Fx ved Justin Martyr (100-165) som mente, at en af de tre overordnede
skrifttyper i GT var profetiske og typologiske udsagn om Kristi evangelium
(Siegfried Reader, TRE 27 [Berlin – New York: de Gruyter 2002], 625).
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Salmernes Bog er blevet fortolket typologisk igennem hele
kirkehistorien, og salmerne har haft en central placering i kirkens
liturgi, musik og i bønssammenhæng. Skriftet er overordnet set
blevet brugt på to måder i liturgiske sammenhænge: Enten som
en særlig visdomslitteratur, hvor man anser hele psalteret som
én særlig visdomsskole, lectio continua, eller med fokus på enkelte
salmer og disses profetiske karakter, som har en særlig placering i
frelseshistorien.28
Den typologiske fortolkning af gammeltestamentlige skriftsteder
(særligt i Salmernes Bog) var den primære fortolkningsnøgle, som
Jennens og Händel var afhængige af i udformningen af Messias.
Således er deres metode, og derved den typologiske brug af Sl 24,710 i Lift up Ye Heads, ikke en nyopfindelse, men en allerede kendt
fortolkningsstrategi. Sådan kædes skrifterne sammen, og fungerer
som en messiansk bevisførelse inden for Bibelens skrifter. Den
typologiske læsning har naturligvis udviklet sig meget i perioden fra
den oprindelige nytestamentlige brug til Händels og Jennens’ brug af
den. Fortolkningsmetoden blev etableret i den tidlige kirke og får en
stigende indflydelse igennem middelalderen. I højmiddelalderen (ca.
1000-1300) er den typologiske læsning så udbredt, at man kan finde
eksempler på den påstand, at hele GT repræsenterer en række typer,
som forudgriber Kristi komme. På den måde benytter man hele GT
som en udpræget kristen fortælling, der peger frem imod Kristus. Den
typologiske læsning bliver modificeret i tiden efter reformationen,
hvor den overordnet set bliver mindre anvendt.29 Händel og Jennens’
typologiske læsning af de gammeltestamentlige passager benyttes
til at bevise kontinuiteten mellem GT og NT. Derfor er strategien
ikke præcis den samme som den højmiddelalderlige typologiske
skriftforståelse, men der skal ikke sås tvivl om, at læsningen har en
profetisk intention, som “afsløres” i selve titlen på værket Messias.
I Messias er de gammeltestamentlige passager udvalgt i et kristent,
teologisk øjemed.
Librettoen til Messias indeholder samlet set 73 bibelvers. 43 af dem er
fra GT, og 30 er fra NT. De to mest citerede skrifter er Esajas’ bog (22
vers) og Salmernes Bog (14 vers). I forbindelse med struktureringen
af librettoen er det ikke uvæsentligt, at Jennens benytter passager fra
GT, som citeres i NT (fx Arie 3, hvor Es 40,1-3 benyttes, som citeres
i Luk 3,5), passager fra NT, som er citater af GT (fx i Kor 18 som
citerer Matt 11,30, der er et citat fra Jer 6,16) og passager fra GT, som
28. Angelus A. Häußling, RPP 10 (Leiden – Boston: Brill 2011), 499-500.
29. For en uddybning af typologiens idehistoriske udvikling se evt. E. Auerbachs
essay Figura (1938) i Scenes from the Drama of European Literature (Minneapolis:
University of Minnesota Press 1984), 11-76.
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i høj grad ligner passager, som senere forekommer i NT (fx Arie 6,
som bygger på Mal 3,2, men som ligeledes ligner Åb 6,16-17).30 På
den måde understreger Jennens med sit tekstvalg og sin strukturering
af passagerne, at de “typologiske beviser” eksisterer i selve Bibelens
relation mellem GT og NT. Opbygningen i værket er derfor centralt
for forståelsen af selve læsningen af Sl 24.

Messias’ opbygning og kor 30 Lift up Your Heads’ kontekst i
librettoen
Messias er opdelt i tre hoveddele. Den første del strækker sig fra værkets åbningssymfoni til kor 18 His yoke is easy, His burthen is light.
Den anden del begynder med kor 19 Behold the Lamb of God til kor
39, det folkekære Halleluja. Den tredje del påbegyndes med Arie
40 for sopran I know that my Redeemer Liveth og ender med kor 47
Worhty is the Lamb that was slain og et stort amen. Librettoen er
opbygget analogt med frelseshistorien: Jesu fødsel – Jesu død og opstandelse – de sidste tider.
Brugen af Sl 24,7-10 i Lift up Ye Heads udgør både et midtpunkt og
vendepunkt i anden del af Messias. Anden del (nr. 19-37) påbegyndes
også med Johannes Døberens skikkelse og rolle i frelseshistorien.
De indledende ord i kor 19 er fra hans vidnesbyrd om Jesus i Joh
1,29: “Behold the Lamb of God, that taketh away the sin of the
world”. Umiddelbart herefter kommer den længste “bevægelse” i hele
oratoriet, en alt-arie, hvis første del spilles i largo. Arien citerer Es
53,3: “He was despised and rejected of men, a man of sorrows and
acquainted with greif”. I midten af arien skifter Jennens skriftstedet
fra den fjerde tjenersang (Es 52,13-53,12) til den tredje (Es 50,4-11).
Es 50,6 fungerer som et uddybende intermezzo i sammenhængen,
den mand der var “despised” og “rejected” “[He] gave His back to the
smiters […] He hid not his face from shame and spitting”. Händels
musik skifter også karakter i arien, den bliver staccato-præget og
hurtigere. I kor 21-23 vender librettoen tilbage til Es 53,4-6. Passagen
beskriver formålet med fornedrelsen af manden i Es 50,6: “And with
His stripes we are healed”. Jennens beskriver soningsdøden igennem
de to tjenersange – Messias’ fornedrelse og korsdød er kriteriet for
vor frelse. I recitativ 24 og kor 25 citeres Sl 22,8-9. I denne passage
kommer tematikken atter op, hvor spotten og hånen er i fokus, som
i arie 20b. I de to satser er der dog den udvikling, at spotten denne
gang går på, at den lidende mand stoler på, at Gud vil redde ham,
30. Michael Marissen, Tainted Glory in Handel’s Messiah, (New Haven: Yale
University Press 2014), 86-87.
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selvom det umiddelbart ikke ser ud til at blive tilfældet for dem
som spotter. Det beskrives også samtidigt, at han har lagt sin sag
i Herrens hænder. Recitativ 26 og arioso 27 citerer henholdsvis Sl
69 og Klages 1,12. Jennens har ændret en del i grundteksten i disse
passager. Sl 69, som er en individuel bønssalme i 1. prs., kommer til
at omhandle Messias i 3. prs.: “He looked for some to have pity for
him…”. I Sl 69,21 i MT står der לבי, altså et substantiv med 1. prs.
pronominalsuffiks: “mit hjerte”. Det samme gælder arioso 27, hvor
Klages 1,12 citeres. I passagen synger Judas datter om sin smerte, men
her bliver det “His sorrow”. Recitativ 28, som bygger på Es 53,8, må
opfattes som Messias død på korset: “He was cut off out of the land
of the living”.
Arie 29 er det store vendepunkt, hvor passionstematikken fra sats
19-28 afsluttes.31 Musikken skifter fra mol til dur, og tenorarien citerer
Sl 16,10: “But Thou didst not leave His soul in hell; nor didst Thou
suffer The Holy one to see corruption”. Sl 16,10 fortolkes messiansk
og kommer til at omhandle opstandelsen, ligesom Peter tolker den i
ApG 13,35, da han prædikede i Antiokia. Portene i kor 30 (Sl 24,710) kan derfor have en dobbelt betydning, de kan være himmelens
tempelport eller helvedes porte. Derved understreger passagen Jesu
kamp i dødsriget, når han sprænger dødsrigets port op og besejrer
døden.32 Sl 24,7-10 fungerer herved som overgangen fra død til liv
i librettoen – Jesus kæmpede i verden mod døden. Kampmotivet er
derved trukket i forgrunden i kor 30. Kristi sejr over døden i 24,7-10
er en skabelseskamp; Kristi kamp for liv i verden lader således til at
være analog med Jahves kaoskamp i den hymniske del af Sl 24,1-2.
Daniel I. Block skriver følgende om Jennens og Händels læsning
af salmen:
Jennens appeals to Psalm 24:7-9 to paint a celebrative picture of a
triumphant King marching up to the Temple on Mount Zion. As a
divine warrior the Messiah has triumphed over death. The psalmist calls
on the gates of Zion and the gates of the Temple to open wide for the
King.33

31. Passionstemaet er navnlig skrevet over fragmenter fra tre messianskfortolkede
klassikere: Sl 22, Es 50,4-11 og Es 53.
32. En opfattelse af Jesus nedstigen til dødsriget, som bl.a. ses hos Origenes og
Kyril af Jerusalem, og i nyere tid hos N. F. S. Grundtvig i I kvæld blev der banket på
Helvedes port (DDS 213).
33. Daniel I. Block: “Händel’s Messiah: biblical and theological perspectives”,
Didaskalia (2001), 1-23.
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Man kan dog indvende imod Block, at der først er en stedsangivelse
med “up on high” i arie 32, og at Zion først nævnes i nr. 34. Kristus
er altså herlighedens konge,  מלך הכבודsom skal drage igennem
templet/himmelens port. Passagen viser således tilbage til librettoens
begyndelse og forjættelsen om Johannes Døberens råb i ørkenen (Es
40,1-5), at Herrens herlighed, כבוד, skal åbenbares.
I det følgende recitativ og kor 31 tolkes herlighedens konge som
Guds søn, sådan som han beskrives i Hebr 1,5-6. Derved bekræftes
det, at Kristus er Herlighedens konge – en typologisk tolkning som
klinger fint med betydningen bag Kristus-Messias titlen, som Jahves
salvede. Perikopen bygger på Sl 2,7 og Sl 97,7. Det er interessant
at begge salmer betegnes som tronbestigelsessalmer i Mowinckels
Psalmenstudien II. I arie 32 fortolkes Sl 68,19 som et vidnesbyrd
om, at opstandelsen allerede er sket, her skal Gud Herren bo – altså
Kristus, Herlighedens konge. Fra kor 33-35 beskrives forkyndelsen af
evangeliet, dernæst beskrives modtagelsen af evangeliet fra arie 36-37.
Anden del afsluttes med en beskrivelse af Guds sejr i tenorarie 38 og
det store halleluja i kor 39. Læsningen af Sl 24 i kor 30 betoner således
Kristi sejr i dødsriget. Det interessante i forbindelse med denne artikel
er dog ikke læsningens sigte, men i højere grad, hvordan læsningen på
flere måder strukturelt set ligner den, som man finder i Mowinckels
eksegetiske læsning af teksten.

Gennemgang af Händels læsning af Sl 24,7-10 i kor 30 Lift up
your heads
Händels fortolkning af Sl 24,7-10 er indbefattet i kor 30, som
bevæger sig over 77 takter. Satsen følger fuldstændig teksten i Sl
24s forløb. Salmetekstens antifonale struktur er tydelig at spore i
kompositionen. De første 30 takter af koret synges med to opdelte
svar-spørgsmåls-grupperinger. Satsen begynder derfor med, at sopran
I, sopran II og alter beder om, at portene skal slås op. Dette besvares
af tenorer og basser: “Who is this King of Glory?” Sopraner, alter og
tenorer besvarer spørgsmålet: “The Lord strong and mighty, the Lord
mighty in battle”. Den samme struktur gentages, ligesom salmens
opbygning, men i gentagelsen er grupperingerne dog spejlvendte
med undtagelse af altstemmen, som forbliver en del af den spørgende
stemmegruppe. Dette kan opfattes som et udtryk for Kristi kamp
mod dødsriget. Denne fortolkning beror på det grundlag, at de
lyse stemmer i begyndelsen repræsenterer opstandelsens lys, og de
mørke mandsstemmer kan forstås som helvedes. Spejlvendingen af
stemmerne understreger ligeledes overgangsstrukturen, idet de lyse
stemmer først spørger, om de kan passere det mørke, altså helvedet,
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og dernæst beder de mørke/dybe stemmer, som repræsenterer det
jordiske, om at stige op til det lyse, altså himmelens port.
Vekselsangen mellem de to rolle- og størrelsesskiftende grupper fortsætter indtil takt 32, hvor alle stemmerne synger samtidigt.
Herefter synger koret over de to forskellige epiteter til herlighedens
konge, som i Händels læsning er Kristus og hærskarernes Herre, som
også er Kristus. Koret ender med at fremhæve, at Kristus er herlighedens konge.
Händels iscenesættelse af Sl 24,7-10 i oratoriet fremhæver det
antifonale/liturgiske element i salmeteksten. Det er tydeligt, at
der synges mellem to talende grupperinger, hvor den spørgende
konsekvent indeholder færre stemmer end den besvarende. Det
er muligt, at Händel har forsøgt at fremhæve det liturgiske præg i
salmen, da han kendte til opstandelsesceremonielle traditioner fra
middelalderens klostre og katedraler, hvor Sl 24,7-10 benyttedes til
gudstjenesten påskedag (Petersen 2004, 57). Uagtet den betragtning
er Händels læsning af passagen messiansk og har strukturelt set
mange lighedspunkter med Mowinckels kultiske rekonstruktion af
teksten.

V: Strukturelle og teologiske ligheder og forskelle mellem
Mowinckels og Händels receptionshistoriske læsninger af
Sl 24,7-10
Som allerede pointeret er der mange lighedspunkter mellem Händels
musikalske fortolkning og Mowinckels eksegese af Sl 24, men der
er naturligvis også afgørende forskelle. Primært forsøger de to læsninger at fremhæve to forskellige ting, men så at sige på parallel vis.
Mowinckels læsning af Sl 24 fremhæver den kultorienterede folkeskare og Jahves indgang i templet. Händels læsning omhandler Kristi
kamp imod døden, livets sejr og opstandelsen.
Det mest centrale lighedspunkt i læsningerne er den strukturelle
lighed. Mowinckel forestillede sig, at én enkelt portvagt spurgte:
“Hvem er herlighedens konge?” og at en større folkeskare besvarede
spørgsmålet. Både forståelsen af strukturen og størrelsesforholdene
mellem de talende subjekter i liturgien går tydeligt igen i Händels
fortolkning af Sl 24.
Hvad angår læsningernes bagvedliggende metodik, så minder
disse umiddelbart også om hinanden. Hverken Mowinckel eller
Händel tager højde for kanons sammensætning og slet ikke for den
almindelige femdeling i Salmernes Bog. De “fisker” i skrifterne for at
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nå frem til deres resultater. Mowinckel nøjes med psalteret og få dele
af de gammeltestamentlige skrifter, Händel benytter sig derimod af
hele kanon og foretager små fortolkende omskrivninger af teksten,
for at accentuere sine motiver og sin kristne tolkning.
Mowinckels rekonstruktion af tronbestigelsesfesten, hvor
Jahve blev båret til templet, anser Mowinckel Sl 24,7-10 som den
umiddelbare situation, inden Israels folk valfarter ind i selve templet.
Efter at folkeskaren har sunget Jahves kultus-navn, יהוה צבאות,
træder de ind. Denne “scene” er analog med Händels struktur i
koret. Da musikken går fra første til anden del i korsatsen, går den
fra et homofont og antifonalt lydbillede til et overvejende polyfont.34
Ændringen giver musikken en klar fremtoning af bevægelse.
Valfarts- og processionstematikken og dennes sakrale karakter i
kulten i Mowinckels læsning af salmens rituelle baggrund passer altså
ind i Händels fortolkning. Mowinckels forståelse af processionens
bevægelse og dens afsyngning af valfartssange, שיר המעלות, fra Sl
132,8-10, ad en via sacra, som beskrives i Sl 84,6 før deres indtog
i templet, efter at porten er blevet slået op i Sl 24,7-10, svarer til
bevægelsen i Händels korsats.
I Mowinckels læsning ligger det overordnede fokus på bevægelsen
( עלהSl 24,3), som beskriver den kultiske rite at gå op til helligdommen. Det primære fokus er altså det lokative i processionen, selve Jahves trones bevægelse udenfor Jerusalem op til templet. Den opadgående tankegang forekommer også i Händels læsning, men her er det
primære fokus Jesu himmelfart og overgangen fra dødsriget til livet.
I Mowinckels læsning må det betyde, at Jahve drager op til templet,
svævende over sit hellige skrin, pagtens ark, i procession med Israels
syngende folkeskare. I Händels fortolkning, og derfor i en kristen
typologisk læsning, er billedet analogt med opstandelsen. Bevægelsen
er lokativ fra Kristi sjæl i “hell” (arie 29) til “up on high” (arie 32),
men det primære fokus ligger på sejren over døden.
I Händels tolkning af Sl 24 er pointen, at når Kristus træder igennem tempelporten, da sejrer livet, Kristus overmander døden. Et af
de mest afgørende ledemotiver i Mowinckels forestilling om Jahves
tronbestigelsesfest er, at festen er en høstfestsfejring og en fejring af,
at kaosmagterne blev (og bliver) nedkæmpet – Jahves såkaldte creatio continua. Dette er et centralt ledemotiv, som Mowinckel ligeledes
sporede i den assyriske nytårsfejring.
34. Med homofont menes der, at der synges flerstemmigt, men at der er en struktur
og en hovedstemme, som dominerer lydbilledet og derved underordner de andre
stemmer sig denne. Begrebet kan også betegne stringent enstemmig musik som fx
gregoriansk sang.
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Fortolkningskontinuitet eller oprindelig struktur – afsluttende
diskussion
Mowinckels og Händels læsninger af Sl 24,7-10 sigter tydeligvis mod
vidt forskellige mål. Mowinckel forsøger at rekonstruere kulten ud
fra psalteret, Händel forsøger “at bevise” GTs foregribelse af NTs
begivenheder igennem en musikalsk, typologisk fortolkning. På trods
af disse forskelle betoner deres læsninger de samme tematikker, hvad
angår stemmeidentifikation, struktur og antifonal sang mellem to
forskellige grupperinger af to forskellige “størrelser”. Händels kristne,
typologiske tolkning af Sl 24,7-10 kan derfor bestyrke Mowinckels
receptionshistoriske læsning, som forsøger at rekonstruere kultens
ritualer ud fra det formkritiske ønske om at forstå en teksts Sitz-imLeben. De fælles læsninger beviser dog på ingen måde, at der rent
faktisk har eksisteret en tronbestigelsesfest, og at man kan bevise
eksistensen af et sådant ritual med Salmernes Bog som en form for
libretto og hovedkilde. Læsningen får dog Mowinckels eksegetiske
tolkning af psalteret til “at stå mindre alene”.
Det er interessant i forbindelse med læsningen af Sl 24 at undersøge
to forskellige “kultiske religioners” fortolkning af samme salmetekst
og herigennem iagttage de fælles strukturer, som unægtelig tegner sig
i receptionshistorien. Mowinckels såvel som Händels læsning understreger Guds kamp imod døden – henholdsvis Kristi sejr over dødens
magt og Jahves kamp imod kaosmagterne. Der er i begge fortolkninger fokuseret på, at Guds kamp altid er en opretholdelseskamp for
livet. Læsningerne peger også begge på det “at gå op” som en form
for dobbeltbevægelse. Kristus stiger op til himlens port i sin himmelflugt. Jahve går op til sit hvile- og helligsted i procession til templet.
Udover de interessante tematiske sammenfald i de to læsninger, så
skal det understreges, at det også er centralt i sammenstillingen af
de to læsninger, at det er muligt at behandle Mowinckels eksegese i
Psalmenstudien II som et form for nedslag i Sl 24s kultur- og receptionshistorie på samme måde vis som Händels Messias.
I den forbindelse kan det diskuteres, hvorvidt den kristne,
kirkemusikalske fortolkning af Sl 24 har fungeret som en slags
hermeneutisk horisont for Mowinckels eksegese. Det kan i sagens
natur ikke bevises, men sammenfaldet i de to fortolkninger ud fra
overstående gennemgang er påfaldende. Her er det ikke uvæsentligt
at påpege, at Mowinckels opfattelse af kulten i Psalmenstudien II
baseres på en form for komparativ metode. For at understrege tidligere
fortolkningers misforståelse af det kultiske element, benytter han et
eksempel fra den romersk-katolske kirke (Mowinckel 1961 (1921),
33). Der nævnes i denne forbindelse intet om psalteret selv eller for
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den sags skyld om en typologisk opfattelse af salmerne. Dog skriver
Mowinckel:
Es ist denn auch eine bekannte Tatsache, Daß der dem Kulte immanente
Trieb zum Drama auch im katholischen Mittelalter sich auf vielen
Punkten geltend gemacht hat. Es genügt hier, aus die Passionsspiele und
die Weihnachtsspiele, die beide noch fortleben, wenn auch z. T. von
dem Gottesdienste losgetrennt, hinzuweisen (Mowinckel 1961 (1921),
34).

De passionsspil, som Mowinckel henviser til i citatet ovenfor35,
har deres udspring i den tidlige middelalders dramatiske liturgi,
hvor Sl 24,7-10 blev fortolket typologisk som en beskrivelse af Jesu
Kristi opstandelse fra de døde. Mowinckel trækker ingen paralleller
direkte hertil, men Mowinckel orienterede sig ift. de middelalderlige
passionsspil, som strukturelt set har visse fællestræk med fortolkningen
i Psalmenstudien IIs beskrivelse af Jahves tronbestigelsesfest og i alle
henseender til processionskulturen, der var central i forbindelse
med passionsspillene. Der kan altså være tale om en anakronisme
i Mowinckels eksegese af Sl 24, hvor kirkens repræsentation i
liturgi, procession og drama har fungeret som en mere eller mindre
ubevidst hermeneutisk baggrund. Argumentet får ekstra tyngde og
slagkraft, hvis man inddrager Hans J. Lundager Jensens pointe om,
at Jahve-religionen bestemt var en religion, hvor der var fester, men
ikke en religion, hvor der var rituelle processioner.36 Dette hænger
sammen med, at man ikke havde templer i Jahve-religionen på
samme måde som i arkaiske religioner. For i arkaiske religioner var
templerne bygget, så man kunne fremvise helligdomme, som skulle
transporteres og fremvises i processioner – dette harmonerer ikke med
billedforbuddet i den “nye” Jahve-religion. H. J. Lundager Jensen
35. Mowinckel henviser i en fodnote, når han taler om Passionsspiele i Psalmenstudien
II: “Vgl. Süß, Passionsspiele, RGG IV”, og dette henviser til Dr. W. Süß’ artikel i
RGG 4 fra 1913, som blandt andet Gunkel var medudgiver på. Artiklen Passionsspiele
er lang og grundig gennemgang af forskellige indflydelser på passionsspillene i
kirken. Her gennemgår Süß for eksempel de udgaver af Mark 16,6-7 som man
har brugt til Matutin-bønnen på påskesøndag i middelalderen (Hermann Gunkel
og Otto Scheel, RGG 4 (Tübingen: Mohr Siebeck 1913), 1246). Dette er også de
såkaldte Quem quaeitis-spil. Selvom denne tekst omhandler kvinderne, som besøger
Jesu grav, så er strukturen i disse spil et drama, hvor der spørges, hvem kvinderne
søger. Herefter svares en anden stemme Jesus fra Nazareth og til sidst forklarer en
stemme, at Jesus er opstanden og ikke længere er i graven. Der er visse strukturer i
disse rituelle dramaer, som ligeledes ligner Mowinckels fortolkning af Sl 24.
36. Hans. J. Lundager Jensen: “Om dejlige dage: Hiero- og teofore processioner i
arkaisk religion og i Det Gamle Testamente”, RVT 66 (2017), 78-104.
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påpeger, at man måske kan argumentere for, at man kan betragte
Corpus Christi-processioner, som stammer fra middelalderen, som
en form for tilbagevenden til en arkaisk teofor procession, hvor man
bærer en guddom frem. Han mener dog ikke, at man kan forsvare, at
der findes sådanne processioner i GT.37 Dette antyder for det første en
metodisk fejlkobling i Mowinckels eksegese, som muligvis bunder i en
forsimpling, der skyldes den komparative metode, som er helt central
for Mowinckels teori om tronbestigelsesfesten og processionsritualet
i Sl 24. For det andet tyder det på, at Mowinckel har været præget af
processionskultur og passionsspil, som ikke har en egentlig relation
til GT. Mowinckels forsøg på at betone det centrale i at betragte “det
kultiske” grundelement i religionen i Psalmenstudien II ender med at
fælde hans egen teori, da den forsimpler religionerne og ender med at
bedrive anakronistiske argumenter for tronbestigelsesfesten.
Det er i denne forbindelse også interessant at overveje fortolkningssammenfaldet ud fra formkritikkens præmisser. Man kan overveje
om selve strukturen i Sl 24,7-10 fordrer en antifonal fortolkning af
teksten. I så fald kan det muligvis antyde en oprindelig kultisk situation, hvor teksten eventuelt har været skrevet med henblik på at blive
udsagt af forskellige subjekter/grupperinger. Det er umuligt at komme det nærmere end overvejelser eller indicier, hvis man ikke vil ende
med at gå for vidt ligesom Mowinckel. Men struktursammenfaldet i
salmens receptions- og fortolkningshistorie antyder enten kontinuitet
i fortolkningstraditionen – i kunsten og eksegesen – eller muligvis en
fælles struktur i selve salmeteksten, som indbyder og kræver en form
for antifonal læsning af Sl 24.

37. Hans. J. Lundager Jensen: “Processioner: Indledning”, RVT 66 (2017), 3-13.
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Abstract: Martin Luther and early Lutheran tradition claimed that God
wills both life and death. There is, however, an asymmetry between
God’s will for life and God’s will for death. The article explores how this
asymmetry has been handled in different ways within the early Lutheran tradition. Also, the Formula of Concord (1577) understood divine
predestination to be the cause of human faith. Later Lutheran Orthodoxy understood human faith to be the reason for divine predestination. In the 1880’s these two positions gave rise to a controversy among
North American Lutherans. Their main arguments are reproduced.
Martin Luther himself believed that everything happened by necessity,
but he understood this to be compatible with a distinct version of a free
will. In modern philosophical parlance, Luther was a compatibilist. In
this, later Lutheran Orthodoxy did not follow the reformer. It moved
towards synergism.
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Gud vil både livet og døden. Det er derfor, vi lever, og det er derfor, vi
dør. Men Gud vil ikke disse to ting på samme måde. Der er en asymmetri i Guds vilje. Sådan kan man meget kort resumere både Martin Luthers (1483-1546), Philipp Melanchthons (1497-1560) og den
lutherske ortodoksis opfattelse af Guds vilje. Men denne asymmetri
tilrettelægges ikke på samme måde af alle. Melanchthon forandrer
hen over årene den måde, hvorpå han forklarer Guds vilje til liv og
Guds vilje til død. Dette gælder liv og død her og nu, og det gælder
liv og død i det hinsidige. Den senere lutherske ortodoksi følger Melanchthon i hans ændrede formuleringer, men går et par skridt videre
end ham.
De lutherske reformatorer og deres disciple er enige om, at Gud
kender fremtiden. Guds forudviden er ikke en prognose, men en faktisk viden. Derfor vil det, som Gud har forudset, med nødvendighed indtræffe. Allerede af den grund sker alting med nødvendighed.
Men vi kan desuden finde udsagn både hos Luther, hos den unge
Melanchthon og hos flere af teologerne i den tidlige ortodoksi, som
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indebærer, at alting sker med nødvendighed, fordi Gud har bestemt,
hvad der skal ske. Martin Luther siger i 1520: “Alting sker med absolut nødvendighed.”1 Når det enkelte menneske bliver til, er det, fordi
Gud vil det. Han giver os livet. Når det enkelte menneske dør, er det,
fordi Gud vil det. Han tager livet tilbage. Undervejs i vores liv sker
alle ting, fordi Gud vil det sådan.
Dette tilrettelægges noget anderledes af den ældre Melanchthon
og i den senere lutherske ortodoksi. Der forbliver dog en asymmetri
i deres formuleringer. Selv de stærkeste formuleringer af Guds vilje
og alvirksomhed (pankausalitet), som vi finder hos Luther og hos de
tidlige lutheranere, levner plads for menneskets vilje og spontanitet.
Ingen af dem argumenterer for det, der er blevet kaldt hård determinisme eller fatalisme. Vi vil se på, hvordan tidlig luthersk tradition
har formuleret asymmetrien mellem Guds vilje til liv og Guds vilje
til død.

Alle er forudbestemt til frelse
Sognepræsten i Erfurt, Leonhardt Palhöfer (d. 1566), afviste både synergismen og læren om individuel forudbestemmelse til frelse. På den
ene side gælder det, mente han, at troen skyldes Gud alene. Dette er
monergisme. Den menneskelige vilje er ikke en årsag til troen, som
synergismen hævder. På den anden side gælder det ifølge Palhöfer, at
Guds almindelige frelsesvilje forhindrer, at Han har forudbestemt enkeltpersoner til frelse. Gud har forudbestemt alle mennesker til frelse,
siger Palhöfer. Reelt betyder det, at Gud kun har forudbestemt frelsesvejen: Tro på Jesus, så bliver du frelst. Gud har nok forudset, men
ikke forudbestemt, hvilke personer der bliver frelst.
Der står dog et logisk problem tilbage: Hvis Gud er alene om at
virke menneskers tro, men uden at forudbestemme, hvem der skal
tro, hvorfor kommer så nogle og ikke andre til tro (lat. cur alii, alii
non)? Men dette spørgsmål må ikke besvares, mente Palhöfer. Vi skal
bare fastholde de to linjer, som han fandt i Bibelen: Guddommelig
monergisme i omvendelsen og Guds almindelige frelsesvilje.2
Palhöfers skrifter om udvælgelsen blev først trykt omkring 30 år
efter hans død, hvor de mødte en vis velvilje. I 1593 blev Samuel Huber
1. Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X novissimam damnatorum. WA 7,146,7-8: “Omnia … de necessitate absoluta eveniunt.”
2. Robert Kolb, Bound Choice, Election, and Wittenberg Theological Method from
Martin Luther to the Formula of Concord (Grand Rapids, MI/Cambridge, UK:
Eerdmans 2005), 179-181.
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(ca. 1547-1624) professor i teologi ved universitetet i Wittenberg.
Han var vokset op i Schweiz, men reagerede mod den reformerte
lære om forudbestemmelse til både frelse og fortabelse. Dette gjorde
Huber med samme påstand som Palhöfer: Gud har forudbestemt alle
mennesker til frelse. I virkeligheden har Gud altså kun forudbestemt
frelsesvejen (Kolb 2005, 265-266).
Dette var én måde at tilrettelægge asymmetrien på i den tidlige
lutherske ortodoksi. Men det var ikke den mest almindelige.

Gud har udvalgt nogle til frelse. Konkordieformlen art. 11
Det lutherske bekendelsesskrift, Konkordieformlen (FC), fra 1577 afviser også synergismen: Det er Gud alene, der bevirker et menneskes
tro (FC art. 2,77-78; 87-90). Men i modsætning til Palhöfer og Huber hævder FC art. 11 individuel forudbestemmelse til frelse.3 Gud
har ikke bare forudbestemt, hvordan man bliver frelst. Han har også
forudbestemt, hvilke personer der faktisk bliver frelst. Gud har ikke
bare forudset, men forudbestemt disse menneskers frelse. Og disse
forudbestemte mennesker vil med sikkerhed blive frelst. Til gengæld
afviser bekendelsen individuel forudbestemmelse til fortabelse: Gud
har forudset, men ikke forudbestemt, hvem der går fortabt. Det er
vigtigt for bekendelsen at skelne mellem Guds forudviden og Guds
børns evige udvælgelse til frelse (art. 11 stk. 4).
Bekendelsen siger: Før verdens grundvold blev lagt, har Gud holdt
råd, og i sit forsæt har Han bestemt, at Han vil føre netop mig til tro og
bevare mig til det evige liv (stk. 45). Denne udvælgelse er individuel,
så den gælder ikke alle mennesker, og den er sket for evige tider siden,
så den finder ikke først sted i det øjeblik, en person kommer til tro.
Her i tiden effektueres den udvælgelse af enkeltpersoner, som Gud
har foretaget før verdens grundvold blev lagt. Gud har ikke bare
forudset, hvem der vil tro, men forudbestemmelsen er en årsag til, at
de tror (stk. 8). Gud har også forudbestemt, hvornår den enkelte vil
komme til tro (stk. 56).
I modsætning til Palhöfer og Huber siger FC altså, at Gud ikke
bare har forudbestemt frelsesvejen, men netop de enkeltpersoner, som
kommer til tro, og som bliver bevarede i troen indtil det sidste. I
modsætning til de reformerte siger FC, at Gud vil alle menneskers
3. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1967), 1063-1091; Konkordieboken. Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, red. Jens Olav Mæland (Oslo: Lunde 1985), 524-538. Alle
henvisninger til FC er til solida declaratio.
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frelse, og at Jesus døde for alle mennesker (stk. 28; 68). Desuden
hævder FC i modsætning til de reformerte, at det er muligt for
en sandt troende at miste troen (stk. 11; 42). Men FC tilføjer: De
forudbestemte vil Gud ikke bare give troen. Han vil også bevare dem
i troen, så de faktisk når det evige liv (stk. 22; 32). I modsætning til de
reformerte afviser FC, at Gud har forudbestemt nogen til fortabelse.
Gud har fra evige tider siden forudbestemt, at den, der ikke tror, skal
fortabes. Gud har desuden forudset, hvem der vil gå fortabt, men det
enkelte menneskes fortabelse skyldes ikke Guds forudbestemmelse
(stk. 4-5; 78).4
Asymmetrien i FC’s lære om udvælgelsen består altså deri, at Gud
har forudbestemt de enkeltpersoner, der vil blive frelst. Derfor bliver
disse personer frelst. Men Han har ikke forudbestemt de personer,
der vil gå fortabt. Dette gælder på trods af, at der kun er disse to
muligheder: Frelse og fortabelse!5 Foruden denne asymmetri finder
vi følgende paradoksale formulering i FC: Gud vil ikke, at nogen går
fortabt, men at alle skal nå til omvendelse (stk. 81). Alligevel vil Gud
straffe dem, som vender sig bort fra Hans hellige bud. Han straffer
synd med synd, idet Han forhærder og forblinder mennesker (stk.
83).6

Tidlig ortodoksi. Johann Gerhard
Den sidstnævnte paradoksale formulering af Guds vilje genfinder
vi mere udfoldet hos professor i Jena, Johann Gerhard (1582-1637).
I sit hovedværk Loci Theologici (1610-22) skelner han mellem Guds
egentlige eller forudgående vilje (lat. voluntas antecedens) og Guds
afledte vilje (lat. voluntas consequens).7 Ligesom en god jordisk dom4. Robert Preus, “Predestination and Election. Article XI. The Formula of Concord”, A Contemporary Look at the Formula of Concord, red. Robert D. Preus &
Wilbert H. Rosin (St. Louis, MO: Concordia 1978), 274; Kolb (2005), 259.
5. Rune Söderlund taler om en brudt forudbestemmelseslære og siger, at “die ‘gebrochene’ Prädestinationslehre in geringerem Grade rationalisierend ist als der doppelte”, Rune Söderlund, Ex praevisa fide. Zum Verständnis der Prädestinationslehre in
der lutherischen Orthodoxie (Hannover: Lutherisches Verlagshaus 1983), 28.
6. Bekenntnisschriften (1967), 1086-1087: “Non enim vult Deus quenquam perire,
sed potius, ut omnes poenitentiam agant” (stk. 81). “Ut enim haec voluntas Dei
revelata est … Quod eos, qui sponte sese a sancto Dei mandato avertunt … severissime punire velit” (stk. 83).
7. Ioannis Gerhardi, Loci Theologici, red. Ed. Preuss (Berolini: Gust. Schlawitz
1863) tom. 2, loc. 7, cap. 4, §78: “Ex hoc fonte promanavit distinctio inter
voluntatem Dei antecedentem et consequentem”; Johann Gerhard, On Creation and
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mer kun vil det bedste for alle mennesker, men samtidig vil straffe
forbryderen, sådan vil Gud det evige liv for alle mennesker, men
samtidig vil Han den ubodfærdige synders evige død. Den første vilje
er Guds egentlige og oprindelige vilje. Den anden er Guds afledte
vilje. Havde det ikke været for synden, havde Gud ikke villet nogens
død. Denne sondring mellem to niveauer i Guds viljesliv er ikke i
egentlig forstand udtryk for to viljer i Gud, understreger Gerhard.8
Selv om begreberne antecedens og consequens ikke forklarer alt, hjælper
de os dog med at holde balancen mellem Guds barmhjertighed og
Guds retfærdighed, tilføjer Gerhard (cap. 4, §79).
Ved hjælp af disse begreber kan vi både sige: Gud vil ingen synders
død og Gud vil synderens død. Gerhard siger om liv og død her i
tiden: “For ethvert menneske har Gud bestemt både timen hvornår
og måden hvorpå vedkommende dør. Men Han har ikke gjort det
med et absolut dekret, der udelukker alle sekundære årsager.”9 Gud
både vil og bevirker ethvert menneskes død på det tidspunkt og på
den måde, som Han på forhånd har bestemt. Dette gør Gud som
primær årsag, men Han gør det som regel ved hjælp af sekundære
årsager som ulykker, sygdomme, mennesker og djævle.
Vi kan tilføje: Gud vil ikke nogen synders evige fortabelse, og Gud
vil synderens evige fortabelse. Ja, Gud bevirker endda denne fortabelse; nemlig som straf for synden. Dette er måske nok paradoksalt,
men det er ikke en selvmodsigelse. Det første vil Gud antecedenter.
Det andet vil Gud consequenter. Hvis man på dette grundlag vil tale
om to viljer i Gud, må man tilføje: Den første vilje er den oprindelige
og egentlige. Den er ikke begrundet i noget udenfor Gud. Før syndefaldet stod Adam og Eva kun overfor den guddommelige vilje til liv.
Den anden vilje er reaktiv. Den er forårsaget af noget udenfor Gud;
nemlig synden. Efter syndefaldet står mennesker overfor begge disse
viljer. Nu vil Gud både livet og døden. Han mener både frelsen og
dommen helt alvorligt! Men der er en asymmetri i Guds to måder at
forholde sig til mennesker på.

Predestination. Theological Commonplaces VIII-XI, red. Benjamin T.G. Mayes &
Joshua J. Hayes (Saint Louis, MO: Concordia 2013), 152.
8. Konkordieformlen art. 11 stk. 35 og 40 har en tilsvarende afvisning af to viljer i
Gud, på trods af at stk. 81 og 83 netop hævder to viljer i Gud – omend i en anden
forstand.
9. Gerhardi (1863) tom. 2, loc. 6, cap. 8, §79: “Horam et genus mortis unicuique
DEUS constituit, non tamen absolute et causas secundas omnes excludente decreto”; Gerhard (2013), 76.
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Johann Gerhard har hentet begreberne voluntas antecedens og
consequens fra traditionen. De findes bl.a. hos Thomas Aquinas
(ca.1225-74) i hans Summa Theologica.10

Den senere lutherske ortodoksi
Den senere lutherske ortodoksi forlod Konkordieformlens asymmetriske formuleringer.11 I stedet identificerede man Guds forudviden
og Guds forudbestemmelse, men på en ganske bestemt måde. I modsætning til Palhöfer og Huber er forudbestemmelsen til frelse individuel, men Gud forudbestemmer de enkeltpersoner til frelse, som
Han har forudset vil tro på Jesus. Forudbestemmelsen sker “ud fra
forudset tro” (lat. ex praevisa fide) eller “i betragtning af troen” (lat.
intuitu fidei).12 De troende er ikke forudbestemt til at tro, men de er
forudbestemt, fordi de tror. De skylder ikke forudbestemmelsen deres
tro, men de skylder troen deres forudbestemmelse.
Typisk ønsker lutherske repræsentanter for denne opfattelse at afvise synergismen. De hævder fortsat, at det er Gud alene, der virker
troen i et menneske. De ønsker at være monergister. De vil fortsat
hævde en asymmetri. De placerer den bare et andet sted end Konkordieformlen. Det er ikke en asymmetri i forudbestemmelsen. Bekendelsen skelner mellem Guds forudviden og Guds forubestemmelse,
og den hævder individuel forudbestemmelse til frelse. De senere ortodokse lægger Guds forudviden til grund for Hans forudbestemmelse.
Man kan spørge, om de ikke derved indfører en rationel symmetri,
der ophæver monergismen?
Robert Preus (1924-95) konkluderer: “This involves the later Lutheran teachers in a sort of Calvinistic error … of including election and reprobation as species under a common genus, namely the
10. Thomas Aquinas, Summa Theologica 1, q.19, a.6. Både Gerhard og Thomas
henviser for dette vokabular til Damasceneren. Gerhard henviser desuden til Chrysostomus, Anselm og Bonaventura.
11. Den senere lutherske ortodoksi betegner her, at tendensen til synergisme bliver
stadigt tydeligere fra Johannes Musaeus (1613-81) til David Hollazius (1648-1713)
og især i dele af pietismen. Udviklingen kan følges i brugen og betydningen af
udtryk som ex praevisa fide og intuitu fidei (se artiklens behandling af disse udtryk).
Om den ældre litteratur, se Söderlund (1983), 80-89.
12. Robert Preus, “The Doctrine of Election as Taught by the Seventeenth Century Lutheran Dogmaticians”, Theologische Quartalschrift (senere: Wisconsin Lutheran Quarterly) 55 (1958), 229-261. Hér henvises til paginering i webudgaven
http://www.wlsessays.net/bitstream/handle/123456789/4097/PreusElection.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (besøgt 26.10.17). Se også Söderlund (1983), 65ff.
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voluntas consequens” (Preus 1958, 12). Ortodoks calvinisme placerer
netop både udvælgelsen og forkastelsen under én og samme genus,
men hos dem er det Guds voluntas antecedens. Gud har ifølge ortodoks calvinisme både temporalt og logisk før alle tider og før alle
menneskelige gerninger forudbestemt nogle mennesker til frelse og
andre mennesker til fortabelse.13 De senere ortodokse lutheranere er
ikke calvinister, men ligesom calvinisterne placerer de både udvælgelse og forkastelse under én genus. Selv om Konkordieformlen ikke
brugte disse thomistiske begreber, kan man sige, at den reelt placerer
udvælgelsen til frelse under Guds voluntas antecedens og forkastelsen
under Guds voluntas consequens. Sagt på en anden måde: Gud vil liv
og frelse uden at finde noget hos det enkelte menneske, der begrunder
denne vilje. Gud vil død og fortabelse, fordi Han finder noget i det
enkelte menneske, der begrunder denne vilje.
Jeg ved ikke, om følgende udtryk blev brugt i den senere lutherske
ortodoksi, men de kunne have sagt, at de fortabte blev forudbestemt
til fortabelse “ud fra forudset vantro” (lat. ex praevisa incredulitate).14
Guds forudbestemmelse bevirker jo ikke tro og vantro, men konstaterer bare på forhånd tro og vantro hos forskellige mennesker, siger
de sene lutheranere. I begge tilfælde reagerer Gud på det, som Han
forefinder hos mennesket. Det er Guds voluntas consequens, der begrunder både frelse og fortabelse. Gud ved på forhånd, hvem der vil
afvise troen, og da Hans forudbestemmelse af enkeltpersoners evige
skæbne ikke er andet end forudviden om den, er udtrykkene ex praevisa fide og ex praevisa incredulitate parallelle.
Det skal så tilføjes, at udtrykket “i betragtning af troen” (lat. intuitu
fidei) kan forstås på to måder. Robert Preus forklarer: “It can mean
simply that faith is included by God as part of the order by which
He will bring to completion His election of grace. It can also mean
– and this is the meaning which gradually gains preeminence – that
faith as it embraces Christ is a factor in God’s determination to save
some.”15 Da de tidlige lutheranere begyndte at bruge dette udtryk,
13. Her er der dog uenighed blandt calvinister om supralapsarisk eller infralapsarisk
forudbestemmelse; se Robert Kolb & Carl R. Trueman, Between Wittenberg and
Geneva. Lutheran and Reformed Theology in Conversation (Grand Rapids, MI:
Baker Academic 2017), 109 (e-bog); Joel R. Beeke, Debated Issues in Sovereign
Predestination. Early Lutheran Predestination, Calvinian Reprobation, and Variations
in Genevan Lapsarianism, RHT 42 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017),
165-173.
14. Udtrykket “intuitu incredulitatis finalis” kendes fra den lutherske skolastik
ifølge Richard A. Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms. Drawn
Principally from Protestant Scholastic Theology (Grand Rapids, MI: Baker 1985), 159160.
15. Preus (1958), 13; cf. Kolb & Trueman (2017), 101-103 (e-bog).
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var hensigten formentlig blot det førstnævnte, men betydningen gled
hurtigt i retning af det sidstnævnte. Det blev stadigt mere en tendens
til synergisme.
Med udtrykket “i betragtning af troen” ville teologerne ifølge
Robert Preus modvirke Samuel Hubers teologi. Han mente som
nævnt, at forudbestemmelsen var kollektiv: Gud har forudbestemt
alle mennesker til frelse. Dertil svarede de ortodokse lutheranere:
Nej, Gud har forudbestemt dem, der faktisk bliver frelst. De er
forudbestemt til at høre evangeliet, komme til tro og bevare troen til
det sidste. De er altså forudbestemt til at blive frelst af tro. Og så langt
er udtrykket intuitu fidei i overensstemmelse med Konkordieformlen.
Men, som Preus tilføjer, synergismen er en naturlig konsekvens af
dette udtryk, og i hvert fald rektor for domgymnasiet i Kolberg,
David Hollazius (1648-1713), endte i egentlig synergisme.16 Hollazius
spørger, hvorfor Gud ikke giver alle mennesker troen, og han finder
svaret deri, at ikke alle mennesker modstår Helligånden med samme
intensitet.17 Det naturlige menneske har altså ifølge Hollazius en evne
til at begrænse sin modstand mod Gud. Nogle mennesker bruger
denne evne, og det er en medvirkende årsag til, at de kommer til tro.

Den nordamerikanske strid om nådevalget
Blandt de lutherske i Nordamerika udspandt der sig i 1880’erne en
langvarig strid om Guds evige nådevalg (ty. die Gnadenwahlstreit).
Striden kom hurtigt til at handle om udtrykkene “ud fra forudset
tro” og “i betragtning af troen”.18 Repræsentanter fra især Norwegian
16. Preus (1958), 14: “Synergism is incipient in the phrase … Plain synergism
actually came out in Hollaz.” Udtrykket ‘egentlig synergisme’ (plain synergism)
bruges her som forskellig fra den latente eller spirende synergisme (incipient
synergism), der ligger i selve udtrykkene ex praevisa fide og intuitu fidei.
17. Robert Preus, “The Influence of the Formula of Concord on the Later Lutheran
Orthodoxy”, Discord, Dialogue, and Concord. Studies in the Lutheran Reformation’s
Formula of Concord, red. Lewis W. Spitz & Wenzel Lohff (Philadelphia: Fortress
1977), 91: “Later theologians tend to depart from the theology of the Formula of
Concord on the matter of the freedom of the will … synergism definitely crops up.
Hollaz, for instance, poses the question why God does not grant all men saving
faith, and finds the answer in the theory that all unregenerated men do not resist
the work of the Holy Spirit with the same intensity.” Preus henviser til David Hollazius, Examen Theologicum Acroamaticum (Rostock/Leipzig 1718), 602.
18. Peter J. Thuesen, Predestination. The American Career of a Contentious Doctrine
(Oxford/New York: Oxford University Press 2009), 153-168; Söderlund (1983),
153-174; John M. Brenner, The Election Controversy Among Lutherans in the Twentieth Century. An Examination of the Underlying Problems. Ph.D. Dissertation (Mar-
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Synod og fra Ohio Synod19 mente, at Konkordieformlen lærte forudbestemmelse til frelse ud fra forudset tro. I 1884 skrev Friedrich August
Schmidt (1837-1928) en artikel med titlen Intuitu fidei. Han hævdede: “Our fathers taught … that God, in eternity, was constrained to
see and inquire beforehand what each individual called would do in
time and how he would conduct himself, in order to preordain in His
eternal purpose, according to His foreknowledge, who among the
called should be the elect. And thus it was that many were called, but
few chosen” (cf. Matt 22,14).20 Schmidt mente, at “troens analogi”
(Rom 12,6) betød, at man skulle inddrage andre lærepunkter – først
og fremmest retfærdiggørelseslæren – til opklaring af vanskelige passager i Bibelen. Det ene lærepunkt skal bruges til at forhindre, at det
andet lærepunkt ender i absurditeter. Da vi retfærdiggøres af tro, kan
man konkludere tilbage: Gud foretog den evige udvælgelse, idet Han
betragtede troen, hævdede Schmidt.21 Når Schmidts modstandere
skelnede mellem Guds egentlige vilje og Guds afledte vilje, var der
tale om en åbenlys selvmodsigelse, mente han.22
Repræsentanter fra især Missouri Synod og Wisconsin Synod afviste
Schmidts læsning af Bibelen og af Konkordieformlen, men de
erkendte, at en del senere lutheranere havde lært forudbestemmelse
ud fra forudset tro. For at modvirke denne misforståelse af Bibelen og
bekendelsen formulerede professor Carl Ferdinand Wilhelm Walther
(1811-87) i 1880 tretten teser, som her bringes i forkortet form: (1)
Vi tror, lærer og bekender, at Gud har skabt alle mennesker til frelse,
ingen til fortabelse, og at Han vil alle menneskers frelse. (2) Jesus
døde for alle menneskers synd. (3) Gud skaber og bevarer troen ved
hjælp af nådemidlerne. (4) Intet menneske går fortabt, fordi Gud
ikke vil frelse ham, eller fordi Gud gik ham forbi ved sit nådevalg.
quette University 2012) http://epublications.marquette.edu/dissertations_mu/204
(besøgt 26.10.17).
19. De tidlige lutherske kirkedannelser i Nordamerika tog navn efter medlem
mernes etnicitet (fx Norwegian Synod) eller efter kirkernes oprindelse på det
nordamerikanske kontinent (fx Ohio Synod). Siden da er flere af dem, men ikke
dem alle, fusioneret i Evangelical Lutheran Church of America (ELCA).
20. F.A. Schmidt, “Intuitu Fidei”, The Error of Modern Missouri. Its Inception, Development, and Refutation, red. George H. Schodde, English translation by R.C.H.
Lenski & C.B. Ghodes (Columbus: Lutheran Book Concern 1897), 560-561.
21. Friedrich Schmidt, “Zeugnisse lutherischer Lehrer über die Gewissheit der
Bekehrung und Erwählung”, Altes und Neues. Theologisches Zeitblatt (1880), 125.
Her gengivet fra Brenner (2012), 86.
22. Schmidt (1897), 561: “To reject all consideration of the attitude of men in matters pertaining to their salvation, and then to distinguish between an antecedent
and a subsequent will in reference to the subjects of salvation, would be a contradiction too plain and manifest for Missouri to father, in spite of its penchant for
mysteries and contradictions.”
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Man går fortabt alene på grund af sin egen synd og afvisning af Guds
nåde. (5) Forudbestemmelsen er individuel. De mennesker, som Gud
har forudbestemt, vil bevare troen til det sidste, eller de vil igen tro
kort før deres død. (6) Udvælgelsen er uforanderlig. De udvalgte kan
derfor ikke gå fortabt. (7) Det fører enten til kødelig sikkerhed eller
desperation, hvis man prøver at regne ud, hvem Gud har udvalgt. (8)
Vi skal opnå vished om udvælgelsen ved hjælp af Guds åbenbarede
frelsesvilje. (9) Udvælgelsen er ikke sket ud fra forudset tro. Og den
gælder ikke dem, der kun tror til en tid (Luk 8,23). (10) Grunden
til Guds udvælgelse er alene Hans nåde og Kristi fyldestgørelse.
(11) Udvælgelsen er årsag til menneskers frelse og til alt det, som
er nødvendigt til frelse. (12) Gud har ikke åbenbaret alt om dette
emne, så udvælgelsen er et mysterium. Vi forkaster forsøgene på at
harmonisere det, som vores fornuft ikke får til at gå op. (13) Det er
nødvendigt og nyttigt, at udvælgelsen forkyndes for menigheden, så
langt Gud har åbenbaret dette mysterium for os.23
Paradokset eller asymmetrien ser altså sådan ud: Gud har forudbestemt de enkeltpersoner, som vil blive frelst. Men Han har ikke
forudbestemt dem på baggrund af noget som helst hos dem selv, heller ikke ud fra forudset tro. Og Gud har ikke forudbestemt nogen til
fortabelse. Både Missouri og Wisconsin godkendte officielt disse 13
teser.
I 1884 tilføjede Walther som svar til Friedrich Schmidt: Princippet
om sola scriptura indebærer, at Bibelen er den eneste kilde for vores
tro. I en lærestrid har vi ingen anden dommer end Den hellige Skrift.
Selv ikke vore bekendelsesskrifter har denne autoritet.24 Bekendelsen
beviser sin lære ved Bibelen, ikke ved sig selv. Hvor Bibelen lader
et mysterium stå uløst, der lader vi samme mysterium stå uløst. Vi
skal ikke opløse Bibelens mysterier ved at inddrage lærepunkter, der
handler om noget andet. At tale i overensstemmelse med troen (Rom
12,6) betyder, ifølge Walther, at vi skal lade afsnit i Bibelen, der
handler om samme emne, forklare hinanden, så vi ikke får Bibelen til
at sige to helt forskellige ting om samme emne (Walther 1992, 70).
Forudbestemmelse og retfærdiggørelse er to forskellige emner. Derfor

23. Her gengivet fra Moving Frontiers. Readings in the History of the Lutheran
Church – Missouri Synod red. Carl S. Meyer (Saint Louis, MO: Concordia 1986),
272-273. Cf. Brenner (2012), 88-89; Thuesen (2009), 158.
24. C.F.W. Walther, Essays for the Church. Vol.2. 1877-1886, oversat af Bruce Cameron, Reinhold Stallmann & James Ware (St. Louis, MO: Concordia 1992), 82:
“There are no other judges in doctrinal controversies than the Holy Scriptures. Even
the Confessions themselves, according to this, do not have this authority.” Brenner
(2012), 103.
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kan vi ikke sige: Fordi den ene foregår på en bestemt måde, må den
anden foregå på samme måde.
I striden om Guds evige nådevalg lod Missouri og Wisconsin en
asymmetri stå mellem Guds vilje til liv og Guds vilje til død. Fordi
Gud er evig, er Hans vilje også evig. Men viljen til død er alligevel
logisk set efter menneskers synd og vantro. Den er en voluntas consequens. Både Guds almindelige vilje til liv og Guds særlige udvælgelse
til frelse er forud for og uafhængig af menneskers tro og livsførelse. I
modsætning til dette gik både Norwegian og Ohio længere i forsøget
på rationel forklaring af paradokset.

Martin Luther. Almagt og nødvendighed
Martin Luther tilrettelægger asymmetrien på en særegen måde, hvorved han undgår såkaldt hård determinisme. Som nævnt hævder Luther i 1520: “Alting sker med absolut nødvendighed.” Det er et citat
fra John Wycliffe (ca.1320-84), og det blev en del af grundlaget for den
posthume fordømmelse af Wycliffe på koncilet i Konstanz i 1415.25 I
1520 svarer Martin Luther på pave Leo 10.’s trussel om at bandlyse
ham. Dette gør Luther altså bl.a. med et citat, som kirken allerede
har fordømt. På koncilet i Konstanz blev Jan Hus (1369-1415) brændt
levende som kætter på trods af frit lejde. Dette kætterbål får i 1518
følgende kommentar med på vejen fra Luther: “At brænde kættere er
imod Helligåndens vilje.”26 I 1521 møder Luther selv op på rigsdagen
i Worms på grundlag af et frit lejde fra kejseren og på trods af vennernes advarsel om, hvordan det gik Jan Hus 106 år tidligere. At
Luther citerer Wycliffe, må derfor skyldes, at Luther faktisk mener,
hvad han skriver.
I 1525 genbruger han Wycliffe-citatet, men nu med en lille ændring, der formentlig har stor betydning. Luther skriver til Erasmus
af Rotterdam (1466-1536): “Alting sker med nødvendighed.”27 Luther
skriver ikke længere absolut nødvendighed. Antagelig vil han forhindre en skolastisk misforståelse.

25. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen. Lateinisch – Deutsch, red. Heinrich Denzinger & Peter Hünermann (Freiburg im
Breisgau: Herder 2001), 434 (§1177).
26. Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute, WA 1,624,36-38: “Haereticos et errantes concrememus … immo contra voluntatem spiritus.”
27. De servo arbitrio, WA 18,617,19: “Omnia necessitate fieri.” Knut Alfsvåg, “Luther on Necessity”, HTR 108 (2015), 52-69.
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Thomas Aquinas skelner i sin Summa mellem “absolut nødvendighed” (lat. necessitas absoluta) og “betinget nødvendighed” (lat. necessitas conditionalis).28 Fordi Gud kender fremtiden i detaljer, sker
alt med nødvendighed. Men noget sker med absolut nødvendighed,
mens andet sker med betinget nødvendighed, hævder Thomas. Dette
sidste gælder det meste af historien. Gud kender fremtiden, fordi Han
så at sige står på et højdedrag og ser verdenshistorien ligge udbredt
nede i dalen. Gud ser altså historien, fordi den er der. Den er der ikke,
fordi Gud ser den, mener Thomas.29
Martin Luther er stærkt uenig! Han kalder Thomas og skolastikerne
for sofister, som prøver at undgå konsekvenserne af Guds almagt og
allestedsnærvær. Luthers skabelsesteologi er så forskellig fra deismen,
som tænkes kan. I sin forelæsning over 1 Mos 2,2 i 1535 siger Luther:
Da Gud begyndte at skabe, sendte Han sit skaberord ud. Siden da har
dette skaberord frembragt både mig og alt andet. “Således løber Gud
ved sit Ord fra verdens begyndelse til dens afslutning.”30 Det er den
almægtige og allestedsnærværende Gud selv, der ved sit skaberord
fortsat virker alt i sit skaberværk. Luther ændrer ikke denne opfattelse
på noget tidspunkt. Ti år tidligere skriver han: “Når det altså er Gud,
der bevæger og bevirker alle ting, er det nødvendigvis også Ham, der
bevæger og virker i Satan og i den ugudelige. Men Han virker i dem,
som de er, og som Han forefinder dem.”31 Sidste sætning i dette citat
er meget vigtig! Selv om det er Guds almagt og skaberkraft, der virker
alt det, som Satan og det ugudelige menneske foretager sig, så bevarer Satan og de ugudelige både vilje, spontanitet og ansvar for deres
egne gerninger. Luther kalder dette et paradoks (lat. paradoxon; WA
18,634,14). For at kaste lys over dette paradoks skelner han mellem
“tvangens nødvendighed” (lat. necessitas coactionis) og “uforanderlighedens nødvendighed” (lat. necessitas immutabilitatis).32 Den første er
der tale om, når en forbryder bliver anholdt og ført til fængslet imod

28. Thomas, Summa, 1, q.19, a.8.
29. Thomas, Summa, 1, q.14, a.13; 1, q.22, a.4 og 2, q.112, a.3; Herbert Olsson,
“Det dubbla necessitas-begreppet i Skolastiken och Luthers Kritik därav”, Till Gustaf Aulén 15/5 1939, red. Erling Eidem et al. (Lund: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1939), 279-310.
30. Vorlesungen über 1. Mos, WA 42,57,41-42: “Ita Deus per verbum suum currit ab
initio usque ad finem mundi.” Bengt Hägglund, De homine. Människouppfattningen
i äldre Luthersk tradition (Lund: Gleerup 1959), 57-58.
31. WA 18,709,21-22: “Quando ergo Deus omnia movet et agit, necessario movet
etiam et agit in Satana et impio. Agit autem in illis taliter, quales illi sunt et quales
invenit.”
32. WA 18,634,21-23: “Necessario vero dico, non coacte, sed ut illi dicunt, necessitate immutabilitatis, non coactionis.”
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sin vilje. Den anden er der tale om, når vi beslutter os for at gøre det,
som vi inderst inde har mest lyst til at gøre.
Med sin tale om uforanderlighedens nødvendighed skelner Luther
mellem to niveauer i menneskets vilje. Vi kunne kalde det dybeste
niveau for drift eller retning og det øverste niveau for valg eller afgørelse. Ofte er vi kun bevidste om det øverste niveau i vores vilje. Vi
foretager dagligt mange valg om tøj og mad og tv-programmer. Men
alle disse valg er udtryk for den underliggende drift eller retning, der
styrer vores personlighed. På det øverste niveau har vi en vis valgfrihed. Men vi kan ikke vælge i strid med vores drift. Vi handler aldrig
i strid med selve retningen på vores personlighed. Viljens øverste niveau er trælbundet af viljens dybeste niveau. Men vi oplever os ikke
trælbundet, fordi begge niveauer er udtryk for, hvem vi dybest set er,
hvad vi føler, og hvad vi vil. Derfor bevæger vores valg sig med nødvendighed i den retning, som driften fører os i. Hvis vi skulle bevæge
os i den modsatte retning, måtte vi tvinges til det.
Dette er for Luther ikke kun et spørgsmål om hverdagens psykologi. Synden har nemlig sat sig på viljens dybeste niveau. Synden er
blevet en drift i os, en retning på vores personlighed. Derfor synder
vi med nødvendighed, uanset hvad vi vælger at gøre. Men vi synder
også i fuld overensstemmelse med vores inderste vilje. I én forstand
synder vi altså frit, selv om det sker med nødvendighed. Vi synder
med uforanderlighedens nødvendighed, men uden ydre tvang og derfor med ansvar. Skal vi ville noget andet, må Gud give os en ny vilje.
Vi kan ikke gøre det selv, for vi vil det ikke. Ja, vi kan slet ikke ville
det. Derfor er troens tilblivelse en dødeopvækkelse, en genfødsel, en
nyskabelse. Så længe Gud ikke griber ind og gør dette under ved os,
bevæger vi os spontant og med vilje, men også med nødvendighed,
længere og længere bort fra Gud.
Nu presser dette spørgsmål sig på: Hvorfor gør Gud ikke det samme under ved alle mennesker?
Vi skal ifølge Luther ikke give ét, men altid to svar på dette spørgsmål: Når et menneske kommer til tro, er det Gud alene, der har gjort
det. Dette er monergisme. Når et menneske hører evangeliet, men
ikke kommer til tro, er det dette menneskes eget ansvar. Gud ville
gerne, men dette menneske ville ikke. Det paradoksale forhold mellem Guds almagt og menneskets ansvar tilfredsstiller ikke fornuften,
men vi genfinder paradokset hos Luther lige fra reformationens begyndelse til hans død.
Hvorfra kommer da den syndige vilje? Når Gud har skabt og styrer
alle ting, har Han så også skabt den syndige vilje?
Nej, svarer Luther! Gud virker i Satan og i de ugudelige, “som de er,
og som Han forefinder dem.” Den syndige vilje kommer fra dem selv.
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Den putter Gud ikke ind i dem. Men fordi Han er skaberkraften i alt
det, der findes, og i alt det, der sker, driver Han alle menneskers og
alle ånders valg og afgørelser i overensstemmelse med den drift og retning, som allerede findes i dem. Luther forklarer Erasmus: “Når det
siges, at Gud forhærder eller bevirker noget ondt i os – at forhærde er
jo at virke noget ondt – så gør Han ikke dette ved at skabe det onde i
os fra nyt af (lat. de novo).”33 Gud skaber ikke den onde drift eller retning. Den forefinder Han. Men hvor Han forefinder den, virker Han
sammen med den alle dens valg og afgørelser. Disse valg virker Gud i
fuld overensstemmelse med Satans og det onde menneskes eget valg.
De vil ikke selv andet end det, som Gud virker i dem uimodståeligt
og med uforanderlighedens nødvendighed. Gud forhærdede farao (2
Mos 4,21; 7,3 m.fl.) i overensstemmelse med det hårde hjerte, som
Gud fandt i farao. Denne forhærdelse er synd. Derfor virkede Gud
faraos synd. Men det gjorde farao også selv. Gud virkede gennem farao, at han mishandlede israelitterne endnu mere end før (5,6ff). Men
den onde kvalitet eller drift eller retning fandtes i farao i forvejen.
Den leverede Gud ikke. Gud er i en vis forstand årsag til, men aldrig
ansvarlig for synden.
I 2 Sam 16,7-8 bliver kong David forbandet af Shim’i. Abishaj
spørger kongen, om han skal hugge hovedet af Shim’i. Men David
svarer nej: “Når han forbander, er det, fordi Herren har sagt, han
skal forbande mig” (16,10). Luther forklarer: Guds almagt griber fat
i Shim’is vilje, som er ond i forvejen, og så virker Gud forbandelsen i
fuld overensstemmelse med Shim’is indre drift og retning. Shim’i gør
frit og spontant det, som Gud på forhånd har besluttet, at Shim’i skal
gøre (WA 18,711,10-19).
Guds almagt skaber og opretholder os uden nogen medvirken fra
vores side. Gud skaber os altså de novo. Men når Han har skabt os,
virker Han i, med og gennem os, så alt, hvad vi virker, også er virket
af Ham, men på en sådan måde, at Han ikke sætter vores vilje, spontanitet og ansvar ud af kraft (WA 18,753-754). Guds alvirksomhed
er ifølge Luther kompatibel med menneskets spontanitet og ansvar.
Hvorfra kom så det onde oprindeligt? Dette spørgsmål har Luther
ikke noget svar på. Det tilhører den skjulte Gud (lat. Deus absconditus, WA 18,684-685). Guds åbenbaring er tilstrækkelig, men den er
ikke udtømmende, for Gud har ikke åbenbaret alt. Det, som Gud
ikke har åbenbaret, skal vi lade ligge. Som Moses siger: “De skjulte
ting hører Herren vor Gud til; de åbenbare hører for evigt os og vore
børn til” (5 Mos 29,28).
33. WA 18,710,31-33: “Non igitur quispiam cogitet, Deum, cum digitur indurare
aut malum in nobis operari (indurare enim est malum facere), sic facere, quasi de
novo in nobis malum creet.”
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Melanchthon mellem monergisme og synergisme
Philipp Melanchthon delte i sine unge år fuldt ud denne opfattelse.
Ja, på nogle områder udfolder han den endda med større pædagogisk
klarhed end Luther; se særligt kapitlet om den frie vilje i hans Loci
communes fra 1521.34 Men ret hurtigt bliver han alligevel betænkelig.
Det er formentlig Erasmus’ breve og Melanchthons egen konfrontation med romerske teologer som Johann Eck (1486-1543), der får ham
til at revidere sin opfattelse (Kolb 2005, 75; 85; 88). Melanchthon
kom med tiden til den vurdering, at Luthers opfattelse var udtryk for
stoisk fatalisme og manikæisme.35 For selv at undgå denne anklage
hævder den ældre Melanchthon en evne i mennesket til at tilslutte sig
nåden (lat. facultas applicandi se ad gratiam).36
Der pågår en debat om, hvorvidt eller i hvilket omfang Melanchthon
eventuelt selv endte i synergisme.37 Det er ikke stedet her at afgøre
dette, men hans udvikling medvirkede til den synergistiske strid,
der blev bilagt midlertidigt med Konkordieformlen. Den senere
ortodokse påstand om intuitu fidei er reelt – eller blev med tiden – et
tilbagefald til synergismen: Et menneskes tro skyldes dels Gud og
dels dette menneske selv.
Arminianismen hævder kort efter år 1600 en forekommende nåde
(lat. gratia praeveniens) i alle mennesker, med hvilken Gud modvirker
menneskets trælbundne vilje. Arminianerne siger: Fra Kristi kors udgår frelseskræfter til alle mennesker, som modvirker syndefordærvet
og gør, at vi nu har en evne til at tilslutte os nåden. Brian Shelton
har skrevet det længe savnede standardværk om Guds forekommende
nåde i arminiansk tradition. Han erkender, at udtrykket forekom34. Melanchthons Werke in Auswahl Bd.2,1, red. Robert Stupperich & Hans Engelland (Gütersloh: Bertelsmann 1952), 8-17; Corpus Reformatorum (CR) Vol.21,8693.
35. CR 9,766 #6705: “Ich hab bei Leben Lutheri und hernach diese Stoica und
Manichaea deliria verworfen, dass Luther und andre geschrieben haben.” Brev til
Kurfyrst August af Sachsen d. 9. marts 1559.
36. CR 21,659: “Liberum arbitrium in homine facultatem esse applicandi se ad
gratiam.”
37. Oswald Bayer, “Freedom? The Anthropological Concepts in Luther and Melanchthon Compared”, HTR 91 (1998), 373-387; Lowell C. Green, “The Three
Causes of Conversion in Philipp Melanchthon, Martin Chemnitz, David Chytraeus, and the ‘Formula of Concord’, LuJ 47 (1980), 89-114; Kolb (2005), 81ff; Peter
Olsen, “Alting sker med absolut nødvendighed! Om kontingens, concursus og kompatibilisme”, Theofilos Supplement 6 (2014), 170-171; Timothy J. Wengert, Law and
Gospel. Philip Melanchthon’s Debate with John Agricola of Eisleben over Poenitentia,
Text and Studies in Reformation and Post-Reformation Thought 3 (Grand Rapids,
MI: Baker Books 1997); Timothy J. Wengert, “Melanchthon and Luther/Luther
and Melanchthon”, LuJ 66 (1999), 55-88.
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mende nåde ikke findes i Bibelen, men han konkluderer alligevel: “To
move beyond the words of the biblical text and try to explain them
logically is surely part of our calling as believers … By logical abstraction, through harmonizing verses, and by ‘connecting the dots,’
one can easily read Scripture as describing a situation in which God
enables and expects humankind to repent through his provision of
prevenient grace.”38 Efter Golgata er syndefordærvet en sandhed med
modifikationer, for nåden begrænser dette fordærv i alle mennesker.
Denne arminianske og sidenhen metodistiske opfattelse lader til at
være inspireret af luthersk synergisme omkring år 1600 – ikke mindst
via den danske teologiprofessor Niels Hemmingsen (1513-1600). Der
mangler dog forskning på området, så forbindelsen kan ikke fastslås
med sikkerhed. Men noget tyder på, at lutherske teologer forberedte
arminianismen.39

Konklusion: Determinisme, kompatibilisme
eller libertarianisme
Den thomistiske skelnen mellem “absolut nødvendighed” og “betinget nødvendighed” indebærer, at Gud ikke virker det, som sker med
betinget nødvendighed. Han ser det bare på forhånd og tillader det.
Luthers skelnen mellem “tvangens nødvendighed” og “uforanderlighedens nødvendighed” indebærer, at Gud virker begge dele, men på
to meget forskellige måder. Når Gud skaber af intet eller “fra nyt af”
(lat. de novo), er der tale om tvangens nødvendighed. Når Gud virker på os med uforanderlighedens nødvendighed, bevirker Han vore
spontane valg, men Han gør det i overensstemmelse med vores egen
drift og vilje, så vore valg kommer inde fra os selv. Vi bliver ikke udsat
for tvang (lat. coactio). Vi bliver ikke reduceret til marionetdukker
eller robotter. Luthers pointe er, at den almægtige skaber af alle ting
kan virke sådan på mennesker, at Han sikrer, at de frit og spontant
udfører det, som Han vælger at virke gennem dem. Når vi har med
den almægtige Gud at gøre, er det altså muligt, hævder Luther, at
to viljer kan stå bag det, som den ene af dem frit og spontant væl38. W. Brian Shelton, Prevenient Grace. God’s Provision for Fallen Humanity (Anderson, IN: Warner 2014), 263; 199.
39. Henrik Frandsen: Hemmingius i samme Verden som Perkinsius og Arminius.
Niels Hemmingsen 1513-1600 (Præstø: Grafisk Værk 2014), 42-44; Martin Schwarz
Lausten, Niels Hemmingsen. Storhed og Fald (København: Anis 2013), 302-303;
Söderlund (1983), 153-159. Om forbindelsen mellem gratia praeveniens og intuitu
fidei, Brenner (2012), 70; 95; 104; Schmidt (1897), 560.

298

Peter Olsen

ger. Martin Luther var kompatibilist, selv om dette begreb ikke blev
brugt i det 16. århundrede.
Moderne filosofi taler om kompatibilisme, når et menneske træffer valg i en bestemt retning, dels fordi vedkommendes underliggende vilje eller drift i forvejen går i denne retning, og dels fordi
tidligere valg og impulser har skabt denne underliggende vilje eller
drift. Kompatibilismen kaldes også blød determinisme til forskel fra
hård determinisme eller fatalisme.40 Mange moderne filosoffer afviser
menneskets frie vilje netop med henvisning til, at vore valg er bundet
indefra eller nedefra sjælens dyb og bundet af tidligere valg og impulser. Vi føler nok, at vi vælger frit. Men denne følelse skyldes, at vore
valg er bundet af en dybereliggende vilje eller drift, som er udtryk for,
hvem vi er inderst inde. På dette grundlag kan man godt sige, at vore
valg er frie. Vi er nemlig ikke udsat for ydre tvang. Men samtidig er
vore valg til stadighed bestemt af en drift, som vi aldrig selv har valgt.
Vore valg har derfor med nødvendighed en bestemt retning. Begrebet
kompatibilisme udtrykker, at frihed og determinisme godt kan kombineres. De er kompatible.
Den britiske filosof Bertrand Russell (1872-1970), formulerede sin
egen bløde determinisme sådan: “Even if you can act as you please,
you can’t please as you please.”41
Andre filosoffer afviser kompatibilismen med den begrundelse, at
den er spekulativ, irrationel eller nonsens.42 Disse filosoffer argumenterer i stedet, men på ret forskellig vis, for indeterminisme eller libertarianisme, som er “den opfattelse, at mennesket har en fri vilje i kraft
af hvilken det er ansvarligt for sine handlinger”.43 Pointen er altså
for disse filosoffer ligesom for Erasmus af Rotterdam: Et menneske
kan kun holdes ansvarligt for sine handlinger, hvis disse handlinger
ikke sker med nødvendighed – altså bortset fra den betingede nødvendighed, som kommer af Guds forudviden. Nogle indeterminister
afviser desuden Guds forudviden om menneskers frie valg, netop
fordi denne forudviden ville underlægge vore valg nødvendighed, og
nødvendige valg er per definition ufrie, mener de.44
40. Kasper Lippert-Rasmussen, Viljens frihed og moralsk ansvar (København: Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck 1999), 59-64. Se også https://plato.stanford.edu/entries/compatibilism/ (besøgt 04.01.18).
41. Galen Strawson, Freedom and Belief. Revised edition (Oxford/New York: Oxford University Press 2010), 42.
42. Karen Kilby, “Evil and the Limits of Theology”, NBH 84 (2003), 13-29.
43. Politikens filosofi leksikon, red. Poul Lübcke (København: Politikens Forlag
1994), 263.
44. Peter Olsen, Open Theism on Providence and Theodicy. An Arminianized
Evangelicalism (København: Københavns Universitet 2009), 294-298.
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Luthers påstand er, at Guds vilje spiller en helt anden rolle i skaberværket end et menneskes vilje. Gud kan virke i, ved og gennem vores
dybeste drift på en sådan måde, at vi frit og spontant vælger noget
bestemt. Dette reducerer os ikke til marionetdukker eller robotter,
og det fratager os ikke ansvaret for vore valg. Valget opstår jo inde
i os selv, og det er helt i overensstemmelse med vores dybeste drift.
Men det er klart, at der står et paradoks eller en asymmetri tilbage:
Hvordan kan Gud determinere vore valg uden at fratage os frihed og
ansvar? Hvorfor determinerer Gud ikke alle menneskers tro og frelse?
Hvordan kan Gud forudbestemme nogle mennesker til frelse uden
dermed at forudbestemme de øvrige til fortabelse?
I modsætning til synergismen lader Martin Luther og tidlig lutherdom disse spørgsmål stå ubesvarede.
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Om videnskabelighed og tradition i
læsningen af Det Nye Testamente
Professor emeritus
Troels Engberg-Pedersen, Københavns Universitet
Abstract: This article responds to an extensive review article by Jesper
Tang Nielsen (Dansk Teologisk Tidsskrift 80, 2017, 51-69) of the present
author’s book, John and Philosophy. A New Reading of the Fourth Gospel,
by addressing the relationship between scientific scholarship and
tradition in the interpretation of The New Testament. While postmodernists of various sorts may wish to deduce from the principle (as
quoted by Tang Nielsen from Gitte Buch-Hansen) that ‘truth (without
inverted commas) is now perceived as conditional on the method/
perspective applied’ (a principle which taken by itself is almost a truism)
that there is no longer any need to discuss the method or perspective to
be applied, the article argues that there is precisely a need to discuss
methods and perspectives and that the history – in the sense of the
development – of scholarship plays a crucial role in this discussion.
John and Philosophy extensively engages in just that discussion, and for
that reason Tang Nielsen’s description of the book’s ‘stoicizing’ and
‘(narrative-)philosophical’ method or perspective as being ultimately
based on its author’s choice does not do justice to the book’s aim.
In showing this, the article seeks to advance the cause of scientific
scholarship as against all other, more directly ‘interested’ readings of
The New Testament, including more traditional ones.
Keywords: John – philosophy – scientific New Testament scholarship –
postmodernism – tradition

Jesper Tang Nielsen (ph.d. og lektor ved Det Teologiske Fakultet,
Københavns Universitet), hvis analytiske evne jeg beundrer, har i
Dansk Teologisk Tidsskrift offentliggjort en drøftelse af min seneste
bog om Johannesevangeliet,1 et evangelium, som Tang Nielsen selv
er ekspert på.2 Da drøftelsen ikke blot er en anmeldelse, men en
indgående redegørelse for og stillingtagen til hele bogens projekt,3
er det naturligt med en replik, så meget mere som Tang Nielsens
samlede drøftelse rejser et helt centralt problem i forbindelse med det
1. John and Philosophy. A New Reading of the Fourth Gospel, Oxford: Oxford University Press 2017.
2. Jf. ph.d.-afhandlingen Die kognitive Dimension des Kreuzes. Zur Deutung des
Todes Jesu im Johannesevangelium, WUNT 2/263 (Tübingen: Mohr Siebeck 2009).
3. Jesper Tang Nielsen, “Johannæisk filosofi?”, DTT 80 (2017) 51-69 (herefter
forkortet som JTN).

Om videnskabelighed og tradition i læsningen af Det Nye Testamente

301

videnskabelige arbejde med Det Nye Testamentes tekster. Hvor selve
Tang Nielsens redegørelse for bogen er dækkende for det, han vil
dække, og mange steder decideret fin,4 rummer hans stillingtagen
en bestemt afgø
rende mangel, hvorfor det samlede billede, som
læseren må sidde tilbage med, ikke er fyldestgørende. Så rejser sig
spørgsmålet: Hvordan kan det være? Og det er her, jeg ser et helt
generelt problem om videnskabelighed og tradition i læsningen af
Det Nye Testamente, som fortjener at blive bragt op til overfladen.
Det tror jeg, at vi alle, inkl. dette tidsskrifts læsere, vil kunne lære
noget af.

Enighed og uenighed
Før vi går i gang, er der grund til at hæfte sig ved nogle punkter, hvor
Tang Nielsen og jeg er – som det synes – fuldstændig enige. Som
Tang Nielsen gør udmærket rede for, er det en grundidé i bogen at
finde en intim sammenhæng mellem Johannes’ brug af begrebet logos, sådan som det introduceres i “prologen” (1,1-18), og hans brug af
begrebet pneuma (“ånd”), sådan som det så introduceres i den umiddelbart følgende tekst: 1,19-34, inkl. Johannes Døberens skildring
af Jesus’ dåb i 1,29-34. Hvad mere er: Bogen hævder, at denne sammenhæng mellem logos og pneuma forstås bedst i lyset af en samtidig
filosofisk forståelse af de to begreber i stoicismen. Tang Nielsen er
hverken enig i selve grundideen eller i dens stoiske forankring. Men
dér, hvor vi er enige (JTN s. 52 n. 4, sådan forstår jeg det i det mindste), er på dette punkt: I sig selv er der intet nødvendigt modsæt
ningsforhold mellem at finde stoisk-lignende motiver og begreber hos
Johannes og så at anerkende, at Johannesevangeliet (selvfølgelig) er
et i bund og grund jødisk skrift. Johannes var ikke “filosof” i den
gængse græsk-romerske forstand. Her er vi helt enige. Han var heller ikke simpelthen stoiker. Også her er vi aldeles enige.5 Og han var
(som forfatter til dette skrift) i allerhøjeste grad jøde. Også her er vi
4. Fx i gengivelsen s. 55 af min argumentation imod at finde grundlaget for Joh.s
brug af begrebet logos “in Stoicism as modified by Philo” (således C.H. Dodd). Eller
hans gengivelse s. 57 af min udlægning af hele Jesus’ tale i 5,19-47.
5. JTN s. 66: “Det er selvfølgelig klart, at Engberg-Pedersen ikke hævder, at Johannesevangeliet er stoisk filosof<i>. Johannes er ikke stoiker.” Den næste sætning
synes jeg dog ironiserer på en måde, jeg slet ikke kan genkende: “Så sofistikeret er
han slet ikke.” Omvendt gælder det så, at når jeg på bogens allersidste side tillader
mig at udtrykke en vis begejstring over evangeliets “intellektuelle niveau” (JTN s.
53), så er også det forkert (og kaldes ligefrem – selvfølgelig ironisk – en “overvættes
fornøjelse”).
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givetvis ganske enige. Men pointen er, at der ikke i sig selv er noget
som helst modsætningsforhold mellem “filosof”, “stoiker” og “jøde”.
At se et nødvendigt modsætningsforhold her ville være at fastholde et
sæt af traditionelle forståelser, som har vist sig ikke at være holdbare.6
Det gør Tang Nielsen heldigvis ikke.
Hvad bogen gør i lyset af sådan en bred kontekstualisering af
Johannes, er da at vise, at en læsning, der finder stoisk-lignende
elementer i evangeliets samlede udspil om både Jesus og de
Kristustroende, giver bedre samlet mening til teksten som helhed.
Denne sidste påstand betvivler Tang Nielsen så rigtignok. Og dog er
der her (som vi skal se) tale om en læsning, der løser en lang række af
de forståelsesproblemer, som har plaget den videnskabelige eksegese
og har givet anledning til dels at flå teksten fra hinanden i forskellige
tekstlige “lag”, dels at forankre disse “lag” i forskellige historiske
situationer i den såkaldte “johannæiske menighed”, som vi de facto
intet ved om, men som forskerne ikke desto mindre har været helt
parate til at rekonstruere.
I forhold til “filosofi”, “stoicisme” og “jødedom” er der grund til at
minde om et centralt begreb, som Tang Nielsen ikke kommer ind på.
Bogens tilgang er grundlæggende “heuristisk”. Det betyder, at den
anvender bestemte tankemodeller, som er fuldt udarbejdet i stoicismen, til at kaste lys over én ting og én ting alene: ikke (fx) Johannes
og stoicismen, men simpelthen Johannes selv. Bogen vil – med hjælp
fra stoicismen – finde (jf. det “heuristiske”, af gr. heuriskein, at finde)
nogle forståelsesformer i Johannesevangeliet selv, som er der, sådan
som man kan se, når man har fået hjælp til at finde dem: ikke indlæse, men finde. Hvordan kan man så se, at de er der? Fordi de løser
en række forståelsesproblemer, som forskningen har været plaget af.
Det vender vi tilbage til.7
Endnu et stykke enighed (går jeg ud fra) gælder min påstand, at det
at karakterisere bogens tilgang som “filosofisk og ikke teologisk” ikke

6. Jf. for Paulus’ vedkommende TE-P (udg.), Paul Beyond the Judaism/Hellenism
Divide (Louisville: Westminster John Knox 2001), som Tang Nielsen også henviser
til (52 n. 4).
7. Den “heuristiske” tilgang handler om et begreb, der er grundlæggende i Ny
Testamente-videnskaben: sammenligning (eng. comparison). Jeg har udviklet mit syn
på det begreb i forbindelse med Paulus i “On Comparison: The Stoic Theory of
Value in Paul’s Theology and Ethics in Philippians”, Der Philipperbrief des Paulus
in der hellenistisch-römischen Welt, red. Jörg Frey & Benjaming Schliesser, WUNT
353 (Tübingen: Mohr Siebeck 2015), 289-308. I juni 2017 deltog jeg med et mere
overordnet paper om det samme begreb ved en konference om emnet i Durham,
UK, som var arrangeret af John Barclay og med deltagelse af bl.a. Dale Martin,
Margaret Mitchell og Francis Watson. Konferencens papers er under udgivelse.
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rummer “en implicit modsætning mellem de to” (JTN s. 54). Det er
så sandt, som det er sagt, men er alligevel værd at fastholde.8
For at blive et øjeblik ved enighederne er det påfaldende, at Tang
Nielsen som indledning til sin kritik kan sige følgende (JTN s. 5960, min kursiv): “På sine egne præmisser er hovedtesen en succes.
Engberg-Pedersen viser det, han ville. Johannesevangeliet kan læses
som en narrativ-filosofisk tekst på baggrund af et stoisk begreb om
pneuma, og teksten bliver faktisk klar derved.” Lidt senere siger han
om en del af hovedtesen (JTN s. 63): “Denne tolkning indeholder en
stærk struktur.” Og endelig afslutter han sin indledende redegørelse
for bogens indhold således (JTN s. 59): “Det er selvfølgelig meget
kontroversielt. Det er der meget i bogen, der er. Den giver stof til
eftertanke, for man skal stå tidligt op for at bevare sin (mere) traditionelle læsning af Johannesevangeliet i diskussion med Engberg-Pedersen. Jeg vil alligevel forsøge.” Hermed er bolden givet op til at kigge
på uenighederne. Men husk, at vi hele tiden skal have et bestemt mål
for øje: at forstå forholdet mellem videnskabelighed og tradition i
læsningen af Det Nye Testamente. Skal vi forsøge at “bevare” vores
“(mere) traditionelle læsning” af denne eller hin tekst? Eller skal vi
gøre noget andet? For at nå derhen må vi se på, hvad det er, der mangler i Tang Nielsens kritik af bogen.

Den afgørende mangel
Tang Nielsen vælger at anskue bogens hele tilgang som resultat af et
mere eller mindre personligt valg, jf. “På sine egne præmisser” i citatet ovenfor. Man skal “acceptere, at teksten er filosofisk på forhånd”
(s. 61, min kursiv) for at kunne “se de problemer [af filosofisk art],
som den rejser og behandler”.9 Tang Nielsen gør så halvvejs en dyd af
dette (JTN s. 60 n. 22). Det er, siger han, for så vidt “på højde med
forskningssituationen” at vælge sine egne præmisser og lægge dem
til grund for læsningen. Det bekræfter han ved et citat fra en endnu
ikke udgiven artikel af Gitte Buch-Hansen: “Whereas the cultivation
of a Stoic perspective will allow us to identify some patterns in the
8. Derfor kan selve titlen på Tang Nielsens drøftelse, “Johannæisk filosofi?”, undre
en smule. Ligger det ikke implicit her, at hvis man finder “filosofi” i Johannes, så
har man ikke fat i den “rigtige” (= teologiske?) Johannes? Men det var jo lige præcis
den modsætning, vi skulle ud over.
9. Jf. også s. 65: “Det er altså en præmis for Engberg-Pedersens tolkning, at …”
Og s. 68: “Hvis den stoiske opfattelse af pneuma skal gælde for Parakleten, må man
have den på forhånd.”
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Fourth Gospel, a Platonist outlook will, of course, reconfigure the
Gospel differently.” Tang Nielsen skynder sig dog at tilføje: “Men
jeg er ikke helt sikker på, at han [TE-P] vil acceptere Buch-Hansens
postmoderne afvisning af sandhedskriteriet.”
Heri har han ganske ret. Jeg hævder selvfølgelig ikke, at min læsning af Johannesevangeliet er den “sande”. En videnskabelig fortolker
må have lov til at komme med et hvilket som helst reflekteret perspektiv (kønsfokuseret, postkolonialt, ikke-”vestligt” osv.), så længe
de kaster væsentligt nyt lys over det fælles forskningsobjekt – den
antikke tekst. Tilbage står, at der er nogle læsninger af teksten, som
er bedre end andre. Ja, nogle kan være så gode, at de ligefrem er
uomgængelige. I tillæg til, hvad man i øvrigt som reflekteret forsker
vil sige om teksten, er man også nødt til at sige det, som den (hidtil)
bedste tolkning siger. Det er selvfølgelig en markant påstand, men
den står jeg fast på. Og sådan en tolkning er – efter min egen ganske
ubeskedne mening – den, der fremlægges i John and Philosophy. Andre kan sige andet om teksten, og det vil kun være godt; men alle må
også sige dette om den.
Hvor Tang Nielsen altså vil skubbe min læsning ud på det sidespor,
som et personligt valg nu engang er, dér hævder jeg ikke blot, at den
foreslåede læsning er i stand til at indgå i en ligeværdig videnskabelig
drøftelse, hvor man søger den (for øjeblikket) bedst mulige forståelse
ved at argumentere ud fra et intensivt studium af teksten selv på det,
vi kalder “dens egne præmisser”. Jeg hævder ydermere, at den foreslåede læsning er den bedste læsning, der indtil nu er foreslået.
Det er bemærkelsesværdigt og i høj grad anerkendelsesværdigt, at
Tang Nielsen de facto forholder sig til den foreslåede læsning på lige
præcis den måde, som videnskabeligheden ifølge min egen forståelse
fordrer. Han rejser en række konkrete spørgsmål og indvendinger vedr.
(1) den narrativt-filosofiske læsning som sådan (JTN s. 60-61), (2) forståelsen af Jesus Kristus (JTN s. 61-63), (3) troen og det evige liv (JTN
s. 63-65 – det kommer vi tilbage til) og (4) selve forståelsen af pneuma’ens rolle og funktioner i Johannesevangeliet (JTN s. 65-68). Og
overalt gør han det, som – også efter min egen forståelse af videnskabelighed – er det helt rigtige: konfronterer mine tolkninger med teksten
selv. Intet kunne være bedre, og jeg ville hellere end gerne have plads
her til at imødegå de forskellige spørgsmål, som Tang Nielsen rejser.
Hvad er så problemet? Er der ikke bare tale om, at to forskellige eksperter er uenige på en række detailpunkter? Desværre ikke. For det er
her, den største overordnede mangel i Tang Nielsens kritik åbenbarer
sig. Han nævner ikke og ser måske endda slet ikke vigtigheden af, at
bogen i sine tre første kapitler argumenterer indgående for to af dens
hovedpåstande: 1) at Johannesevangeliet som tekst nu må læses som én

Om videnskabelighed og tradition i læsningen af Det Nye Testamente

305

sammenhængende tekst, ikke kun “fra et narrativt perspektiv”, men så at
sige historisk kritisk, sådan som den var blevet til, forelå og var (kap.
I);10 og 2) at Johannesevangeliet i både Joh 1 (kap. II) og i resten af
evangeliet (kap. III) forstår logos og pneuma som to sider af samme sag,
den ene kognitiv, den anden materiel. Jeg gentager: Disse to påstande,
som er helt grundlæggende brikker i den læsning, der så udfoldes i bogens kap. IV-X om de centrale dele af teksten (kap. 2-20), argumenteres
der indgående for – på s. 1-112 ud af bogens 367 sider tekst. Men Tang
Nielsen omtaler det ikke på den måde, det skal forstås.
Lad mig skrive det ud. For det første: Hele kap. I er ét langt forsøg på at gøre det, som Tang Nielsen kritiserer mig for ikke at gøre
(JTN s. 59): “Der bruges ikke mange kræfter på at diskutere andre
fortolkninger eller tage højde for mulige indvendinger.”11 Tværtimod
forsøger kap. I så at sige at rydde grunden i én lang forholden sig til de
forskellige toneangivende Johannesfortolkninger i forskningen siden
1907, hvor sporene for det meste af det 20. århs. læsninger blev lagt.
For det andet: I kap. II argumenteres der indgående rent tekstuelt –
altså ikke baseret på en stoisk-filosofisk præmis – for at se den sammenhæng mellem logos og pneuma, som ganske rigtigt bærer resten
af bogen. Det vises her (s. 65-71), at Joh 1,19-34 er en helt præcis
udskrift eller udfoldelse af, hvad der allerede er sagt i “prologen” (1,118) – og dermed, at “logos blev kød” (1,14), da Jesus modtog pneuma’en direkte fra Gud (1,32-34). Nøglen her er den præcise omtale af
Johannes Døberens rolle og optræden i såvel “prologen” som 1,19-34.
Heller ikke selve denne argumentation figurerer i Tang Nielsens analyse. For det tredje: Bogen lader sig bestemt ikke nøje med at hævde,
at logos og pneuma også må tænkes sammen i resten af evangeliet – og
at Johannes derfor kan tænkes at “referere” til (fx) pneuma’en selv dér,
hvor han ikke nævner den.12 Tværtimod er kap. III ét langt argument
for denne påstand. Og endnu mere: Hele den resterende gennemgang
af evangeliet er i allerhøjeste grad fokuseret på netop at vise denne
tanke – modsat bare at gå ud fra den.
10. Tang Nielsen mener (s. 54), at jeg “følger … den såkaldt litterære vending i
eksegesen og læser evangeliet som én fortælling osv.”. Jo, men mere end det.
11. I forhold til enkeltvers er bogen nu også i stadig samtale med de nyeste og
bedste kommentarer, der jo opsummerer forskningen: engelske og amerikanske,
franske og ikke mindst tyske. Hvad mere er: Hvert kapitel om de sammenhængende
stykker, jeg finder i evangeliet (Joh 2-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-17 og 18-20), indledes med en indgående redegørelse for forskningens forskellige bud på problemerne
med at læse disse tekststykker som sammenhængende stykker – de problemer, som
jeg så hævder kan løses ved den nye tilgang.
12. Det er en tanke, Tang Nielsen gentagne gange forholder sig kritisk til (JTN,
s. 57, 60) – sådan set med rette, indtil man forstår den i den større sammenhæng,
jeg anfører her.
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Hvad jeg lige har sagt, tjener ikke kun til at retfærdiggøre bogen
som et anstændigt stykke videnskab. Pointen er en anden. Bogens
hovedpåstand er følgende: Forskningen har lige siden 1907 været
plaget af en lang række vanskeligheder (Eduard Schwartz’ såkaldte
“aporier”) i forståelsen af den foreliggende tekst, som var så store,
at man følte, at man måtte gribe til diverse hypoteser for at få det
hele til at give mening: inddeling i tekstlag og tilforordning af lagene
til forskellige stadier i Johannesmenighedens historie. Men der er
ikke opnået nogen konsensus, og forsøgene fortsætter i det uendelige,
hvis man da ikke bare af metodiske grunde har opgivet dem, som
det fx sker i rent narrative læsninger. Derfor – hævder jeg – er det
af videnskabelige grunde nødvendigt at gå tilbage til teksten selv –
men selvfølgelig uden at glemme de aporier, man tidligere stødte sig
på. Tværtimod hævder jeg, at den i John and Philosophy foreslåede
læsning de facto netop løser disse aporier. Dette er selve argumentet for
læsningen, hovedargumentet for den. Hvis dette kan vises i detaljer
– og det er så det, bogen forsøger at gøre hele vejen igennem – ja,
så har selve det, at det kan lade sig gøre, vist sig at være det afgørende
argument for læsningens “rigtighed” = at den er den indtil videre
bedste læsning.
Jeg har brugt en mængde kursiver her, for at læseren kan forstå, hvad
det alt sammen helt grundlæggende handler om. Men intet af dette
er faktisk gjort eksplicit i Tang Nielsens drøftelse. Hvorfor dog mon?

Tradition og videnskabelighed: for og imod
“realiseret eskatologi” i Johannesevangeliet
Her kommer jeg så til det, der direkte er dette indlægs emne: forholdet mellem videnskabelighed og tradition i læsningen af Det Nye
Testamente. For at forstå det må vi søge at indkredse Tang Nielsens
egen position i forhold til Johannesevangeliet, dvs. omridsene af
hans samlede forståelse. Tang Nielsen anser Johannesevangeliet for
at være “kompliceret” (JTN s. 60). “Problemet [med TE-Ps læsning,
der “faktisk” gør “teksten … klar”] er for mig at se, at den bliver for
klar. I sin læsning reducerer Engberg-Pedersen tekstens kompleksitet
og underordner en lang række forskellige udtryk under én struktur.”
Eller igen (JTN s. 68): “Prisen for læsningen er, at tekstens kompleksitet reduceres i en grad, så mange centrale udsagn underordnes nogle
få, enkeltstående vers.” Heroverfor ønsker Tang Nielsen at fastholde
en forståelse af evangeliets struktur, der gør den “mere kompliceret”
(JTN s. 68): “Det [evangeliet] kommer til at indeholde en [= én] for-
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tælling om etableringen af det evige live og en [= én] om forleningen
af pneuma.” Hvor Engberg-Pedersen vil holde logos og pneuma sammen, vil Tang Nielsen altså adskille dem.
Forklaringen på denne uoverensstemmelse finder man, så vidt jeg
kan se, i det, som igen og igen fremstår som et springende punkt:
Hvor og hvordan foreligger ifølge Johannesevangeliet menneskenes frelse? Jeg selv hævder: i troen på Jesus Kristus, som i sig selv
forudsætter modtagelsen af pneuma (efter Jesus’ død), men sådan at
denne trostilstand først vil blive endeligt konfirmeret på den yderste
dag, ved den almindelige opstandelse; det for Johannes centrale slutpunkt, “evigt liv”, findes kun i himlen, tilvejebragt af Jesus Kristus/
pneuma’en ved dennes endelige tilbagekomst engang ud i fremtiden.
Tang Nielsen mener noget andet (JTN s. 64 n. 30): “Jeg mener, at
den johannæiske Jesu anliggende er at formidle evigt liv, hvilket findes i troen på ham.” Og det sidste skal forstås således (JTN s. 65 n.
32): “Det er situationen efter påske i den troende menighed, der er
i fokus.” Og igen (JTN s. 65): “Uenigheden handler om, hvor det
afgørende punkt ligger. For Dodd13 og Bultmann [og Tang Nielsen
selv, må man forstå] sker den afgørende overgang i troen. Hvad der
måtte følge efter (konkret fysisk eller materiel opstandelse), er en afledet biomstændighed og egentlig uvæsentligt for det evige liv, som de
troende lever her og nu.”
Hvordan skal man afgøre denne uenighed? Et første svar må være
dette: Hvis man kan finde én sammenhængende tankestruktur, som
giver plads for og vægt til både de johannæiske vers, som handler
om “den troende menighed” her og nu, og også de vers om fremtidig frelse, som uomtvisteligt optræder i Johannesevangeliet,14 ja, så
er sådan en læsning per definition bedre end dens konkurrent. Al
læsning søger så megen sammenhæng som muligt, og den læsning,
der giver den bedste sammenhæng, er dermed bedst. Et næste svar
er dette: Vælger man Dodds, Bultmanns eller Tang Nielsens egen
læsning, kreerer man med det samme en apori. Tang Nielsen citerer
5,24 som eksempel på den “realiserede” eller “præsentiske” eskatologi
(s. 65). Men hvad så med 5,28-29, som uomtvisteligt taler om noget
13. Tang Nielsen henviser her til C.H. Dodd, hvis bog fra 1953 (The Interpretation of the Fourth Gospel (Cambridge: Cambridge University Press 1953), 289-443),
rummer den efter min mening hidtil bedste samlede tolkning af Johannesevangeliet, når man ser bort fra Dodds platoniserende forankring af evangeliet. Dodd fandt
også “filosofi” i Johannesevangeliet. Men det var den forkerte filosofi, han fandt.
14. Blot ét eksempel (14,2-3, DO 1992): “I min faders hus er der mange boliger;
hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre plads rede for jer? Og når
jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til
mig, for at også I skal være, hvor jeg er.” (Jeg selv ville oversætte det sidste sådan her:
“for at I også skal være dér, hvor jeg selv er.” Det handler om fremtiden og himlen.)
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futurisk?15 Jo (JTN s. 65): “Bultmann var mest konsekvent, når han
anser de efterfølgende vers 5,28f for at være ujohannæiske.” Mener
Tang Nielsen også selv det? I så fald er også han ude på den glidebane,
hvis mangel på videnskabelig lødighed jeg bruger hele mit første kapitel på at vise. Og jeg gentager min grundpåstand: Da denne tilgang
har vist sig at være alt for spekulativ, må en læsning, der tillader, at
man har 5,24 og 5,28-29 stående side om side, videnskabeligt set være
bedre. For det tredje kan man tilføje med grundlag i en “mistankens
hermeneutik”: Hvordan kan det mon være, at henholdsvis Dodd og
Bultmann omkring midten af det 20. årh. udviklede en tolkning om
realiseret eller præsentisk eskatologi, som ingen indtil da var kommet
på? Det kan da vel ikke være – vel? – fordi det passede som fod i hose
i det opgør med den specifikt apokalyptiske kristendomsforståelse,
som man finder hos både “platonikeren” Dodd og “eksistensteologen”
Bultmann, et opgør, som med ét gjorde den tidligste kristendom salonfähig i samtiden. Jo, selvfølgelig kan det det! Men dermed er hele
operationen også blevet videnskabeligt suspekt.

Videnskabelighed og tradition helt generelt
Hermed er vi fremme ved min overordnede pointe. Tang Nielsen
taler for en Johannesforståelse, der giver teksten en “kompleksitet”,
han (muligvis lidt tongue-in-cheek) gerne vil “bevare”, og som han
finder i den “(mere) traditionelle læsning af Johannesevangeliet”.
Faktisk er der nu kompleksitet nok i den alternative læsning, jeg har
foreslået, både når den opererer med en “triangularity”, som jeg igen
og igen afdækker, mellem Jesus, figurerne i fortællingen og læseren
af fortællingen, og sandelig også i forholdet mellem de tre tider, man
tvinges til at gøre brug af (Jesus-tiden, menighedens/forfatterens
tid og opstandelsestiden, jf. John and Philosophy, 357-365). Men
det afgørende spørgsmål må være dette: Hvorfor skulle man have
noget ønske om at “bevare” en “traditionel” læsning, hvis man bliver
præsenteret for en ny læsning, der løser de problemer, som tidligere
læsninger har stået over for, på en måde, der samtidig integrerer
vigtige resultater fra tidligere læsninger i sig selv?

15. 5,24 og 28-29 (DO 1992): “Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit
ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men
er gået over fra døden til livet … I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer,
da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem – de, der har øvet det
gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.”
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Her ser jeg et genuint videnskabeligt problem ved den videnskabelige beskæftigelse med Det Nye Testamentes tekster. Anskuet som
videnskab burde det være sådan, at nye, holdbare læsninger af den
skitserede type mere eller mindre automatisk afføder de dertil svarende ændringer i forståelsen af teksterne, både hos andre nytestamentlige
forskere og sandelig også hos andre forskere og endnu videre ud: hos
præster og hos almindelige kristne. Sådan fungerer videnskab i andre
discipliner.16 Men det sker langtfra her. Dels er der en helt usædvanlig
inerti i den nytestamentlige forskning selv, hvilket i allerhøjeste grad
også gælder internationalt. Forståelser, som rettelig set er blevet entydigt overhalet af senere forskning, fortsætter glade og uhindrede med
at blive “bevaret” og fremført igen og igen. Og endnu værre bliver
det, når man bevæger sig ud til resten af den videnskabelige teologi.
Jesper Tang Nielsen har i indledningen til sin artikel på fortræffelig vis
skrevet min eksegetiske “nekrolog” – lidt præmaturt, kunne man sige,
men det kan såmænd gå hurtigt nok.17 Jeg tager anledning af dette
til at gøre regnebrættet op for denne del af mit liv og min virksomhed. Alt, alt for ofte har jeg været ude for, at overleverede, traditionelle
tænkemåder har blokeret for at høre, hvad der egentlig bliver sagt.
Jeg husker fx, at en med rette højt respekteret amerikansk ekseget,
Adela Yarbro Collins, som senere blev præsident for det prestigiøse
internationale Society of New Testament Studies, under diskussionen af
et “main paper”, jeg havde givet ved samme selskabs årsmøde i 2008
om Paulus’ brug af et stoisk-lignende pneuma-begreb,18 anførte dette
imod tolkningen: “But the Stoics did not speak about Jesus Christ”!
Hvis det er sådan noget, der skulle være afgørende, kunne man sådan
set lige så godt pakke sammen med det samme. Den “heuristiske”
tilgang, jeg skitserede ovenfor, vil da også noget helt, helt andet. Heldigvis skal det siges, at den stoisk-inspirerede læsning af (i hvert fald)
Paulus gradvis vinder markant frem i udlandet.19 Alligevel er inertien i
16. I bogens kap. I gør jeg en del ud af at kaste et sådant videnskabsteoretisk blik
på Johannesforskningen siden 1907.
17. På et enkelt punkt tager han dog fejl. Det var sandelig ikke kun i mit “sidste år
som ansat” (= 2015, JTN s. 52), at jeg kastede mig over Johannesevangeliet. På det
tidspunkt havde jeg arbejdet særligt med dette evangelium i ca. 10 år, offentliggjort
artikler derom og optrådt ved internationale konferencer om denne tekst. Men det
er rigtigt nok, at John and Philosophy blev skrevet – i ét stræk – i perioden 1.1.201531.5.2016 op til min deadline hos Oxford University Press den 1. juni 2016. Det var
for at kunne gøre dette, at jeg tog min afsked.
18. Trykt som “The Material Spirit: Cosmology and Ethics in Paul”, NTS 55
(2009) 179-197.
19. Tang Nielsen mener, at denne tilgang til Paulus “(endnu) ikke <er> slået mærkbart igennem internationalt” (JTN s. 53). Det kommer nu nok lidt an på, hvem
der “mærker”. Samme dag, jeg læste dette, læste jeg også (i JSNT 40.1, September
2017, 3-29) en artikel om Romerbrevet af en vis Seon Yong Kim fra Sydkorea (men
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det videnskabelige arbejde med Det Nye Testamente kolossal. Og det
gælder ikke blot inden for Ny Testamente-videnskaben. Tænk fx på
den opstandelse, der har været blandt universitetsteologer i hvert fald i
København vedr. den såkaldt “nye” Paulus. Jeg gjorde selv mit i 2003
for at indføre denne nye læsning i Danmark, da den havde haft international vind i sejlene siden 1977.20 Resultatet var bl.a. et afværgeskrift
fra 2012, hvor en gammeltestamentler, en kirkehistoriker og en systematiker forsøgte at “bevare” den “traditionelle” luthersk inspirerede
Paulus-forståelse.21 Hvad er der på spil her?22
Jeg kan ikke se andet, end at svaret må være dette: traditionens
inerti. Den kan man jo sagtens forstå, ja faktisk har den været der,
lige siden den videnskabelige eksegese blev grundlagt i 1800-tallet.
Men når det drejer sig om videnskab – og det mener jeg virkelig det
gør i den videnskabelige eksegese – så må man på forhånd være positivt indstillet over for nye læsninger, der udvider, forøger og forbedrer
vores forståelse af Det Nye Testamentes tekster ved at gå ud over de
traditionelle. Det er sådan noget, videnskab gør.
Jeg vil gå ét skridt videre: Hvis det nu ikke længere handler om
videnskab, men om grundlaget for moderne kristendom – altså om
troen – så må efter min mening nøjagtigt det samme gøre sig gældende. Kristendommen kan ikke overleve, hvis den ikke til stadighed
fornyr sig. Hvad kan da være et bedre grundlag – selvfølgelig sammen
med alt muligt andet – end en ny og bedre forståelse af selve grundteksterne? Måske er det ligefrem dér, den nytestamentlige videnskab
har sit alleregentligste formål?23

uddannet i USA), hvor denne tilgang er absolut mærkbart til stede, endda ganske
eksplicit.
20. TE-P (udg.), Den nye Paulus og hans betydning (København: Gyldendal 2003).
‘1977’ henviser til E.P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of
Patterns of Religion, London: SCM 1977.
21. Anna Vind (udg.), Paulus plus – fire prismer på den nye Paulus. Paulus & Paulus,
& jøderne, & Luther, & Nietzsche, Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 30
(København: Det Teologiske Fakultet 2012). Sml. TE-P, “Paulus retro?”, DTT 75
(2012) 287-303. De tre nævnte forskere er mine kære gamle kolleger Jesper Høgenhaven, Anna Vind og Carsten Pallesen.
22. Det skal dog bemærkes, at danske præster generelt er meget mere modtagelige
over for nye læsninger af Det Nye Testamente. Det har jeg igen og igen oplevet ved
kurser og optrædener over det ganske land.
23. Jeg er ph.d. Lars Cyril Nørgaard, Afdeling for kirkehistorie, Københavns Universitet, stor tak skyldig for en grundig og værdifuld gennemlæsning af en tidligere
udgave af denne artikel. Alle synspunkter, fejl og mangler falder selvfølgelig tilbage
på mig selv.
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Irene Dingel (red.)
Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche: Vollständige
Neuedition; Quellen und Materialien 1; Quellen und Materialen 2. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014. 1712 + 969 + 643 s. 199 €
Kvaliteten af tyske tekstudgivelser er høj. Det er prisen også. Med et team
af medarbejdere, der især kommer fra Leibniz-Institut für Europäische Geschichte i Mainz, hvis leder Dingel er, foreligger der nu for første gang siden
1930 – 400-året for Confessio Augustana – en samlet, tekstkritisk udgave af
Konkordieværket, dvs. de tre oldkirkelige symboler (Apostolicum, NicænoConstantinopolitanum, Athanasianum), Confessio Augustana, Melanchthons apologi hertil, de schmalkaldiske artikler, traktaten om pavens magt,
Luthers to katekismer samt endelig konkordieformlen. Konkordieværket
selv udkom i sin samtid i både latinske og tyske versioner; begge sprog er
videregivet i denne udgave.
Foruden at være et billede af gnesiolutherdommens forsøg på at bringe de
lutherske stridigheder til ende omkring 1580 – og som sådan er Konkordieværket et interessant eksempel på den tekstliggørelse af religionen, der skete
efter Luthers og Melanchthons død – så udgør Konkordieværket den dag
i dag det konfessionelle grundlag for lutherske kirker verden over, men på
grund af en dansk konges forkærlighed for bogbrændingens auto-da-fé ikke
for Den Danske Folkekirke. De tyske protestantiske kirkers paraplyorganisation EKD er da også initiativtager og største økonomiske bidragsyder til
udgivelsesprojektet.
Forlaget – Vandenhoeck & Ruprecht i Göttingen, der i disse år satser
massivt på reformationsrelaterede udgivelser – har fået et flot resultat ud
af arbejdet med de gamle kilder. I modsætning til 1930-udgivelsen, som
Vandenhoeck & Ruprecht også stod bag, søger 2014-udgaven ikke at komme tilbage til Konkordieværkets urtekst og så at sige at give et snapshot af
konservativ lutherdom anno 1580, men lægger i stedet vægten på receptionshistorien, altså tekstens brug. Den gengivne tekst er derfor også stykket
sammen ved at vælge de bedste tekstkritiske varianter, og ikke nødvendigvis
de ældste (som man dog stadig kan finde frem til i apparatet).
Første bind, der udgør selve Konkordieværkets tekst, er særdeles brugbart, blandt andet på grund af margenhenvisninger til den meget udbredte
1930-udgave af værket og til Melanchthons værker i Corpus Reformatorum, og de mange tekstkritiske kommentarer til varianterne, der afslører
udgivernes årelange beskæftigelse med de originale dokumenter fra tidligmoderne tid. Hver tekst indledes med en indførende tekst ved udgiverne,
der dog ofte fungerer mere forvirrende end introducerende, fordi snart sagt
hvert udsagn belægges med en note, som dokumenterer den samlede litteratur på hovedsprogene til lige netop denne antagelse. I langt de fleste
tilfælde siger noten dog intet om kvaliteten af denne litteratur – det nævnes
blot, at den findes. Det er forstyrrende og giver et alt for tungt præg. Den
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læser, der søger overblikket, kunne have ønsket sig en efterstillet bibliografi
til hver introducerende tekst, der oplistede de 5-10 vigtigste værker inden
for området – især da, når nu værket ledsages af to bind, det ene på knap
1000 sider, det andet 650, som grundigt kommenterer kildegrundlaget, de
tekstkritiske varianter og receptionen af de enkelte tekster i Konkordieværket. Disse to bind er uundværlige for den, der arbejder med aspekter af ikke
blot den begyndende lutherske ortodoksis kirkehistorie, men også for den,
der beskæftiger sig med dogmeudviklingens historie. For den, der ikke har
disse interesser, kan tekstbindet for en lavere pris købes separat.
Realkommenteringen af de enkelte tekster i Konkordieværket udgør en
guldgrube af oplysninger, som denne anmelder ikke ville have været foruden. Kommenteringen er inddelt i tre: tekstkritik, receptionshistorie og
indholdskritik. Her er henvisninger til tekstvarianter, bibelsteder, årstal,
personer, væsentlige intertekstuelle referencer, kanonisk ret, kirkelig praksis
osv. Alt sammen opdateret til den nuværende forskningssituation. Det er
centralt for det videnskabelige arbejde med teksten og beviser en nyudgivelse af Konkordieværkets nødvendighed.
Det verserende reformationsjubilæum afstedkommer et væld af udgivelser
i ind- og udland. Mange af dem brændes på erindringens alter. Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche bør det ikke gå sådan.
Mattias Skat Sommer
Risto Saarinen
Recognition and Religion. A Historical and Systematic Study. Oxford: Oxford
University Press 2016. 268 s. $ 80.00.
De seneste årtier har psykologisk og socialfilosofisk forskning interesseret
sig for at afdække, i hvilken forstand sociale relationer beror på et universelt menneskeligt behov for anerkendelse. Med sin bog om anerkendelse og
religion vil Risto Saarinen udforske anerkendelsens systematisk-teologiske
potentiale med baggrund i en undersøgelse af det kristne anerkendelsesbegreb, sådan som det udvikler sig fra nytestamentlig tid og til i dag. Dermed
vil Saarinen udfordre den socialfilosofiske forståelse af anerkendelse som et
moderne, sekulært begreb med rødder i Hegels filosofi. Undersøgelsen tager
sit udgangspunkt i en minimumsbestemmelse af religiøs anerkendelse som
en godkendelseshandling, der indebærer kognitiv identifikation, social tilknytning samt en given relation mellem en anerkendende part, oftest mennesket, og en anerkendt part, oftest Gud. Ifølge Saarinen opstår der allerede
i den tidlige kristendom en relativ stabil terminologi til betegnelse af menneskets anerkendelse af Gud med centrum i ordene agnosco og recognosco.
Saarinens undersøgelse spænder vidt. I den introducerende del 1 skitseres
den filosofiske anerkendelsesdiskurs hos blandt andre frankfurtersociologen
Axel Honneth og filosoffen Charles Taylor samt hos de franske fænomenolo-
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ger Marcel Hénaff og Paul Ricœur, der forbinder anerkendelsesbegrebet med
undersøgelsen af gavegivning som grundfænomen ved menneskelig socialitet.
Saarinen berører desuden den spirende interesse for anerkendelse inden for
nutidig systematisk teologi hos for eksempel Jan-Olav Henriksen og Veronika
Hoffmann. I del 2 og 3 udfolder Saarinen sin begrebshistoriske analyse af
anerkendelsens rolle i vestlig teologi. Del 2 begynder i Det Nye Testamente og
når forbi blandt andre Augustin, Thomas Aquinas og Bernhard af Clairvaux
for til sidst at berøre Martin Luther og Jean Calvin. Del 3 tager udgangspunkt i den politiske filosofi hos Thomas Hobbes og når via pietisme, tysk
idealisme og Schleiermachers dogmatik frem til kulturprotestantisme og dialektisk teologi for at ende ved FN’s menneskerettighedserklæring. Desuden
diskuterer Saarinen anerkendelsesbegrebets rolle i økumeniske debatter samt
dets potentiale i forhold til spørgsmål om interkulturel sameksistens.
I bogens afsluttende del 4 drager Saarinen de systematisk-teologiske konsekvenser af sin begrebshistoriske analyse ved at sammenfatte tre paradigmer for religiøs anerkendelse, der udvikler sig gennem historien. Som det
første paradigme fremhæver Saarinen omvendelseshistorierne i fx Det Nye
Testamente og hos Augustin, hvori det beskrives, hvordan mennesket på
baggrund af sin anerkendelse af Gud oplever en af Gud forårsaget omvendelse, der grundlæggende ændrer dets identitet. Til forskel herfra udfoldes
i middelalderen og den tidlig moderne periode hos blandt andre Luther
og Calvin et anerkendelsesparadigme, som understreger, at menneskets anerkendelse af Gud er gensidigt forbundet med Guds løfte om frelse, der
indebærer en genoprettelse af menneskets sande identitet. Hvor både det
første og det andet paradigme fremhæver menneskets opadgående anerkendelse af Gud, betoner det tredje paradigme, som først og fremmest udfoldes
i Schleiermachers Glaubenslehre, mennesket som den af Gud anerkendte
part, der erfarer en statusændring.
Bogens spændvidde cementerer anerkendelse som et begreb med afgørende betydning for fremstillingen af forholdet mellem Gud og menneske
gennem teologihistorien. Særligt interessant fra et systematisk teologisk perspektiv er Saarinens tese om, at luthersk retfærdiggørelseslære udgør et intuitivt modstykke til moderne socialpsykologiske eller -filosofiske anerkendelsesteorier, idet begge kredser om den statusændring, som anerkendelsen
medfører. Analogien har dog sin begrænsning deri, at den samfundsmæssige anerkendelse ikke inkluderer en forestilling om synd. Saarinen fremhæver Eberhard Jüngel som en nutidig teolog, der benytter anerkendelse som
et genuint teologisk begreb i sin fortolkning af retfærdiggørelseslæren, men
påpeger samtidigt og med rette, at begrebet benyttes relativt ureflekteret og
generelt endnu lever en skyggeeksistens i moderne teologi.
I kombination med det knappe format bevirker bogens spændvidde desværre, at de enkelte analyser på trods af en række spændende pointer fremstår kursoriske og indforståede, samt at valget af forfattere og tekster får et
præg af tilfældighed over sig. Det gælder for eksempel afsnittet om Luther,
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der hævder, at Luther benytter verbet agnosco til at beskrive menneskets anerkendelse af Gud gennem syndsbekendelse, men som ikke har blik for de
mange relaterede verber, hvormed Luther udtrykker denne anerkendelseseller måske snarere æresrelation (fx glorifico, honoro, colo). For at tydeliggøre
bogens anliggende kunne de anerkendelsesparadigmer, som Saarinen konkluderende opregner, være benyttet som rettesnor for den historiske analyse.
Dermed ville Saarinens systematisk-teologiske udfoldelse af det bidrag, som
den religiøse anerkendelsestradition bibringer forståelsen af menneskets
universelle anerkendelsesbehov, være trådt tydeligere frem.
Sasja Emilie Mathiasen Stopa
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