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KAPITEL 1

MARTIN LUTHER OG 
 NUTIDENS TÆNKNING 

Reformationens 500 års jubilæum har herhjemme 
sat fokus på de samfundsmæssige længdevirkninger 
af reformationen. Det er på en måde rimeligt nok. 
For selvom reformationen begyndte som en teolo-
gisk bevægelse, kom den lutherske reformationsbe-
vægelse til at sætte sig brede spor i nordeuropæiske 
samfund – lige fra socialforsorg og skolegang til 
dannelsen af et nationalt og »sekulært« retssystem. 

I Danmark er kontinuiteten fra den tidlige 
reformation til i dag særlig tydelig. Danmark-Norge 
var i 1536 det første kongerige, der antog luther-
dommen som samfundsbærende, og i snart 500 år 
har den evangelisk-lutherske tro været den fremher-
skende kristendomsform herhjemme. En lignende 
kontinuitet finder man hverken i Sverige eller i Lu-
thers Sachsen. 

Den lutherske reformation havde både et 
kirkeligt og et kulturelt program. Dette dobbeltper-
spektiv ligger til grund for trebindsværket Reforma-
tionen i dansk kirke og kultur 1517-2017, som jeg for 
nylig udgav sammen med kirkehistorikeren Carsten 
Bach-Nielsen og en lang række andre historikere og 
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teologer, politologer og økonomer, jurister og etno-
grafer. Det er svært at benægte, at reformationen vit-
terligt har haft en bred virkningshistorie i Danmark 
– fra synet på stat og kirke til synet på kirke, skole, 
familieliv, arbejdsliv etc. Men ser man nærmere ef-
ter, er Luthers virkningshistorie altid blevet filtreret, 
modificeret og forvandlet gennem de kulturelle ny-
brud, der først fandt sted i de efterfølgende århund-
reder. 

Allerede ved reformationens begyndelse var 
Martin Luther (1483-1546) del af et kollektiv af re-
formatorer. Vigtigst var foruden Luther hans unge 
kollega og medarbejder på Wittenbergs universitet, 
Philipp Melanchthon (1497-1560). Men allerede i 
den første generation af reformationsteologer kom 
den endnu yngre schweiziske reformator Johannes 
Calvin (1509-64) også til at spille en rolle herhjem-
me, ikke mindst når det drejede sig om, hvordan 
det kristne menneske kan forbedre sig. Det aktive 
element i kristendommen spillede nemlig en større 
rolle hos Calvin end hos Luther, der lagde vægten  
på menneskets modtagende rolle i forhold til Gud. 

Allerede hermed er der sagt noget om for-
holdet mellem lutherdommen og den bredere 
protestantisme. Alle lutheranere er per definition 
protestanter. Det var jo Luthers afladsteser af 31. 
oktober 1517, der gav startskuddet til protestantisk 
teologi og tænkning. Men ikke alle protestanter er 
lutheranere. Rundt om i verden er der i dag mindre 
end 80 millioner lutheranere, men mere end 800 
millioner protestanter. 
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Reformationen drejer sig altså ikke om Lu-
ther alene, men lige så meget om alle hans efter-
følgere og kritikere. Det viser ikke bare den tidlige 
reformation, men også 1600-tallets bodskristendom, 
1700-tallets pietisme og oplysningstid, 1800-tallets 
nationalromantik og naturalisme og 1900-tallets 
forskellige Lutherrenæssancer. Reformationen be-
gyndte som en teologisk og kulturel revolution, men 
blev til en social bevægelse med mange ansigter. 

Det handler derfor ikke blot om Luther og 
hans »virkningshistorie«, men nok så meget om 
genopførelser af hans teologi og tænkning. Som vist 
af receptionsæstetikerne Hans Robert Jauss (1921-
1997) og Hans Ulrich Gumbrecht (f. 1948) foregår 
tolkningen af fortidens store figurer som regel på 
den måde, at noget af fortiden genopføres (aisthe-
sis), andet renses ud (katharsis), hvad der tilsammen 
giver plads til produktive nytolkninger (poiesis). Så 
hvad forventer vi os af Luther dag, og hvad kan Lu-
ther ikke levere? 

Set i lyset heraf mangler der noget i det dan-
ske reformationsjubilæum, nemlig overvejelser over 
hvordan vi skal forholde os til Luthers teologi, hans 
religiøse og eksistentielle anliggende, i dag. Gode 
udgivelser af Luthers breve, bønner, bordtaler, kate-
kismer og kirkelige skrifter har set dagens lys, men 
kun få har skrevet om Luthers bidrag til nutidens 
teologi og tænkning. 

Hvad betyder fx den protestantiske mentali-
tet for den måde, som de fleste danskere går til kri-
stendommen på, uanset om vi går meget eller meget 
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lidt i kirke? Og hvad er det for en Luther, der er 
værd at drage frem i dag? Hvorfor er vi lutheranere 
og protestanter (hvis vi altså er det), hvad har bragt 
os hertil – og hvordan kan man være lutheraner i det 
21. århundrede? 

Selv var Luther en teolog med eksistentiel 
nerve og teologisk kant. Man kan derfor let støde 
sig på Luther, hvis man forventer, at han skal være et 
moderne menneske, hvad han af gode grunde ikke 
var. Ud fra nutidens position kan man således rejse 
en række kritiske spørgsmål til Luther. Hvorfor fx 
bekæmpe pavens og den romerske kirkes magt så 
indædt, når Luther blot i stedet allierede sig med 
fyrstemagten? 

Men også teologiske spørgsmål melder sig: 
Hvorfor forestillede han sig Gud som vred, når han 
i øvrigt udviklede en teologi ud fra troen på Guds 
kærlighed i Kristus? Hvorfor tale så meget om Guds 
retfærdighed, når hele pointen er, at Gud i Kristus 
har opgivet sin forventning om, at mennesker vil 
udvikle sig til fejlfrie mennesker? Og hvis Gud vir-
kelig har taget mennesket til sig i en betingelsesløs 
accept, hvorfor fortsætter helvedesfrygten så med 
at være den dystre baggrund for Luthers teologi? 
Er evangeliet simpelthen for godt til at være sandt? 
Og når nu Luther understreger menneskets synd så 
stærkt, hvordan kan han så alligevel se Guds barm-
hjertighed afspejlet i skabelsens verden, hinsides det 
menneskelige makværk af svag tro og fortsat synd? 
Kort sagt, hvad sker der i sammenstødet mellem den 
førmoderne Luther og vor tids kristendom? 
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Alle sådanne spørgsmål er der selvsagt mere 
end én mening om. Jeg håber derfor, at de følgende 
sider giver anledning til selvstændig tænkning. For 
hvis der er noget, der kendetegner protestantisk te-
ologi og kultur, er det evnen og viljen til at tænke 
selv. 

Jeg begynder med et fugleperspektiv på pro-
testantismen (s. 9-36) og zoomer derefter ind på Lu-
thers teologi (s. 37-75). Her gengiver jeg grundtræk 
af Luthers teologi i hans eget sprog, efterfulgt af 
bud på, hvordan man kunne reformulere centrale 
anliggender hos Luther i dag. Min pointe er, at selv 
de allermest velkendte formuleringer fra Luthers 
hånd (fx talen om »retfærdiggørelse af tro alene«) 
kan vise sig som noget, der er os fremmed, mens 
det umiddelbart fremmede hos Luther (fx hans 
»mystik«) kan vise sig som noget, der er lettere at 
genkende. 

Luthercitaterne er hentet fra Luthers skrifter 
i udvalg. Bind I-V fra 1962-1983, genudgivet i 2017 
(forkortet »LS«), og ellers fra den store Weimarud-
gave fra 1883-1999 (forkortet »WA«). 
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KAPITEL 2

PROTEST OG  ENGAGEMENT 
– DEN  TIDLIGE 

 PROTESTANTISME

Hører man i dag ordet »protestantisk«, hører man 
også ordet protest. Lad os derfor begynde med det-
te billede på, hvad det vil sige at være protestant. 

Protestantisme-begrebet går tilbage til rigs-
dagen i Speyer 1529. Her ville den katolske kejser 
Karl V ikke længere gå med til at udskyde religions-
spørgsmålet til et alment kirkeligt koncil. Det var el-
lers, hvad de evangeliske delegater havde opnået på 
den tidligere rigsdag i Speyer i 1526. Men nu i 1529 
gentog kejseren kætteranklagen mod Luther og de 
evangeliske kirker. 

Seks evangeliske fyrster og 14 borgmestre 
indleverede en formel protest, i øvrigt også under-
skrevet af Philipp Melanchthon og Johannes Bu-
genhagen (Luther var af gode grunde inhabil). Her 
påberåbte de sig religionspolitisk selvstændighed ud 
fra den teologiske opfattelse, at »i sager, der drejer 
sig om Guds ære og den evige frelse, står hver enkelt 
over for Gud og må aflægge regnskab for sig selv«. 
Herefter blev de og deres tilhængere kaldt protestan-
tes af de romersk-katolske teologer. 
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Protestantisme er således fra starten et poli-
tisk begreb, der har at gøre med at protestere, at 
sige Nej. Samtidig betyder det latinske pro-testare no-
get positivt, nemlig »at aflægge vidnesbyrd«, at sige 
Ja til den evangeliske tro. Protestantismen var der-
med født som både protestens og engagementets 
religion. 

LUTHER, JOHN WYCLIFF OG JAN HUS

Luther var ikke den første reformator i kirkens hi-
storie. Allerede den engelske John Wycliffe (1328-
1384) og Jan Hus (1369-1415) havde forsøgt at re-
formere kirken. Der er da også fællestræk mellem 
Wycliffe, Hus og Luther. Alle var de professorer 
(Oxford, Prag og Wittenberg), alle satte de Bibelen 
på folkesproget i centrum, alle kritiserede de kir-
kens magt, og alle blev de fordømt som kættere af 
den romersk-katolske kirke. Jan Hus endte på kæt-
terbålet, mens Wycliffe og Luther blev beskyttet af 
lokale verdslige myndigheder. 

Historisk set begyndte reformationens bold 
at rulle allerede kort efter Luthers 95 teser om afla-
den d. 31. oktober 1517. Luther var ikke den eneste 
kritiker af tanken om, at man kunne opnå en kor-
tere tid i skærsilden, hvis man købte et personligt 
signeret afladsbrev. Også reformkatolikkerne Eras-
mus af Rotterdam og herhjemme Poul Helgesen 
var egentlig imod. Men kun Luther formulerede en 
kompromisløs kritik af afladen – og stod fast. 
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Allerede i 1520 havde paven udsendt en 
bandbulle mod Luther. Luther svarede igen ved at 
afbrænde pavens bulle sammen med den kanoniske 
ret uden for Wittenbergs bymur d. 10. december 
1520. Dermed var reformationen blevet til en poli-
tisk sag. Luther fastholdt også sin teologiske overbe-
visning over for kejseren og kardinalerne på rigsda-
gen i Worms 1521, samtidens største politiske scene. 
Her opsummerede Luther til sidst sit standpunkt: 
»Medmindre jeg bliver overbevist ved skrifternes 
vidnesbyrd eller ved den klare fornuft (for jeg tror 
hverken på paven eller koncilierne, da det står fast, 
at de ofte har fejlet og modsagt sig selv), så er jeg 
overvundet af de nævnte skrifter, og min samvittig-
hed er fanget under Guds Ord, og jeg hverken kan 
eller vil tilbagekalde noget som helst, da det ikke 
er sikkert eller rimeligt at handle imod samvittighe-
den« (WA 7:838). 

Luther henviser her både til Bibelen og for-
nuften (ratio evidens). Det tyder på, at han forstod 
sig som både teolog og humanist. Også den ældre 
Luther kan fremhæve menneskets fornuft som 
»noget guddommeligt« (WA 39/1:175). Men sam-
tidig kan Luther sige, at »troen slår fornuften ihjel« 
(WA 40/1:362). Hvordan kan det hænge sammen? 
Jo, for Luther er fornuftens domæne begrænset til 
menneskets bemestring af det dennesidige liv. Ale-
ne åbenbaringen i Kristus giver adgang til Gud og 
den evige salighed. Fornuften har så at sige låg på. I 
sidste ende må mennesket forstås ud fra sit forhold 
til Gud, eller mere præcist: ud fra Guds forhold til 
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mennesket. Mennesket er en fortabt synder (dømt 
af Guds lov), men bestemt til at blive frelst i Kristus 
(gennem evangeliet). Det gælder her som ellers, at 
hvis man kun citerer den halve Luther – den pro-ra-
tionelle eller den anti-rationalistiske – forstår man 
ingen ting, men reproducerer kun egne fordomme. 
Luther tænker altid i spændings-enheder: tro og for-
nuft, det indre og det ydre menneske, evangelium 
og lov, tro og kærlighed osv. 

Luther udfordrede autoriteterne i det offent-
lige rum, appellerede til menigmands rationalitet 
og skabte dermed grundlaget for en bredere refor-
mationsbevægelse. At han overhovedet overlevede, 
skyldtes alene de fyrster, der stod bag den evangeli-
ske bevægelse. Medvirkende til de evangeliske me-
nigheders hastige udbredelse var også, at kejseren 
havde nok at gøre med at holde sammen på sit store 
europæiske rige andetsteds. Han skulle bl.a. forsva-
re Europa mod tyrkernes angrebshær, der belejrede 
Wien så tidligt som i 1529. Selv kejseren måtte vælge 
sine kampe med omhu. 

PROTESTANTISK, EVANGELISK 
OG KATOLSK

De tidlige reformatorer kaldte sig ikke protestanter, 
men »de evangeliske«. For de ville defineres ud fra 
deres religiøse anliggende: Frelsen ved Kristus alene 
(uden mellemstationer som Jomfru Maria og helge-
ner) og frelsen ved troen alene (uden særlige lov-
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gerninger fra menneskets side). På baggrund heraf 
vendte de sig imod pavekirkens overherredømme: 
Romerkirken havde svigtet kirkens sag og erstat-
tet bibelsk kristendom med alt for menneskelige 
påfund vedrørende kirkens teologi, magt, liturgi, 
bodsordninger osv.

Uanset om man tilhørte den ene eller den 
anden fløj af de tidlige reformationskirker, mente 
de tidlige reformatorer (Luther og Melanchthon 
i Wittenberg, Zwingli i Zürich, Bucer i Strasbourg, 
Calvin i Basel osv.), at dette egentlig burde være et 
fælles »katolsk« anliggende, dvs. et anliggende for 
kirken som helhed. 

Det græske kat-holos betyder nemlig »efter 
helheden«. Reformatorernes formål var således 
ikke at skabe en ny kirke, men at vende tilbage til 
den sande »holistiske« kristendom ved at kritisere 
magtmisbrug og falske ideer i kirkens tradition. 
Først i løbet af 1530’erne opgav Luther at appellere 
til et fælles kirkekoncil. Det er derfor med en vis ret, 
at den lutherske teolog Wolfhart Pannenberg (1928-
2014) har sagt, at spaltningen mellem protestanter 
og katolikker ikke er en succeshistorie, men udtryk 
for en fallit i forhold til reformatorernes egne for-
håbninger om at reformere hele kirken. 

Man kan se sansen for det fælles kristne i tit-
lerne på de første reformatoriske fremstillinger af 
den kristne tro. Den første lutherske dogmatik fra 
1521 var Melanchthons Loci communes, der kan over-
sættes som »Fælles anliggender«, og i 1536 skrev 
Johannes Calvin Institutio religionis Christianae, »Den 
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kristne religions grundlag«, som han udvidede livet 
igennem. Særligt Luther, Melanchthon og Calvin 
kaldes derfor the magistral Reformers, de læremæssige 
reformatorer. Luther skrev ganske vist aldrig nogen 
dogmatik, men henviste altid til Melanchthons Loci. 
Men i 1529 skrev han to katekismer, Lille Katekismus 
beregnet for lægfolket og Store Katekismus henvendt 
til præster. Herudover holdt han forelæsninger og 
prædikede, udgav småskrifter og store stridsskrifter. 
I gennemsnit producerede han omkring 1800 siders 
tekst per år. 

Alligevel kan man i et historisk perspektiv se 
de tidlige reformatorers søgen efter det elementære 
i kristendommen som en forløber for idéen om pro-
testantismen som en særlig udgave af kristendom-
men. Mens romersk-katolsk teologi traditionelt har 
søgt at udfolde en teologisk fylde (formuleret i mæg-
tige skolastiske summaer og pavelige encyklikaer), 
har protestantisk teologi som regel stået for en teo-
logisk koncentration om det væsentlige i kristendom-
men. Fx blev den romerske kirkes syv sakramenter 
reduceret til to eller tre: han beholdt dåben, nad-
veren og boden (dvs. syndstilgivelsen), mens han 
ikke fandt bibelsk belæg for cølibatet, ægteskabet, 
firmelsen og den sidste olie som guddommelige nå-
demidler. 

Men der kom også meget nyt til med refor-
matorerne. Kristendommen blev formuleret på fol-
kesproget og der blev skabt nye salmer på kendte 
melodier, som alle kunne synge med på. Heller ikke 
liturgien blev kun reduceret. Luther indførte fx den 



15

aronitiske velsignelse fra den jødiske tempelkult og 
lod disse ord være de sidste og opsummerende i den 
evangeliske gudstjeneste: »Herren velsigne dig og 
bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og 
være dig nådig, Herren løfte sit åsyn på dig og give 
dig fred!« (Fjerde Mosebog 6,24-26). Der var her 
tale om en genopførelse af det evangeliske budskab 
fra den jødiske bibel. 

DET ALMENE PRÆSTEDØMME

Særligt vigtigt var det, at Luther og de tidlige refor-
matorer vendte sig imod tanken om, at der findes 
to klasser af kristne, præsterne og lægfolket – dem 
der lever det mere fuldkomne liv i cølibat og kon-
templation, og dem der lever det lavere liv i familie 
og arbejde. 

Fra og med 1520 vendte Luther sig mod »ro-
manisterne« og kaldte paven for antikrist; der var 
nu ingen vej tilbage. Men nedenunder al sin kritik 
havde Luther et teologisk anliggende: alle kristne 
hører med til »det kongelige præsteskab« (Første 
Petersbrev 2,9). I skriftet Til den kristne adel af den 
tyske nation om reformation af kristenheden fra 1520 gør 
Luther gældende, at »vi har én dåb, ét evangelium, 
én tro og er i lige grad kristne« (LS 4:46). 

Luther opstiller her forskellige scenarier for, 
hvordan man kan vælge en præst. Man kan have en 
biskop, der vælger en præst »på hele det samlede 
folks vegne«. Men man kan også stå i en nødsitu-
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ation, hvor en flok kristne bliver taget til fange og 
bragt ud i en ørken; her må de selv blive »enige om 
at vælge en af deres midte, gift eller ugift, og over-
drage ham det embede at døbe, holde messe, give 
absolution og prædike« (LS 4:44). Menighedens 
fuldmagt og mandat til at kalde en præst er nem-
lig begrundet i Guds forudgående udvælgelse, som 
allerede har fundet sted, nemlig i dåben. Her står 
alle lige. Samtidig appellerede Luther til den verds-
lige øvrighed om at gribe ind i den kirkelige nødsi-
tuation. Som døbte medlemmer af menigheden og 
indsat af Gud til at lede samfundets liv hører også 
fyrsterne med til det åndelige præsteskab. 

Dermed var der åbnet for en revolution i 
både tankegang og handling: Evangeliet var nu ikke 
bare et anliggende for paven og hans præster, men 
alle er præster, så snart man er »krøbet ud af dåben« 
(LS 4:47). Det hedder det almene præstedømme. 
Men i en situation, hvor kirken svigter evangeliet, 
må de verdslige ledere tage deres hverv alvorligt og 
selv hverve evangeliske præster til det ordinerede 
embede. Dermed fik vi fyrste- og statskirken, der 
først i 1849 blev til en folkekirke med frivilligt med-
lemskab. 

Men Luthers tanke var, at selvudnævnte pro-
feter og religiøs selvtægt kun fører til splittelse og 
sekterisk vold i samfundet. Da Luther i 1522 vend-
te tilbage fra sit gemmested på slottet Wartburg til 
 Wittenberg, så han, hvordan kirkerne blev raseret 
af Luthers mere radiale tilhængere, herunder hans 
nære medarbejder og professorkollega, Andreas 
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Karlstadt (1486-1541). Her bad Luther myndighe-
derne om at skride ind.

Fra nu af førte Luther en kamp til to sider. På 
den ene side mod den romersk-katolske kirke og på 
den anden side mod »sværmerne«. 
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KAPITEL 3

LUTHER OG CALVIN – 
 PROTESTANTISMENS 

UDSPALTNING 

Det siger næsten sig selv, at de protestantiske fyrster, 
der efter Rigsdagen i Speyer lå i åben konflikt med 
kejseren, gerne havde set en teologisk forbrødring 
på den protestantiske side. I 1529 foranstaltede Phi-
lipp af Hessen derfor et møde i Marburg mellem 
Martin Luther og Ulrich Zwingli, hvor de skulle bli-
ve enige. Luther var dog ikke til sinds at lade po-
litiske krav diktere en teologisk enighed, som ikke 
eksisterede. Dermed faldt ideen om en fælles prote-
stantisk teologi. 

Navnlig kunne Luther ikke acceptere, at 
dåben og nadveren blot var udvortes tegn og sym-
boler, der først betød noget i kraft af menneskets 
bekendelseshandling og tro. Sakramenterne er der-
imod nådemidler, hvor Gud handler og skaber bro 
til det menneske, der søger Gud. I nadveren skæn-
ker Kristus sig selv helt og udelt (både som Gud og 
menneske) til enhver, der spiser brødet og drikker 
vinen. I nadversynet var Luther i realiteten nærmere 
på katolsk teologi end på Zwingli. 
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Resultatet blev, at den tidligere protestan-
tisme udviklede sig forskelligt i forskellige dele af 
Europa. Særligt to reformatoriske retninger blev 
normgivende. Den lutherske retning med basis i 
Wittenberg var den vigtigste i nord- og middeltysk-
land og i de nordiske lande, mens den reformerte 
retning i forlængelse af Calvin (til dels Zwingli) ud-
viklede sig særligt i Schweitz, Holland og Frankrig, 
senere i Skotland. 

Meget var fælles for Luther og Calvin: Guds 
Ord og Helligåndens gerning er troens kilde, og tro-
en er tilsvarende kærlighedens kilde. Hvor Kristus 
forkyndes og troen skabes, dér er kirken. Men midt 
i enighederne viste sprækkerne sig. 

LOVEN OG EVANGELIET

For Luther skal skriften først og fremmest læses som 
et evangelium, der viser hen til Kristus som vejen til 
Gud. Alt går derfor i stykker, hvis man læser Kristus 
som en ny Moses, en øverste lovgiver. Nej, man skal 
lade loven være lov som i De Ti Bud fra Det Gamle 
Testamente. Men buddene formulerer i grunden 
kun, hvad »naturens lov« allerede fortæller ethvert 
menneske – også den, som ikke er kristen. Eftersom 
De Ti Bud kun er illustrationer af etisk common sense, 
tillod Luther sig at lave om på ordlyden og num-
mereringen af dem. Ligeledes var Luther skeptisk 
over for dele af Det Nye Testamente (Jakobsbrevet 
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og Johannes Åbenbaring), fordi han ikke dér kunne 
høre evangeliets klare stemme. 

Bibelfundamentalist var Luther altså ikke, 
selvom han i praksis mente, at Bibelen havde ret i 
historiske spørgsmål, fx hvad angår verdens skabel-
se på seks dage. Derimod kan man godt kalde ham 
en Kristus-fundamentalist, da han tog Kristi ord for 
pålydende. Kristi ord er Guds løfte til ethvert men-
neske, der tager imod evangeliet – både dengang 
og i dag. 

Calvin tog derimod alle De Ti Bud alvorligt, 
også buddet: »Du må ikke lave dig billeder af Gud« 
(Anden Mosebog 20,4). Det fik praktiske konse-
kvenser. De reformerte udrensede alle de middel-
alderlige billeder fra kirkens rum, så kirkerne stod 
helt nøgne, bortset fra billedet af den korsfæstede 
Kristus. Kun Guds ord og menneskets indre tro har 
betydning. Luther mente derimod, at bibelhistori-
ske billeder har en vigtig pædagogisk værdi, der kan 
understøtte forkyndelsen, ligesom også musikken 
gør det. 

Både Luther og Calvin mente, at Kristus er 
hele skriftens midte og pointe. Det er den samme 
Kristus, der taler i Davids Salmer og i evangelier-
ne – og i kirken i dag. Her er tidsforskelle uden 
betydning. Men Calvin mente også, at Bibelens lov-
bestemmelser har blivende betydning som vejleder 
for den kristnes adfærd. Ifølge Luther har loven to 
opgaver. Loven fortæller dig, hvad du skal gøre. Det 
hedder lovens første (el. borgerlige) brug. Men loven 
afslører også, at intet menneske kan tro på Gud med 
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fuldstændig tillid eller elske næsten betingelsesløst. 
Lovens anden (el. teologiske) brug viser derfor, at 
mennesket er en synder, der forbliver »kroget ind i 
sig selv«. Men hertil føjede Calvin en udbygget lære 
om lovens tredje brug, nemlig loven som vejviser for 
det genfødte menneske. 

Tanken om lovens tredje brug var Calvin ikke 
alene om. Også den ældre Melanchthon talte om 
lovens tredje brug. Men Calvin og den reformerte 
tradition systematiserede tankegangen, og den-
ne type tænkning fik herhjemme betydning både 
for 1600-tallets bodskristendom og for 1700-tallets 
pietisme, der satte den kristelige opdragelse i cen-
trum. Det blev til læren om frelsens orden (ordo 
salutis), der går fra Guds accept af synderen ved tro-
en på Kristus til Guds fornyelse af mennesket ved 
Helligåndens kraft. 

Pointen hos Calvin er, at mennesket begynder 
med passivt at blive »retfærdiggjort ved tro alene«, 
men herefter følger en aktiv proces af »helliggørel-
se« hen over tid, vejledt af loven. Dermed etableres i 
den reformerte tradition en detaljeret lære om den 
rette kristne livsførelse. Også Luther taler om hellig-
gørelse og om troens fremskridt, men for ham gæl-
der følgende: »At stå stille på Guds vej er at gå bag-
læns. Men at gå fremad er altid at begynde på ny« 
(WA 56:486). Hver morgen skal mennesket begynde 
ved nådens kilde, som er Kristus. Her kan loven ikke 
bruges til noget. Kristus og Ånden arbejder i troens 
menneske, men i det skjulte.
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ORTODOKSIENS TIDSALDER 

I den periode, der normalt kaldes ortodoksien (ca. 
1560-1700) begyndte lutheranerne og de reformer-
te at definere sig kritisk over for hinanden. Særligt 
to lærespørgsmål stod i centrum. Det første var læ-
ren om Guds udvælgelse, prædestinationen. Calvin 
mente, at Gud forud for alle tider har udvalgt nogle 
til frelse, andre til fortabelse (den dobbelte præ-
destination). Også her satte han princippet »nåden 
alene« i system. 

Men hvordan kunne man så forvisse sig om, 
at man tilhørte dem, der er prædestineret til frel-
se? Ja, det kan ingen vide med sikkerhed, for ingen 
kan kigge Gud i kortene. Alligevel kan man se den 
fremgang, der er knyttet til det kristne menneskes 
forbedring, som tegn på, at man hører til Guds ud-
valgte skare. Holder man sig til evangeliets ord og 
lytter man til lovens vejledning, er der større chan-
cer for at lykkes med livet – og blive salig. Tro og 
forbedring, fastholdelsen af troen og fremgangen i 
det aktive verdslige liv, blev for calvinisterne indici-
er på, at man er udvalgt af Gud. Der er tale om en 
»praktisk syllogisme«, ikke et teoretisk bevis. 

I Konkordieformlen fra 1577 stod lutheranerne 
derimod fast på, at »Gud vil, at alle mennesker skal 
frelses« (Første Timotheusbrev 2,4). Frelsen ligger 
åben for enhver, der tror evangeliets ord. Enhver, 
der tror, er frelst, for troen er Guds gave her midt i 
tiden. Guds evige prædestination skal man derimod 
ikke spekulere over. I stedet skal man holde sig til 
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evangeliet, som det tilbydes mennesket her og nu. 
I sit berømte skrift, Den protestantiske etik og kapita-
lismens ånd fra 1905 pegede sociologen Max Weber 
på, at reformerte og lutheranere af samme grund 
har en forskellig indstilling til arbejdslivet: Mens 
de reformerte lægger afgørende vægt på kalkule-
ret fremgang og vækst, går lutheranere mere op i 
»nydelsen af nuet«. Kapitalismens ånd forberedes af 
calvinisterne snarere end af lutheranerne. 

Det andet konfliktpunkt drejede sig om nad-
veren og kristologien (læren om Kristus). For luthe-
ranerne er det altafgørende, at Kristus er virkeligt 
tilstede i brød og vin og i nadverens fællesskab. For 
Calvin er Kristi realpræsens derimod afhængig af, 
om den enkelte selv tror på Kristus. Kristus er alene 
nærværende for sine troende, ikke for alle de andre. 
I nadversynet tænker Luther ud fra Kristi virkelig-
hed, mens Calvin er mere bevidsthedsorienteret og 
lader menneskets tro være omdrejningspunktet. 

Men troen kan ifølge Luther netop ikke bære 
at være sit eget omdrejningspunkt. Det er Kristus og 
hans løfte, der er omdrejningspunktet, mens men-
neskets tro alene består i at tage imod Kristi nærvær 
i ordet og sakramenterne. For Luther er det afgø-
rende, at Kristus altid allerede er fuldt til stede, når 
han indbyder til nadverens måltid, dvs. på en både 
guddommelig og menneskelig måde. 

Den oldkirkelige bekendelse fra Chalcedon 
år 451 sagde, at Kristus var »sand Gud og sandt men-
neske, to naturer i én persons enhed«. Det betyder 
for Luther, at man aldrig kan skille det guddomme-
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lige ved Kristus som person fra hans menneskelig-
hed. Gud er blevet menneske og mennesket Jesus 
er opstået ind i Gud, derfor eksisterer Gud aldrig 
uden sin menneskelighed. Altid er Kristus i færd 
med at henvende sig til mennesket – fx ved at indby-
de til et måltid, der er umiddelbart tilgængeligt for 
mennesket. Tag og spis! Det er i kraft af sin menne-
skelighed, at Kristus kan sige: »Dette er mit legeme 
og blod«: HOC EST, som Luther skrev med store 
bogstaver. 

Calvin og de reformerte skelner her skarpe-
re mellem det guddommelige og det menneskelige 
hos Kristus. Dermed bliver Kristus en mere hinsidig 
skikkelse. Først Helligånden, der skænker troen til 
et menneske, skaber gennem den enkeltes tro kon-
takt mellem den himmelske Kristus og det jordiske 
menneske. Mens Calvin skelner mellem himmel og 
jord, understreger Luther og de lutherske teologer 
enheden mellem Gud og hans skabning. Det bety-
der, at mennesket kan møde Gud midt i det denne-
sidige liv. 

I et skrift fra 1527, At disse ord ’Dette er mit le-
geme’, stadig står ved magt – imod sværmerne, afmyto-
logiserer Luther trosbekendelsens tale om Kristus, 
der »sidder ved Faderens højre hånd«. Det er, siger 
Luther, kun børn og barnlige sjæle, der tror på, at 
der findes en »imaginær himmel, hvor der står en 
gylden trone, og at Kristus sidder ved siden af Fade-
ren på en skammel og med en gylden trone, sådan 
som malerne udpensler det« (WA 23:131). Det er en 
alt for kødelig forestilling om Guds højre hånd. For 
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Gud sidder ikke på ét specielt sted, men er virksom 
over alt. Guds almægtige kraft »kan på samme tid 
ikke placeres nogen steder og må dog være alle veg-
ne«. Derfor er Gud allerede til stede i de mindste 
ting: »Gud må være til stede i hver eneste skabning 
i dens allerinderste væren og i dens ydre væren, på 
alle sider, helt gennem, forneden og foroven, foran 
og bagved. Intet kan være mere virkeligt og mere 
indvendigt til stede i alle skabningerne end Gud selv 
og hans kraft« (WA 23:135). 

Gud som skaber er altså allerede helt tæt på 
den mindste af sine skabninger, og det gælder også 
for Kristus som Guds ansigt ud mod verden. Fader, 
Søn og Helligånd er altid allerede til stede i solstrå-
len, i markens liljer og i nattergalens sang. Men kun 
i nadveren skænker Kristus sig selv til den, der ind-
tager brødet og vinen. Gennem brødet og vinen i 
menighedens fællesskab tager Kristus bolig i både 
krop, sjæl og sind. I evangeliets ord og i sakramen-
terne (dåb og nadver) er Kristus derfor tilstede ikke 
bare i almindelighed, men både »for os« (pro nobis) 
og »i os« (in nobis). 

På den måde forbinder Luther sin religiø-
se skabelsestro med troens eksistentielle perspek-
tiv. Hvis man skal have tillid til Gud midt i verdens 
tumult, har troen brug for Gud klare ord og sakra-
menternes utvetydige tegn for at at kunne finde 
fodfæste og hvile. Dåb og nadver er de nådemidler, 
gennem hvilke Kristus gør sig nærværende og til-
gængelig for os. 
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KAPITEL 4

FRA  NYPROTESTANTISME 
TIL GLOBAL 

 PROTESTANTISME

Historisk kan man groft sagt skelne mellem den klas-
siske periode i reformatorisk teologi ca. 1520-1700 og 
den efterfølgende nyprotestantisme. Inden for den 
klassiske periode har vi først reformationens kre-
ative periode fra 1520 til 1560, hvor vi finder den 
første generation af reformatorer, efterfulgt af en 
konsolideringsperiode fra ca. 1560-1700, hvor vi får 
ortodoksien med dens profilering af de forskellige 
reformatoriske teologier. Det siger næsten sig selv, 
at så længe de lutherske, calvinske, anglikanske kir-
ker var fordelt på forskellige territorier med hver sin 
bekendelse, var det ikke indlysende at opfatte pro-
testantismen som en samlet fløj i kristendommen. 

Anderledes bliver det først i den periode, 
som religionsteologen Ernst Troeltsch i skriftet Pro-
testantisk kristendom og kirke i moderne tid fra 1906 døb-
te nyprotestantismen. Nu begynder fællestrækkene 
imellem de protestantiske konfessioner at springe i 
øjnene. Allerede i 1649 taler digteren John Milton 
i skriftet Billedstormeren om »the Protestant Religion 
both abroad and home«. Det afspejler også datidens 
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politiske realiteter, hvor protestantiske lande som 
de nord- og midttyske riger, Norden, Nederlandene 
og England stod over for en samlet katolsk kejser-
magt med basis i Spanien, Frankrig, Italien, Østrig 
og Bayern. Fælles fjender forener.

Men først i 1800-tallet opstod ideen om en 
kirkelig forening af de protestantiske konfessions-
kirker. I 1817 forlangte den tyske kejser oprettelsen 
af en protestantisk unionskirke omfattende både 
lutherske og calvinske menigheder. Denne »une-
rede« kirke skulle udvikle sig i sammenhæng med 
en almen protestantisk mentalitet. Endnu i dag er 
de fleste evangeliske kirker i Tyskland unionskirker, 
kun få er lutherske i en mere præcis teologisk og 
liturgisk forstand.

Ingen ringere end liberalteologiens fader, 
Friedrich Schleiermacher (1768-1834), gjorde sig til 
talsmand for dannelsen af den preussiske unionste-
ologi. I hovedværket Den kristne tro fra 1831 opstille-
de han lutherdommens og calvinismens bekendel-
sesskrifter som sideordnede. Samtidig formulerede 
han tanken om protestantismen som en særlig type 
kristendom, der adskiller sig fra den katolske kirke 
i synet på individets rolle i forhold til Gud. Tesen 
er, at »mens protestantismen lader den enkeltes for-
hold til kirken afhænge af hans eller hendes forhold 
til Kristus, lader katolicismen omvendt den enkeltes 
forhold til Kristus være afhængigt af hans eller hen-
des forhold til kirken« (§ 31). 

Ifølge Schleiermacher fjerner protestantis-
men kirken som den nødvendige melleminstans 
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mellem den troende og Gud. Det kirkelige fælles-
skab bliver et resultat af, at det enkelte individ tror 
på Gud gennem Kristus, men kirken er ikke en 
nødvendig forudsætning for troen. Dermed åbnede 
Schleiermacher døren for, at kristendommen kunne 
vokse ud over kirken. For hvorfor skulle individets 
gudsforhold ikke kunne realiseres uden for kirken? 
Dette havde også været Schleiermachers oprindeli-
ge udgangspunkt i skriftet Om Religionen fra 1799: 
»Den, der tror på et skrift, har ikke religion, men 
derimod den, der ikke har brug for noget helligs-
krift og selv kunne producere et sådant«. Pietismens 
inderlighedsreligion får her en oplysningsteologisk 
spidsformulering. 

Nu opstod tanken om en ukirkelig kristendom, 
en kristen tro der ikke nødvendigvis er bundet til 
kirken som institution. Herefter var det også muligt 
gå et skridt videre og sige, at protestantismen som 
individuel livsholdning kan formuleres som en kul-
turprotestantisme. I så fald taler man ikke længere om 
protestantismen som en religiøs tro, men snarere 
som et sæt af »værdier«, der har rod i kristen traditi-
on. I dansk religionsdebat taler man tilsvarende om 
»kulturkristendommen«.

PROTESTANTISMENS PRINCIPPER

I løbet af 1800-tallet opstillede Schleiermachers 
elever fire eller fem protestantiske principper, som 
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senere optræder i snart sagt alle leksikonartikler og 
lærebøger:

• Sola scriptura – skriften alene
• Sola fide – ved troen alene
• Solus Christus – Kristus alene
• Sola gratia – ved nåden alene
• Soli deo gloria – æren er Guds alene 

Disse fem principper er nemme at lære og repro-
ducere. Principperne var da også skabt som en pæ-
dagogisk positionering af protestantismen over for 
den katolske kirke. Det havde man navnlig brug for 
i 1800-tallets Tyskland, hvor de protestantiske kirke-
samfund og den katolske kirke var omtrent lige sto-
re og dermed hinandens konkurrenter. 

De fem såkaldte »eksklusivpartikler« giver 
god kontroversteologisk mening. Sola scriptura bety-
der, at skriften er højeste teologiske norm: Kirkens 
koncilier og pavens udtalelser må måles på skriften, 
ikke omvendt. Sola fide betyder, at mennesket anta-
ges som Guds barn gennem troens tillid, ikke gen-
nem særlige lovgerninger. Solus Christus betyder, at 
Kristus er broen mellem Gud og mennesket, ikke 
jomfru Maria og andre helgener. Sola gratia betyder, 
at Gud skænker troen, håbet og kærligheden, og at 
dette ikke er betinget af menneskets frie vilje, for 
i så fald bliver frelsen usikker. For hvornår er jeg 
tilstrækkelig beslutsom i min tro? Hvornår er nok 
nok? Nej, al æren tilfalder Gud! 
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Luther selv lagde vægt på skriftprincippet og 
princippet om troen alene. Men ser man nærmere 
efter, forstod Luther alle udsagnene som »inklusiv-
partikler«. Skriften skal jo selv læses med den kla-
re fornuft med henblik på dens iboende mening. 
Desuden må man skelne skarpt mellem de bibelske 
passager, der »driver Kristus frem« (evangeliet), og 
alle de bibelske lovbestemmelser. For de er enten 
tidsbetingede (fx de jødiske ceremoni-love) eller 
hører ind under naturens lov, som i princippet kan 
indses af alle. På samme måde er troens tillid hos Lu-
ther altid forbundet med håbet til Gud og med kær-
lighedens gerninger i forhold til næsten. Ligeledes 
inkluderer Kristus alene Faderen, som har sendt sin 
Søn, og Helligånden, der gør troen til virkelighed 
her og nu. Den, der holder sig til Kristi ord, holder 
sig til den treenige Gud. Endelig er nåden alene den 
nåde, hvori Kristus skænker sig selv til et mennesket, 
så han bebor et menneske og sætter gang i dets tro, 
håb og kærlighed. På samme måde tilfalder al ære 
Gud, men Gud lader sin ære og herlighed komme 
til udfoldelse i hele sit skaberværk, i himmelen og 
på jorden. På den måde tænker Luther en del mere 
»katolsk«, end man forestillede sig det i 1800-tallets 
nyprotestantisme. 

Sansen for sammenhængen mellem prote-
stantisme og katolicisme finder vi udtrykt i det 20. 
århundredes teologi. Den tysk-amerikanske teolog 
Paul Tillich (1886-1965) taler ligefrem om the Pro-
testant Principle i éntal, som han ser virkeliggjort i 
korset som det kristne grundsymbol. Korset kritise-
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rer alle autoriteter, der forsøger at lege Gud – hvad 
enten det er kirken som institution eller samtidens 
sekulære ideologier. Korset fungerer dermed som 
det kryds, der siger Nej til menneskets trang til at 
omskabe både Gud og verden efter sit eget billede. 
Men samtidig er Tillich klar over, at der i alle former 
for kristendom også findes the Catholic Principle, der 
drejer sig om en oplevelse af fylde og guddommeligt 
nærvær. I Kristus og i kirkens sakramenter går Gud 
ind i verden og fylder den op indefra. 

Også for Paul Tillich er protestantisme og ka-
tolicisme distinkt forskellige, men der er ikke tale 
om simple modsætninger. Snarere er der tale om 
komplementære udfoldelser af kristendommens an-
liggende. En katolicisme uden protestantiske træk 
fører til en ukritisk forgudelse af kirken. Men en 
protestantisme uden katolske træk fører til en kri-
stendom uden tyngde og substans. 

DEN GLOBALE PROTESTANTISME 

»Protestantisme« er i dag blevet samlebetegnelsen 
for alle de kirker, der har udviklet sig fra 1500-tallets 
reformationskirker, og som dermed udgør kristen-
dommens tredje fløj ved siden af den romersk-katol-
ske kirke og de øst-ortodokse kirker. 

I løbet af det 20. og 21. århundrede er pro-
testantismen blevet til en global bevægelse, der tæl-
ler mere end 800 millioner mennesker. Der bliver 
tilmed flere af dem, fordi nedgangen af kirkemed-
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lemmer i Europa og USA mere end opvejes af til-
gangen til de protestantiske kirker i Afrika, Asien og 
Sydamerika. Ifølge Pew Forum on Religion and Public 
Life fra 2011 er mere end 1/3 af alle verdens krist-
ne protestanter (37 %), godt 50 % katolikker, mens 
de øst-ortodokse kirker udgør 12 %. Hertil kommer 
mindre grupper som mormoner, Jehovas Vidner og 
Christian Science, der tilsammen omfatter 1 %. 

Kirkestatistikker skal man altid tage med et 
gran salt, for man kan naturligvis ikke måle tro, håb 
og kærlighed. Sådan så også Luther på sagen. I hans 
samtid var stort set alle kristne, men »de kristne bor 
langt fra hinanden« (LS 4:166). Desuden er troen 
en sag for samvittigheden og hjertet, som hverken 
kirken eller den verdslige øvrighed kan tvinge eller 
måle (LS 4:178). 

Måle kan man kun ydre ting som fx kirke-
gang og folks udsagn om troen. Undersøgelser som 
Pew Forums bygger således på en kombination af sta-
tistikker og spørgeundersøgelser om befolkningers 
egne angivelse af deres religiøse tilhørsforhold, uan-
set om de er medlemmer eller ej. Der findes både 
en belonging without believing (kirketilhørsforhold 
uden tro) og en believing without belonging (tro uden 
kirketilhørsforhold). 

Alligevel er demografien ikke ligegyldig, hvis 
man vil forstå protestantismens forskellige ansigter 
i dag. Næstefter USA (160 mill.) er de største prote-
stantiske kirkesamfund i dag at finde i Nigeria (60 
mill.), Kina (anslået 58 mill.), Brasilien (40 mill.), 
England (33 mill.), Congo (knap 32 mill.). Først på 
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ottende pladsen finder vi Tyskland med 28 mill. pro-
testanter i 2011. 

Det sætter alt sammen tingene i perspektiv. 
De lutherske kirker udgør ca. 75 millioner (under 
10 %) af protestantiske kristne. Omtrent samme 
størrelse har de reformert-calvinske kirker og de me-
todistiske kirker. Lidt større er den anglikansk-epi-
skopale kirke med ca. 85 millioner medlemmer, 
endnu større er baptisterne med ca. 100 millioner 
medlemmer. Men allerstørst er pinsekirkerne, der 
anslås til mere end 300 millioner, selvom bevægel-
sen begyndte i en lille afro-amerikansk kirke i Los 
Angeles så sent som i 1906. 

Væksten inden for den globale protestantis-
me er dermed navnlig sket i de udgaver af prote-
stantismen, som Luther polemisk betegnede som 
»sværmere« og »gendøbere« (anabaptister). Bapti-
ster taler dog hellere om »de troendes dåb« end om 
gendåb. Baptister går ind for voksendåb, uden nød-
vendigvis at ville »gendøbe« mennesker, der allere-
de er døbt som barn. Pinsekirkerne har ikke nogen 
samlet teologi og ikke fælles forpligtende bekendel-
ser. Men i praksis lægger de stor vægt på Bibelen og 
på en forkyndelse, der både sigter mod omvendel-
se og mod en udfoldelse af »Åndens gaver« (karis-
mer), lige fra musik og lovsang til helbredelse, vækst 
og samfundsmæssig fremgang. 

For en hel del protestanter i dag er det slet 
ikke vigtigt at tilhøre en bestemt kirkelig retning. 
Det gælder ikke bare for pinsekirkerne, men også 
for såkaldt »post-denominationale« kristne. I USA 
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er der mange evangelikale kirker, der er selvstændi-
ge og ønsker at være det. På samme måde findes der 
lokale community churches, som samler protestanter 
inden for samme bykirke, uanset om man oprinde-
lig kommer fra en luthersk, episkopal, reformert el-
ler metodistisk baggrund. Mens de evangelikale fri-
kirker ofte er teologisk konservative, er bykirkerne 
som regel mere liberale, og kan trods alle kulturelle 
forskelle ligne danske folkekirkemenigheder. I cen-
trum står dog oplæringen i den kristne tro, prædi-
kenen og menighedens lovsang, mens fx altergang 
kun sjældent holdes. 

Ser vi nu nærmere på de danske forhold, kan 
man lidt firkantet skelne mellem en kirkeligt og en 
ikke-kirkeligt orienteret protestantisme. Begge fin-
des i folkekirken med over 4,3 millioner medlem-
mer. Derudover har vi frikirker som baptister og me-
todister, der ofte har en mere entydig kirkelig profil. 
Også herhjemme er der opstået nye »evangelikale« 
frikirker. På engelsk hedder evangelisk simpelthen 
evangelical og kan bruges som en bred term, der om-
fatter alle de protestantiske mainstream kirker. Men 
i dag bliver »evangelikal« i stigende grad brugt sær-
ligt om de teologisk konservative kirker. 

Den ikke-kirkeligt orienterede protestantis-
me forstår sig i forlængelse af en protestantisk men-
talitet, med eller uden tilhørsforhold til folkekirken. 
Her påberåber man sig retten til at have en person-
lig tro, der befinder sig i kirkens udkant og godt kan 
være på kant med dele af folkekirkens lutherske teo-
logi. Det, som i dag kaldes »kulturkristendom«, er et 
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typisk protestantisk fænomen, selvom holdningen 
også kan findes blandt katolikker. 

Også her er folkekirken en ejendommelig in-
stitution, fordi den bygger på en vision om at kunne 
bygge bro mellem kirkeligt og mindre kirkeligt be-
vidste dele af befolkningen. Den teologiske tanke er 
her, at det ikke er kirkegangen, der afgør, om man 
er kristen, men derimod det evangelium, der prædi-
kes i kirken og som er beregnet til alle – inden for 
såvel som uden for kirken. 

Alt dette bygger på troen på Gud som den, 
der uden forbehold accepterer ethvert menneske. 
Men hvor luthersk er denne tankegang egentlig? 
Det vil vi se på i de næste kapitler. 
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KAPITEL 5

DU SKAL ACCEPTERE,  
AT DU ER  ACCEPTERET  

– LÆREN OM 
RETFÆRDIG GØRELSE 

Normalt betragtes læren om »retfærdiggørelse ved 
tro alene« som den reformatoriske hovedartikel, kri-
tisk vendt mod gerningsretfærdigheden. 

Problemet for en moderne forståelse af ret-
færdiggørelseslæren er, at selve ordet »retfærdiggø-
relse« normalt kun bruges i to sammenhænge. En-
ten kan man retfærdiggøre et synspunkt gennem en 
rational argumentation. Eller også kan man forsøge 
at retfærdiggøre sig selv over for andre, fx for at be-
skytte sig over for deres moralske dom. Så hvis jeg 
i dag siger: »Jeg er lutheraner og derfor overbevist 
om, at jeg er retfærdiggjort ved min tro alene«, så 
gør jeg min tro til en position, som jeg kan stå fast 
på over for andre. Men det fører kun til selvretfær-
dighed – stik imod Luthers opfattelse af troen som 
en basal tillid til Gud uden at ville retfærdiggøre sig 
selv. 

Allerede den unge Luther følte et stærkt ube-
hag over for talen om Guds retfærdighed. Da han i 
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1545 skulle skrive et forord til en samlet udgave af 
sine latinske værker, så han tilbage på sine unge år: 
»Jeg hadede dette udtryk: Guds retfærdighed! For 
gennem de lærdes brug af det var jeg opdraget til at 
forstå det filosofisk om den såkaldte ’formale’ eller 
aktive retfærdighed, hvormed Gud er retfærdig, når 
han straffer synderen. Jeg for min del kunne ikke 
elske den retfærdige Gud. Tværtimod, jeg hadede 
ham!« (WA 54:185). 

Luther kæmpede med dette problem, fortæl-
ler han videre, indtil han begyndte at forstå, at Guds 
retfærdighed hos Paulus betyder, at mennesket skal 
leve »som retfærdig alene ved Guds gave, nemlig ved 
troen.« Når det hos Paulus hedder, at »den retfærdi-
ge skal leve ved tro« (Romerbrevet 1,17), er det alt-
så den passive eller af Gud tilskrevne retfærdighed, 
Paulus mener: »Nu følte jeg mig næsten som født på 
ny, som om portene til Paradis havde åbnet sig, så 
jeg kunne gå lige ind. Nu viste hele skriften sig med 
et andet ansigt for mig« (WA 54:186). 

Det er omdiskuteret, hvornår denne evan-
geliske befrielse eller »opdagelse« fandt sted. Var 
det med en pludselighed, der kan tidsfæstes – til 
opgøret med bodsteologien 1518, til Luthers Ro-
merbrevsforelæsning 1515-16 eller endnu tidligere? 
Eller var der snarere tale om en langsom erkendel-
sesproces, som Luther i 1545 samler i et narrativt til-
bageblik, der derfor ikke skal tillægges al for megen 
biografisk vægt? 

Uanset hvad, så er Luthers teologiske pointe 
klar: Guds retfærdighed drejer sig ikke om, at Gud 
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bedømmer og fordømmer mennesket udefra, men 
at Gud skænker sig selv til mennesket i Kristus.. Tro-
en er da at tage (passivt) imod den retfærdighed, 
som Kristus skænker og som ved gavens kraft (ak-
tivt) forplanter sig ind i mennesket. 

Skulle man oversætte dette til nudansk, får 
man bedre fat i meningen, hvis man siger: »Du skal 
acceptere, at du er accepteret«. Det var Paul Til-
lich, der i sin prædikensamling Grundvoldene vakler 
fra 1948 foreslog denne nyformulering, og den er 
træffende. Allerede i senmiddelalderen blev Guds 
accept (acceptatio) brugt som parallelbegreb til Guds 
retfærdiggørelse (iustificatio). Luther ønskede dog 
at fastholde skriften som teologiens grundsprog – 
og så i øvrigt fortolke selve sagen ved hjælp af andre 
formuleringer fra hverdagssproget. Fx at blive »an-
taget« som Guds barn. 

»Tro er at tage imod, at du bliver taget imod 
af Gud«. Denne gengivelse undgår det anstrøg af 
selvpsykologisering, som kan ligge i det moderne 
ord accept. Problemet ligger ikke i det psykologi-
ske i sig selv, men opstår først, hvis det psykologiske 
sprog lukker sig om sig selv og forstås ud fra en mo-
derne forestilling om mennesket som et fritstående 
subjekt, der er sit eget livs herre, ja hele tilværelsens 
domptør. Luther ser derimod mennesket som en ka-
nal for Guds fortsatte skabelse. 

Der er her en betydelig afstand mellem Lu-
thers menneskesyn og det menneskesyn, vi fx fin-
der hos den lutherske oplysningstænker Immanuel 
Kant (1724-1804). Her opfattes mennesket som et 
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»autonomt« væsen, der er sin egen lovgiver (auto-no-
mos). Luther bygger i stedet på Paulus’ forståelse af, 
at al menneskelig aktivitet hviler på Guds forudgå-
ende gaver: »hvad har du, som du ikke har fået gi-
vet« (Første Korintherbrev 4,12). 

Denne tanke udfolder Luther i Store Katekis-
mus, hvor han siger, at Gud er »en evig kilde, som 
strømmer over med lutter godhed«. Også alt det 
gode, som vi modtager fra andre mennesker og na-
turen, flyder ud af Gud som skaber. »Thi skabnin-
gerne er kun Guds hånd, kanal og middel, hvori-
gennem han giver alt. Han giver moderen bryst og 
mælk at række barnet, korn og al vækst på jorden til 
livets ophold…« (LS 2:117). 

Tilværelsen er på én gang sekulær og religi-
øs, på én gang guddommelig og såre menneskelig. 
På den måde kan Luther i dag tolkes som en »post-
sekulær« teolog.

PAULUS, AUGUSTIN OG MYSTIKKEN

Billedet af mennesket som en kanal bliver forståeligt, 
hvis man ser på kilderne til Luthers teologi. Den pri-
mære kilde er naturligvis skriften. Men Luther læ-
ste ikke skriften i isolation fra kirkens bekendelser 
og tidligere teologer. I særdeleshed fremhæver han 
Augustin (354-430) som den, der formulerede nå-
dens teologi. En tredje kilde, nært forbundet med 
augustinismen, er mystikken. Også »nåden alene« 
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inkluderer det menneske, som griber den nåde, der 
gennem Kristus flyder ind i mennesket. 

I det 20. århundredes anti-katolske Luther-
tolkning har man som regel søgt at nedrangere my-
stikkens betydning for Luther. »Mystikken vil man 
aldrig kunne gøre protestantisk«, erklærede libe-
ralteologen Adolf von Harnack allerede i år 1900, 
og efter 1920 fulgte de dialektiske teologer (Barth, 
Bultmann, Brunner osv.) i samme spor. Man kon-
struerede en modsætning mellem troen på Guds 
ydre ord og troen på Kristus som den, der tager bo-
lig i menneskets hjerte og sind. Men det er en tilsni-
gelse, for Luther siger altid begge ting: Kristus er for 
os, men Kristus er også i os. 

Den kristne mystik er udtryk for en søgen ef-
ter at blive ét med Gud, og det sker gennem Kristus 
alene. Faktisk var Luthers allerførste skrift en udgi-
velse af det mystiske skrift Den tyske teologi, der går 
tilbage til en bevægelse fra 13-1400-tallet, der kaldte 
sig Guds Venner. Han udgav skriftet første gang i 
1516, i udvidet form i 1518, og det udkom i mindst 
20 oplag i Luthers egen levetid. Mystikken var til-
syneladende aldrig et helt overstået kapitel hos Lu-
ther. 

I forordet skrev Luther, at næst efter Bibelen 
og Augustin havde han ikke læst noget, der var til 
større hjælp end denne bog. Han har givetvis set de 
tre kilder som en helhed. Allerede hos Luthers skrif-
tefader, generalvikaren for augustinereremitter-or-
denen Johann von Staupitz (1465-1524), findes en 
række udtalelser, som lyder meget »lutherske«. Nå-
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den gives for intet i Kristus, og mennesket kan ikke 
gøre noget for at forberede sig: »Al dyd, al nåde er i 
Kristus alene«. Og Staupitz var ikke en ensom stem-
me i senmiddelalderen. Mystikkens teologi ville det 
samme, og siden sin klostertid i Erfurt var Luther 
sporet ind på den kristne mystik hos blandt andre 
Bernhard af Clairvaux, Meister Eckhardt og Johan-
nes Tauler. 

I Den tyske teologi finder vi flere af de tanker, 
der også senere dukker op hos Luther. Mennesket 
skal opgive sig selv, ja gøre sig selv til intet, og lade 
Gud selv gøre frelsens arbejde. For Gud er værens 
grund, og det guddommelige lys gennemlyser men-
nesket både indefra og udefra. Tilsvarende flyder 
nåden ind i mennesket, og dermed bliver Guds rige 
til. Ja, mennesket selv bliver »guddommeliggjort«, 
alt imens mennesket skal fortsætte med at udfylde 
dagligdagens pligter. Det menneske, der forenes 
med Gud, er således »båret af en god vilje mod alle 
mennesker og alle skabte ting« (§ 31). Som Luther 
senere sagde: Gud finder dig gennem troen, der 
skænkes, men du skal i kærligheden vende dig udef-
ter mod næsten, der kalder på din hjælp. 

En moderne Luther-forsker som Volker Lep-
pin taler i en bog fra 2016 om mystikeren Luther 
som »den fremmede Luther«. Men måske kommer 
Luther tættere på vor tids spiritualitet, hvis man tol-
ker ham ud fra den Kristus-mystik, der ligger i hjer-
tet af hans retfærdiggørelseslære. Det gælder om at 
være gelassen, dvs. modtagelig og afventende i for-
hold til Gud. Og man skal dræbe sin ego-vilje, for nu 
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er det ikke længere mig, der lever, men Kristus, der 
lever i mig, som Paulus skriver (Galaterbrevet 2,20). 

Kristenmennesket lever derfor et slags dob-
beltliv, siger Luther i sin Store Galaterbrevskommentar 
fra 1535 (WA 40/1:287). I troen overtager Kristus 
menneskets ego, og gør det til intet. Her gælder 
princippet om troen alene. Men samtidig skal men-
nesket leve et virksomt og muntert liv i kald og 
stand. Her hører tro og kærlighed sammen. For Lu-
ther var der en ubrudt kæde fra Paulus og Augustin 
til mystikken. 

Samtidig ligger der i mystikken en særlig 
sans for, at sproget ikke slår til i forhold til Gud. 
Mystikken er karakteriseret ved en såkaldt negativ 
teologi, der afviser tanken om, at Gud kan rum-
mes af menneskets tanke: Gud er større, end for-
nuften kan begribe. Men samtidig rummer Kristus 
menneskelivet i hele dets dybde, fra de højeste er-
faringer til den dybeste nød og elendighed. »Jeres 
liv er skjult med Kristus i Gud«, sagde allerede Pau-
lus (Kolosserbrevet 3,3). 

Her en lille skriftprøve fra Luthers oversæt-
telse af Den tyske teologi: »Hvis man bliver spurgt, 
hvordan den person lever, der følger det sande lys 
med sin bedste kraft, så må jeg sige, at det aldrig 
lader sig beskrive fuldt ud. For den, der ikke går på 
denne vej, er ude af stand til at fortælle det. Men 
den, som er på vejen og kender den, er heller ikke i 
stand til at give det stemme. Enhver, som ønsker at 
vide det, må vente på, at han selv bliver forvandlet til 
det, som han ønsker at vide« (§ 19). 



44

Mystikkens kristendom er på én gang mod-
tagelig, fordi alt skænkes ved nåden, og generøs, 
fordi alt skal gives videre til næsten. Men Kristus-my-
stikken véd også, at troens vej ikke kan formuleres 
i nogle få sætninger – selv ikke nok så rigtige sæt-
ninger. 

Du skal også acceptere, at du ikke kan forstå 
det hele! På et portræt af Luther, malet af Lucas Cra-
nach i 1532, finder vi Luthers valgsprog: »I tavshed 
og håb skal jeres styrke være«.
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KAPITEL 6

DU SKAL  ACCEPTERE, 
AT DU ALDRIG  BLIVER 

PERFEKT –  LÆREN 
OM SYNDEN 

Luthers teologi kan ikke forstås som en kristendom 
light eller som en blot og bar reduktion af katolsk 
kristendom. Snarere var Luther en radikal tænker, 
der både skærpede Augustins teologi om nåden 
og hans lære om arvesynden. Guds nåde må netop 
være overvældende stærk, fordi synden er så altgen-
nemtrængende i menneskets verden. 

Fordi synden rækker ned i menneskets rod, 
er det ikke tilstrækkeligt at gøre bod, sådan som 
kirkens forordninger dengang krævede. I sin aller-
første afladstese skriver Luther: »Da vor Herre og 
mester Jesus Kristus sagde: Gør bod osv., tilkendegav 
han dermed som sin vilje, at de troendes hele liv skal 
være en bod« (LS 1:60). Omvendelsen fra synden til 
Guds nåde skal finde sted hver morgen på ny. Troen 
er altid undervejs, aldrig en afsluttet position.
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LUTHERS RADIKALE SYNDSLÆRE

For Luther fødes ethvert menneske ind i syndens 
verden. Det kunne han læse hos både Paulus og i 
Davids Salme 14: »Der er ingen retfærdig, ikke en 
eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger 
Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærve-
de; ingen gør godt« (Romerbrevet 3,10-12). 

Nu er det én ting at sige, at synden er uni-
verselt udbredt, noget andet, at den er biologisk 
nedarvet. Men også her fulgte Luther Augustin, og 
han skærpede endda arvesyndslæren på hidtil uset 
måde. Lad os se på forskellene mellem Luther og 
katolsk teologi.

Ifølge katolsk lære sker der i dåben en udslet-
telse af arvesynden. Det eneste, der bliver tilbage, er 
en rest af egocentricitet og begærlighed, en impuls 
hen imod det onde, som dog først bliver til en vir-
kelig synd, dér hvor det døbte menneske med sin 
frie vilje giver efter for impulsen og handler på den. 
Den, som dybt inde begærer naboens hus og kone, 
synder ikke – kun hvis man giver efter for begæret 
med sin frie vilje. Men dén skelnen afviser Luther 
som både ubibelsk og overfladisk. Synden stikker så 
dybt i menneskets motivationsstruktur, at ingen kan 
unddrage sig dens greb, heller ikke nok så velme-
nende mennesker. Alene Jesus levede uden synd. 

For Luther er man altså altid en synder, fordi 
man i det skjulte sætter sit ego først – uanset om 
man med vilje og forsæt gør noget ved det eller ej. 
Det fører Luther til en række sætninger, som gjorde 
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ham til kætter i Romerkirkens øjne. For det første 
mente Luther, at mennesket ikke har kraft til at sty-
re sine dybeste drivkræfter med sin fornuft og frie 
vilje. Erfaringen viser, mener Luther, at mennesket 
er bestemt af dets dybtliggende følelser, ikke af for-
nuft og viljeskraft. For det andet sagde Luther, at 
selv »enhver god gerning er synd« (WA 8:59). Selv-
om gerningen er nok så god i sig selv, så er den per-
son, der tager sig sammen til at udføre den, stadig-
væk en synder. 

Luther syndslære er altså radikal ved at gå 
helt ned til roden (radix) af menneskets selviskhed. 
Det førte til en konflikt med samtidens teologi om 
synden og den frie vilje. Man ser det først i hans 
stridsskrift Imod Latomus fra 1521, sidenhen i hans 
strid med Erasmus af Rotterdam i skriftet Om den 
trælbundne vilje fra 1525. I Luthers øjne gør appellen 
til menneskets fri vilje frelsen usikker. For hvornår 
har jeg overhovedet styr på mine følelser og affek-
ter? 

Ligesom fornuften har også den frie vilje låg 
på. Mennesket har frihed i verdslige spørgsmål, der 
ligger under menneskets kontrol (køb og salg af 
ejendom fx). Men mennesket har ikke frihed vedrø-
rende frelsen og saligheden, for de ting ligger uden 
for menneskets formåen. Her kan kun Kristus og 
Helligåndens kraft hjælpe mennesket. Uden nåden 
sidder mennesket fast i syndens dynd – i hovmodet 
og manglen på tillid til Gud. 

Luther sætter dermed streg hen over den ka-
tolske teologis distinktion mellem de »tilgivelige 
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synder« og »dødssynderne«. Sidstnævnte er dem, 
hvor mennesket med viden og vilje begår en alvorlig 
synd – fra overlagt mord til masturbation. Når det 
sker, er menneskets eneste mulighed for frelse, at 
man går til bodssakramentet, bekender sine synder 
så detaljeret som muligt, og derpå af præsten bliver 
pålagt en bestemt kirkelig bod. Det kan i slemme 
tilfælde være en valfart, en stor pengegave eller et 
forbud mod at gå til alters (»det lille band«), i mil-
dere tilfælde et stort antal bønner til Jomfru Maria 
o. lign. Først når man har gjort fyldest med sin bod, 
kan man komme tilbage til præsten og modtage 
syndsforladelsen. 

Luther sætter derimod streg under syndens 
radikalitet. Menneskets synder er talløse og derfor 
umulige at opspore og opregne. Ligeledes afviser 
han at skelne mellem »handlingssynder« og »grund-
synden«. Man skal gå til roden og erkende sig selv 
som en synder rub og stub, og dermed anerkende 
Guds dom, selvom man egentlig fortjener den evige 
fordømmelse. 

Hvad kan man så overhovedet gøre? Kun ét: 
man skal søge Guds tilgivelse, velvidende at man 
ikke kan gøre sig fortjent til den. Man kan her søge 
tilflugt til Kristus og tro på tilsigelsen af syndernes 
forladelse. Selvom man »i sig selv« er en uforbeder-
lig synder, er man »i Guds øjne« ren og renset, fordi 
Gud ser på mennesket gennem Kristus, som har al 
retfærdighed i overflod, og skænker den videre til 
mennesket. 
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På Golgata har Kristus givet det ultimative 
offer på menneskets vegne. Han har båret syndens 
straf i stedet for sine brødre og søstre. Derfor skal 
man ikke i dag forsøge at udtænke særlige sonofre, 
som man kan skænke Gud for at få nåden til gen-
gæld. Det eneste offer, Gud tager imod, er det tak-
keoffer, at mennesket siger Ja til at tage imod det 
store guddommelige Ja. Den kristne er på én gang 
synder og retfærdig (simul justus et peccator). I sig selv 
en synder, men tilgivet i Guds øjne.

PERFEKTIONISMEN OG DET 
INDBILDSKE MENNESKE 

Alle mennesker lever i syndens sfære. Tanken om, 
at det altid er de andre, der er skiderikkerne, mens 
vi selv er de uskyldige ofre, er derfor en illusion. Ja, 
faktisk er selve påstanden om syndfrihed en synd, 
for nu sætter mennesket igen sig selv i modsætning 
til andre – først som den moralske overdommer, 
derefter ud fra offerpositionen: »Det er de andres 
skyld!«. 

Samtidig er det Luthers påstand, at Gud i 
evangeliet netop antager det uacceptable menneske. 
Derfor må mennesket opgive prætentionen om at 
blive det perfekte eller næsten-perfekte menneske. 

Synden ligger nemlig ikke kun i middelalde-
rens »syv dødssynder«. Her var pointen, at der til 
de syv hovedlaster svarer syv kristne dyder: Hovmodet 
skal blive til ydmyghed, havesyge til gavmildhed, be-
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gærlighed til hjertets renhed, vrede til tålmodighed, 
misundelse til barmhjertighed, fråseri til mådehold og 
ligegyldighed til hengivenhed. 

Der er meget livsvisdom i dette laste- og dyds-
katalog, og man kan let finde sporene heraf i Lu-
thers skrifter. Men samtidig kan man sige, at Luther 
opdagede perfektionismen som den ottende døds-
synd, der ligger neden under alle dødssynderne og 
endda også præger menneskets forsøg på komme 
ud over lasterne. Luther mener, at man må opgive 
selve ambitionen om at kunne leve i fuld overens-
stemmelse med Kristus. Her var mystikken ikke læn-
gere til hjælp for Luther. 

Guds lov er nemlig lige så radikal som syn-
den er det. Gud fordring er, at du skal elske Gud og 
næsten, ligesom du allerede elsker dig selv, dvs. »af 
hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind« 
(Matthæusevangeliet 22,37). Men i realiteten lever 
vi »indkrogede i os selv« (incurvatus in se). Næsten 
og Gud elsker vi ikke helhjertet, men netop kun i 
små og overkommelige bidder, dvs. halvhjertet. 

Ifølge Luther skal man indrømme sin skyld. 
Men dermed satte Luther også streg hen over hele 
den præstationsreligiøsitet, som han selv havde 
stræbt efter at realisere i sin klostertid. Der kommer 
kun selvgodhed ud af at ville tro på sine egne mo-
ralsk-religiøse fortræffeligheder. Ulvene glammer 
nede i underbevidstheden, som Freud sagde, og 
»kultur er neglelak på rovdyrklør« (Leonard Co-
hen). 
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DU SKAL FAKTISK IKKE 
ACCEPTERE DIG SELV!

For Luther er man et indbildsk menneske, hvis man 
tror, at man blot skal acceptere sig selv. At sige: Jeg 
er OK og du er også OK, fører ingen steder hen. 
Så accepterer man bare status quo, tingenes tilstand. 

Mange vil her støde sig på Luthers syndsbe-
greb. Måske vil de fleste gå med til, at magtliderlige 
og pædofile ikke bare skal acceptere deres lyster. Så-
dan er det også ifølge Luther: Gud accepterer ikke, 
at de stærke tramper på de svage. Men Luther ta-
ger skridtet videre og siger, at heller ikke pæne og 
dannede mennesker blot skal acceptere sig selv. For 
dermed glider de ned ad selvgodhedens glidebane 
og ender i selvretfærdigheden. Omvendt skal hel-
ler ikke det skamfulde menneske blot acceptere sit 
mismod og tænke: »Her ligger jeg ned, jeg kan ikke 
andet«. Intet menneske er så elendigt, at det står 
uden for Guds rækkevidde. Der findes med andre 
ord både en styrkens synd, hvor synderen gør sig 
stor på andre menneskers bekostning, og en svaghe-
dens synd, hvor man ringeagter sig selv, gør sig lille 
og dermed ikke tiltror Gud kraften til at befri én fra 
mismodets mørke. 

Luthers løsning på syndens magt er en lære 
om frelse eller befrielse i to skridt. Det første skridt 
er, at ethvert menneske (høj eller lav, stærk eller 
svag) skal opgive sin egocentricitet og dermed er-
kende, at ens liv skal fyldes op af noget større uden 
for sig selv. Magtmennesket skal fyldes op af mild-
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hed, det nedtrykte menneske fyldes af nyt mod osv. 
I alle tilfælde skal mennesket tømme sig selv for illu-
sioner – »blive til intet«, som Luther sagde. Luthers 
korsteologi drejer sig om denne eksistensbevægelse.

Det andet skridt er at tage imod evangeli-
ets ord og faktisk lade sig fylde af nåden. Ligesom 
Kristus engang ved inkarnationen kom til jorden, 
skal han nu komme ind i sjælens mørke, som er 
kravlet ind i sig selv og blevet forkrøblet. Kun nede i 
intethedens dyb finder opstandelsen sted. 

Luther kan indimellem tale om disse to be-
vægelser som successive: først erkendelsen af synden 
(loven), derpå Guds sendelse af sin egen Søn som 
menneskets frelser og befrier (evangeliet). Sådan er 
det navnlig i den tidlige fase af Luthers tænkning, 
hvor menneskets ydmyghed (humilitas) kan fremstil-
les som en slags omvendt præstation, før nåden kan 
indgives. 

I løbet af 1518 understreger Luther dog sta-
digt oftere, at syndserkendelsen og modtagelsen af 
nåden er to sider af samme sag. Luther kan fx d. 1. 
august 1521 skrive til vennen Melanchthon: »Synd 
tappert, men tro endnu taprere og glæd dig i Kristus, 
som har besejret synden, døden og verden« (WABr 
2:372). Man kan spørge, om Luther overhovedet 
kunne skrive så angstfrit om synden som han gør 
her, hvis ikke han mente, at syndens magt allerede 
var overvundet af Kristus? Men i så fald går troen på 
Kristus (evangeliet) forud for syndserkendelsen (lo-
ven). Kristustroen farver dermed forståelsen af syn-
den som en magt, der også viser sig at være afmægtig. 
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I skriftet Imod Latomus fra samme år siger 
Luther tilsvarende, at fordi Kristus allerede bor i 
troens menneske, bliver syndens magt svagere dag 
for dag. Ikke i kraft af menneskets iboende godhed, 
men fordi Kristus »regerer over synden« i menne-
skets hjerte og således selv skaber plads for menne-
skets frie bevægelighed. Der er således både et sam-
tidig retfærdig og synder (hvor retfærdigheden alene 
skyldes Guds nåde) og et dels synder, dels retfærdighed 
(hvor retfærdigheden skyldes den i troen virksom-
me Kristus). 

TO KORREKTIONER AF LUTHER

Luthers forståelse af synden er som sagt ikke fashio-
nabel i moderne tid. Men måske er Luthers syndslæ-
re udtryk for en realisme, der godt kan korrigere 
et moderne menneskes (mis)forståelse af sig selv 
som et godt og selvkørende menneske. Man kan fx 
spørge, om det er særlig rart at leve sammen med 
et menneske, der om sig selv mener, at han bestemt 
ikke er en synder? I så fald har vedkommende bare 
ret (hvormed han eller hun bliver rethaverisk) eller 
tiltusker sig offerrollen (hvormed han eller hun spil-
ler kortet som den uskyldigt krænkede). Måske er 
det i virkeligheden en meget civiliserende tanke, at 
man ikke kan civilisere sig ud af syndens magt med 
de rette meninger og holdninger. 

Samtidig man spørge kritisk tilbage til Lu-
ther, om det er særlig rart at leve sammen med et 
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andet menneske, der om mig mener, at jeg ikke er 
andet end en synder – medmindre jeg altså lige bliver 
døbt og lader Kristus tage bolig i mig? 

Næppe! Der er derfor god grund til, at både 
N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard i 1800-tallet 
rejste indvendinger mod Luthers arvesyndslære. 
Grundtvig mindede »de snorlige lutheranere« om, 
at ethvert menneske er skabt i Guds billede – og der-
for altid mere end en synder. Derfor opgiver Grundtvig 
også Luthers absolutte modsætning mellem kristne 
og ikke-kristne. For Luther var det kun den kristne, 
der er »samtidig retfærdig og synder« – alle andre 
er »kun syndere«. For Grundtvig var det derimod 
en pointe, at alle mennesker er skabt i Guds bille-
de. Også hedningen kan have en naturlig gudstro, 
et håb og en længsel efter et evigt liv, ligesom alle 
kender til kærligheden fra dette liv, kristen eller ej. 

Luther havde ifølge Grundtvig ret i, at men-
nesket med sin frie vilje ikke kan befri sig selv og 
finde troen ved en ren viljesbeslutning. Men men-
nesket kan sætte sig selv i bevægelse i retning af Gud 
ved at erkende sin elendighed og fx erklære, at man 
gerne vil »forsage Djævelen og alle hans gerninger 
og alt hans væsen«, som det hedder i indledningen 
til dåben. Men »gerne at ville« er ikke det samme 
som »faktisk at ville«, og slet ikke det samme som at 
»kunne«! Her må Gud komme mennesket i møde. 
Det er, hvad der for Grundtvig sker i dåben, hvor 
Kristus tager mennesket til sig. 

Tilsvarende mente Kierkegaard i Om Be-
grebet Angest, at Luthers overtagelse af Augustins 



55

arvesyndslære var for »udialektisk« Synden er al-
tid noget subjektivt, der ikke kan forklares med et 
objektivt syndefald i menneskehedens forhistorie. 
Syndefaldet sker i hver generation på ny, når men-
nesket vågner og bliver et selv, der forholder sig til 
sig selv. I angsten opdager mennesket sig selv som et 
mulighedsvæsen, teologisk udtrykt: skabt i Guds bil-
lede. Men angsten fører samtidig ned i en svimlen-
de usikkerhedstilstand, som individet kompenserer 
for ved at ville stå fast på sig selv. Vi vil, vil, ja vi »vil 
så gerne« – men bliver dermed lukket inde i vores 
egen vilje. 

Jeg giver både Grundtvig og Kierkegaard ret: 
Luthers forståelse af mennesket som »på én gang 
synder og accepteret« må gælde for ethvert menneske, 
kristent eller ej. Gud er alle menneskers velvillige ska-
ber og ledsager. Dermed er ethvert menneske altid 
allerede elsket af Gud (første trosartikel). Tilsvaren-
de er evangeliets ord rettet til alle mennesker, fordi 
Gud i Kristus vil befri ethvert menneske fra dets sær-
lige udgave af egocentricitet, og dermed overvinde 
synden (anden trosartikel). Endelig vil Gud gennem 
Helligånden bløde ethvert menneske op gennem 
troen, håbet og kærligheden (tredje trosartikel).

Men alt dette sker ikke, hvis ikke nåden kom-
mer mennesket i forkøbet. Netop dette er pointen i 
Luthers lære om ordet og evangeliet. 



56



57

KAPITEL 7

MØDET MED DEN 
 IMØDEKOMMENDE GUD 

– ORDETS TEOLOGI 

Det er velkendt, at Luthers spørgsmål var, hvordan 
får jeg en nådig Gud – en Gud som ikke er vred, selv-
retfærdig og fordømmende? Også her svarer Luther 
i to skridt. Først henviser han til Guds forudgående 
gerning i Kristus, derpå til menneskets situation her 
og nu. 

Netop fordi synden baserer sig på en mod-
stand mod Gud, er det afgørende, at Gud ikke 
reagerer ved at give igen med samme mønt. Det 
ville føre til fuldstændig polarisering mellem Gud 
og menneske. Guds vrede må overvindes af Guds 
barmhjertighed, Guds retfærdighed må være alt an-
det end gengældende, ja Gud må selv opfylde lovens 
krav på menneskenes vegne. Dette var netop, hvad 
der skete, da Guds evige Søn gik ind i tiden, blev 
menneske og døde på et kors for menneskets skyld. 

Det græske ord evangelium betyder simpelt-
hen »den gode nyhed«, og for Luther er allerede 
Jesu livshistorie den gode nyhed om Guds store Ja 
til mennesket. For i Kristus gik Gud selv ind under 
de tre onder, som hærger menneskers liv: lovens 
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krav, som det ikke kan opfylde; syndens dyb, som 
gør mennesket til en fange af sig selv; og den elen-
dighed, at menneskets liv ender i døden – i sidste 
ende den evige død, helvede. 

Alligevel kan evangeliet ikke bare være no-
get fortidigt, hvis det skal have betydning for mig. 
Mennesket kan kun finde en nådig Gud, hvis man 
også i nutiden kan møde den Gud, der allerede 
er kommet mennesket i møde med Kristus. Det er 
det andet og afgørende skridt. Og her var Luther 
usikker, indtil han opdagede, at ligesom man ikke 
skal bekymre sig om præstens hellighed, skal man 
heller ikke bekymre sig om dybden af sin egen an-
ger. Når præsten tilsiger syndstilgivelsen, er det ikke 
præstens hellighed, man skal tro på, men på Gud: 
»tro blot, at Gud gennem ham giver dig syndsforla-
delsen, så har du fået syndsforladelse« (LS 1:357). 

Sådan siger Luther i sit opgør med bodste-
ologien i 1518, og dermed siger han nej til enhver 
tro, der blot cirkler om sig selv – og dermed fortsæt-
ter syndens selvcentrering. Alene troens tillid kan 
drive alle selvbekymringerne ud. Kun ved at modta-
ge Kristi løfte findes visheden om, at Gud er nådig. 

Når Luther lægger så stor vægt på forkyn-
delsens ord, er det fordi troen har behov for noget 
ydre at holde sig til. Menneskets tro er ikke så stærk, 
at den kan opstå ud af ingenting, som en magisk 
bevægelse dybt inde i menneskets sjæl. Troen har 
derimod en indre rettethed mod det ydre ord, der kom-
mer mennesket i møde i forkyndelsen. Bemærk her, 
at læren om retfærdiggørelsen ved tro alene trods 
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alt er sekundær i forhold til evangeliets forkyndelse. 
Det er ud fra evangeliets ord, at retfærdiggørelseslæ-
ren skal forstås, ikke omvendt!

TROENS OG KÆRLIGHEDENS 
 SAKRAMENTER: DÅB OG NADVER 

Dåben er det første sted, hvor Kristus forbinder sig 
med mennesket på et dybere plan end det rent be-
vidsthedsmæssige (LS 1:118). Derfor går Luther ind 
for barnedåben. Dåben som kirkelig handling tager 
kun et øjeblik, men dåbens betydning: syndens død 
og troens fødsel, varer hele livet. Først ved døden er 
egoets tid endegyldigt forbi. Men indtil da vil Kristus 
forbinde sig på et stadigt dybere plan med menne-
sket, så synden kan aflægges og et nyt og befriet 
menneske blive til. Dåbens dybde er derfor umulig 
at lodde og udtrykke med ord. 

Hvis dåben er troens sakramente, er nad-
veren til gengæld kærlighedens sakramente (LS 
1:135). Nadveren er det sted, hvor Kristus giver sig 
selv helt og fuldt til fællesskabet af syndere. Tilsva-
rende skal enhver i det kristne fællesskab gøre fælles 
sag med hinanden og hjælpe hinanden i kærlighed. 
Man kan ikke nyde uden også at yde. 

Igen finder vi samme logik: Kun gennem 
det ydre (ord, vand, brød og vin) kommer vi til den 
indre tro. Men samtidig vil det indre (troen) altid 
komme til udtryk i det ydre (kærligheden), uden at 
vi er i stand til at følge kærlighedens indre bevægel-
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ser. For også kærligheden lever altid på et dybere 
niveau, end vi tænker. 

»NU ER JEG DIN, OG DU ER MIN«

Ligesom evangeliet er et nyt svar på synden fra Guds 
side, skal der også fra menneskets side lyde et nyt 
svar, og dette kan ikke være andet og mere end men-
neskets ja til Guds Ja. I denne nye samklang eller 
resonans sker der en intensivering af gudsforholdet. 
Ligesom Kristus kommer tættere på mennesket ved 
at »gå ind i kødet«, dvs. ind i kroppens og selvets 
verden, kommer troens menneske også tættere på 
Kristus ved at tage imod hans ord, hvorigennem han 
»tager bolig« i mennesket. 

Evangeliet begynder således i Guds ensidi-
ge barmhjertighed: Kristus. Men når Helligånden 
samtidig skaber troen, kan mennesket i troens til-
lid »gengælde« Guds generøsitet med at svare ja til 
Gud store Ja. Befrielsen fra syndens og dødens greb 
giver mennesket et overskud, der fører det ud over 
sig selv. 

Her har vi igen Luthers billede af menne-
sket som en kanal for Guds nåde. Troen tager imod 
nåden, der kommer oven fra og ned. Men menne-
sket har til opgave at transformere nådens kraft til 
bedste for næsten på den horisontale akse. Gud har 
ikke brug for menneskets kærlighed, men det har 
andre mennesker. 
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Luthers salme, »Nu fryde sig hver kristen 
mand og springe højt af glæde!« fra 1523 (Den Dan-
ske Salmebog nr. 487), viser vejen fra evangeliet som 
noget, der er objektivt sket (forud for troen) til kri-
stenmenneskets forløsning (gennem troen) her og 
nu. Salmen fortæller om Faderen, der af medfølel-
se og barmhjertighed sender sin elskede Søn ind i 
verden for at lide døden på et kors. Salmens sidste 
vers ender i forsoningen: »Nu siger han: Kom hid til 
mig, tag evigt liv til gave! Jeg led den bitre død for 
dig, at du den arv skal have; nu er jeg din, og du er 
min, min bolig skal og være din, os skal ej Fjenden 
skille«. 

»Nu er jeg din, og du er min«. Formulerin-
gen er velkendt fra Johann Sebastian Bachs kantater 
og samler op på den gensidighed, der ligger i, at 
Kristus og mennesket nu ikke længere er adskilte, 
men forenede. Andetsteds taler Luther om »den 
frydefylde udveksling«, hvor Kristus skænker men-
nesket sin retfærdighed, mens mennesket kan kaste 
al sin synd og elendighed over på Kristus (LS 1:300). 
For selvom menneskets hjerte er koldt i sig selv, bli-
ver det gloende varmt, når det tager imod Kristus: 
»Som ordet er, således bliver også sjælen ved det, li-
gesom jernet bliver glohedt som ilden ved at forenes 
med den« (LS 1:299). Det er denne varme, der skal 
sendes videre til andre mennesker. 

Et klassisk eksempel herpå finder vi i Luthers 
skrift Om et kristenmenneskes frihed fra 1520: »Et kri-
stenmenneske er en fri herre over alle ting og in-
gen undergivet. Et kristenmenneske er i alle ting en 
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træl, skyldig at gøre tjeneste, og enhver undergivet« 
(LS 1:294). Der er her ikke tale om et goldt para-
doks. Tankegangen er både teologisk klar og psyko-
logisk forståelig: Det menneske, der er blevet befriet 
fra syndens selvkredsninger, kan trække vejret frit, 
og kan nu leve ud fra befrielsens overskud, så man 
kan blive en tjener for andre. For nu er egoet ikke 
længere menneskets centrum. 

INGEN HAR RÅD TIL AT TVIVLE, 
MEN ALLE GØR DET

»Tror du, så har du. Tvivler du, så er du fortabt« (LS 
1:121). Sådanne formuleringer finder man ofte hos 
Luther. Luther opfatter ligefrem tvivlen som djæ-
velsk, fordi den truer troens tillid og gør mennesket 
sårbart. 

I dag opfattes en reflekteret tvivl og en svag 
tro ofte som udtryk for en særlig avanceret form for 
kristendom. En sådan programmatisk tvivl mente 
Luther ikke, at noget menneske har råd til. Han 
havde selv anfægtelser og brugte i den forbindelse 
det kendte udtryk: »Alene erfaringen skaber teolo-
gen« (WATR 1:16). Tilsvarende taler Søren Kierke-
gaard om angsten som »troens skole«. Den radikale 
usikkerhed er det vilkår, som troen lever under, og 
som ethvert mennesket skal gå igennem, om det så 
er i puberteten eller senere.

Men netop fordi tvivlen hører med til troens 
erfaring, skal man ikke svælge i den, men i stedet 
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holde sig til dåbens klare løfte: »Se, jeg er med dig 
alle dage indtil verdens ende«. Luther véd udmær-
ket, at de fleste mennesker gennem deres livsforløb 
anfægtes, dvs. angribes af al slags tvivl og lunken-
hed. Men han var lige så sikker på, at mennesker 
ikke kan tåle at blive fristet over evne. Sådan lyder 
det også i Fadervor: »Led os ikke ind i fristelse, men 
fri os fra det onde«. 

Anfægtelsen fører opad, så længe Gud er 
med i bevægelsen, mens fristelsen er djævelsk og 
fører nedad i mørket. Evangeliets kompromisløse 
klarhed er her afgørende for at overleve som et helt 
og frit menneske. For Luther er troen ikke en hob-
by, man har ved siden af sit liv, men et spørgsmål om 
liv eller død. 

MEDALJENS BAGSIDE:  
HVAD MED DE ANDRE? 

Hvad der skærpede alvoren i Luthers tilfælde var, at 
han levede med middelalderens helvedesfrygt i sig. 
Luther var tilmed et barn af senmiddelalderens »no-
minalisme«, en teologisk retning, der mente, at Gud 
vilkårligt reserverer sig retten til at bestemme, hvem 
der hører med til troens folk, og hvem ikke. Ganske 
vist mente Luther, at Guds Ord varer evindeligt og 
at Helligånden altid vil skabe mennesker, der tror 
Guds ord. Derfor vil der også altid eksistere en kirke 
på jorden, et »folk« af kristne (LS 2:389). 
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Men i en tid, hvor næsten alle var døbte, 
mente Luther alligevel, at »næppe én ud af tusind 
er en ægte kristen« (LS 4:165). De fortabtes tal måt-
te derfor være meget stort. Desuden mente Luther, 
at verden snart ville gå under. På denne dystre bag-
grund var Luthers udsagn, »tror du, så har du«, det 
allermest trøsterige ord, der kunne siges. For me-
nigmand var dette det gode budskab, lige til at gå 
til for enhver. 

Men der er også en bagside af medaljen. 
Hvad nu, hvis jeg ikke er blevet døbt af mine foræl-
dre? Hvad nu, hvis jeg er født og opvokset i en helt 
anden kultur, hvor kirken nærmest er ikke-eksiste-
rende? Går jeg så fortabt? 

I Den Augsburgske Bekendelse fra 1530 står der i 
artikel 9: »Om dåben lærer de, at den er nødvendig 
til frelse…«. Det betyder, at barnedåben en kirkelig 
forpligtelse, som kirken nødvendigvis må praktisere 
i Jesu navn. Også her var de evangeliske enige med 
almindelig romersk-katolsk lære og praksis. Samti-
dig vendte man sig imod enhver frelsesautomatik, 
som man mente at finde hos gendøberne. Men me-
ningen med artikel 9 var givetvis ikke, at alene de 
døbte kan frelses. Ifølge Luther havde David i de 
gammeltestamentlige salmer prædiket evangeliet 
lige så godt som Paulus og Peter. Desuden kaldes 
jøden Abraham »troens fader« (Romerbrevet 4), og 
den fattige Lazarus blev frelst i Abrahams skød (Lu-
kasevangeliet 16). 

Problemet er, at alt dette blev tænkt inden for 
en jødisk-kristen kulturhorisont. De tidlige reforma-
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torer havde intet at sige om de hedenske folkeslags 
mulighed for frelse, for det stod der ikke noget klart 
om i de bibelske skrifter. Luther kunne måske have 
tænkt på Job, der ikke var jøde, men alligevel før-
te natlige samtaler med Gud og apellerede til sin 
frelser og forløser; men det gjorde han mig bekendt 
ikke. 

Alt i alt må man sige, at reformatorerne al-
lerhøjst havde en »ingen teori om de andre«-teori. 
Man henviste til Guds evige men skjulte rådslutning, 
skjult også for kirkens teologer. Dermed havde man 
ikke gode nyheder til mennesker i andre kulturer, 
der af gode grunde ikke havde adgang til evangeli-
ets budskab. 

Vi står her ved en indre grænse for Luthers 
forkyndelsesteologi, og det førte også til interne pa-
storale problemer i de evangeliske lande. For hvad 
siger man til forældre, der mister deres børn, før 
de når at blive døbt? Her vovede Sjællands første 
lutherske biskop, Peder Palladius (1503-1560) fak-
tisk et svar. Han forvissede forældrene til de udøbte 
børn om, at de trygt skulle overlade deres udøbte 
børn til Guds uudsigelige nåde, hvorfor udøbte 
børn også kunne blive begravet på kirkegården. De 
hører med til Guds folk, fordi de har kristne foræl-
dre. Men hvad med alle dem, der ikke har det? 

Først i 1700-tallet og fremefter begynder 
evangeliske teologer at forholde sig til spørgsmålet 
om »de andre« i en global verden. Ét svar var missi-
onsbevægelserne, som netop tog fart med pietismen 
omkring år 1700. Men pietisterne og de oplysnings-
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kristne forholdt sig også mere principielt til spørgs-
målet. Metodismens fader, John Wesley (1703-1791), 
udarbejdede således en markant lære om Guds »for-
udgående nåde«. I Johannesevangeliet 1,9 står der 
jo, at Kristus er »Lyset, det sande lys, som oplyser 
ethvert menneske«, også før Kristus kom til jorden. 
Kristus kommer dermed ethvert menneske i møde, 
uanset kulturel baggrund. Herhjemme udarbejde-
de N.F.S. Grundtvig tilsvarende sin lære om, at alle 
mennesker er skabt i Guds billede. Derfor kender 
også den ikke-kristne til tro, håb og kærlighed, om 
end i ufærdig og sløret form. Grundtvig og hans ef-
terfølgere talte også om »den anden chance«. Dom-
mens dag er ikke fordømmelsens dag, men lysets 
dag, hvor Kristus kommer ethvert menneske i møde 
på klarhedens vilkår. Efter døden får alle skabninger 
mulighed for at sige ja og tak til Gud. Da »går kun 
fortabelsens æt fortabt« (Den Danske Salmebog nr. 
291), dvs. dem, der ikke vil tage imod, selvom de 
kan. Atter andre protestanter udarbejdede en lære 
om apokatastasis: alles frelse og alle tings genopret-
telse. 

Som vi nu skal se, er også Luthers skabelses-
tro universalistisk, men uden at det fører ham til 
tanken om alles frelse. 
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KAPITEL 8

NÅDEN MIDT I 
 VERDENS VIRVAR – 

 SKABELSENS TEOLOGI 

Luther havde ikke noget optimistisk menneskesyn. 
Til gengæld havde han et overmåde positivt syn på 
naturens verden. Som skabt af Gud er skabelsens 
verden større, friskere og smukkere end den lille 
verden, som det selvcentrerede menneske skaber 
for sig selv. Luther lader sig til stadighed overraske 
af tilværelsens overskud af liv, form og fantasi. Ska-
berværket fortæller om Guds universelle velvilje og 
barmhjertighed, så her er der en sammenhæng mel-
lem Guds ord, som det lyder i kirken, og Guds ord, 
som det lyder i skaberværket som helhed. 

FRA »MIG OG MIG« TIL  
»MIG OG ALLE SKABNINGER« 

I Luthers udlægning af første trosartikel fra Lille Ka-
tekismus 1529 hører vi: »Jeg tror, at Gud har skabt 
mig og alle skabninger, har givet mig legeme og sjæl, 
øjne, øren og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og 
endnu opholder dette; dertil klæder og sko, mad og 
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drikke, hus og gård, hustru og børn, ager, kvæg og 
al ejendom; at han dagligt og rigeligt forsyner mig 
med alt nødvendigt til legemets og livets oprethol-
delse, at han beskærmer mig mod al fare og beskyt-
ter og bevarer mig mod alt ondt« (LS 2:251-52). 

I skabelsens verden drejer det sig ikke om 
»mig og mig«, men om »mig og alle skabninger«. 
Verden drejer sig ikke om mit snørklede sind, men 
om sansernes verden, der forbinder mig med omgi-
velserne, og om min fornuftssans, der strækker sig 
langt ud over min selvgjorte verden. Gud har pla-
ceret mennesket i en verden, som omfatter menne-
sker og dyr, boliger og ægteskab, arbejdsliv og so-
cialt samliv. Selv sko og klæder, der produceres af 
skomagere og syersker, ser han som udtryk for Guds 
fortsatte aktivitet som skaber. 

Så fortsætter Luther: »og alt dette skaber Gud 
af lutter faderlig, guddommelig godhed og barm-
hjertighed uden nogen fortjeneste eller værdighed 
fra min side. For alt dette er jeg skyldig at takke og 
love ham, tjene ham og være ham lydig. Dette er vis-
selig sandt«. Ligesom man i kirken modtager evan-
geliet af lutter nåde, har alle og enhver fået skænket 
tilværelsen gratis, uden at kunne gøre sig fortjent til 
livet. På tværs af synden fortsætter Guds skabende 
overskud med at flyde ud over dyr og mennesker, 
kristne og ikke-kristne. 

I Store Katekismus peger Luther på menne-
skets kosmiske forbundethed i endnu større format. 
Her henviser han til universets iboende rytmer og 
til de fire klassiske elementer: luft, ild, jord og vand. 
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Luther nævner »sol, måne og stjernerne på himlen, 
dag og nat, luft, ild, vand, jord, og hvad den bærer 
og frembringer« (LS 2:160). Skaberværket er større 
end syndens verden!

OGSÅ SKABNINGERNE ER GUDS 
ORD – NAVNEORD OG VERBER 

Verden er ikke kun et faktum, men et datum, dvs. 
noget skænket. Verden er heller ikke kun skabt en-
gang for lang tid siden, men skabes hver dag på ny af 
den Gud, der omgiver skabningerne på alle sider og 
virker indefra såvel som udefra. Derfor er Skaberen 
heller ikke en fjern og anonym Gud. Midt i verden 
arbejder Faderen altid sammen med Kristus-Ordet 
og Helligåndens kraft. Faderen er skaberen, Hellig-
ånden gør alting levende, og Guds Søn er det Ord, 
der giver form og mening til tilværelsens mange små 
ord. »Sol og måne, himmel og jord, Peter og Paulus, 
du og jeg osv. – alle er vi Guds ord, ligesom små bog-
staver sammenlignet med hele skaberværket« (WA 
42:17). 

Som bibeltolker kunne Luther høre Kristus 
tale til ham i Salmernes Bog lige så meget som 
i evangelierne. Guds Ord alias Guds evige Søn er 
»transhistorisk« til stede gennem alle tiderne – fra 
verdens begyndelse til i dag. »Hele skaberværket er 
således den skønneste bog eller bibel, i hvilken Gud 
har beskrevet og malet sig selv« (WA 48:201). 
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I skaberværket bruger Gud ikke det men-
neskelige lydsprog, men er tavst talende, dvs. me-
ningsskabende, i himlens storhed, jordens mangfol-
dighed og havets dyb. Hver eneste skabning er et 
eksempel på Guds tale: »En hvilken som helst fugl 
eller fisk er ikke andet end navneord i Guds gram-
matik« (WA 42:37). Ret beset er fuglene og fiskene 
vel snarere verber i Guds sprog, for de står aldrig 
stille, men er altid i bevægelse. 

SKABELSEN SKER OGSÅ MIDT 
I DET SOCIALE RUM 

Men Guds skabelse omfatter også det sociale rum. 
Luther kender ikke til modernitetens adskillelse af 
natur og kultur – en opfattelse, som nu heldigvis er 
på retur. Gud er lige så aktiv i kulturens verden som 
i naturen. Ligesom fuglen får lov at flyve, får menne-
sker lov til at bevæge sig og foretage valg inden for 
sine domæner. 

Men kulturen er ikke et lukket rum, hvor alt 
er »sociale konstruktioner«, for også samfundets liv 
har mønster og struktur. Mennesker hører sammen, 
men har forskellige opgaver og behov. Børn skal 
lege, men kan også græde og kalde på omsorg. Den 
far og mor, som skifter ble og giver barnet mad, ar-
bejder med på Guds skaberværk. Selv i skriftet Om 
den trælbundne vilje fra 1525 taler Luther om menne-
sket som Guds medarbejdere, co-operatores (LS 5:301-
303). 
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Hverken naturen eller samfundet er et me-
ningsløst foretagende, som først mennesker skal 
bringe orden i. En sådan opfattelse opfatter Luther 
som udtryk for syndens selvovervurdering, endda 
af den mere latterlige slags. For verden er således 
struktureret, at mennesket ikke behøver at udtænke 
en særlig »mening« med verden, med mit eller dit 
liv. I stedet skal enhver lytte til den konkrete kaldel-
se, der kommer til ham eller hende fra de andre 
skabninger. Også de andre skabninger er Guds ord, 
der har et budskab til mig – en tavs bøn eller et tyde-
ligt behov, som jeg skal imødekomme. Hvordan vi så 
lytter til det andet menneskes kalden på os, kræver 
indsigt, fornuft og omtanke fra vores side med hen-
blik på at gøre det rette i den givne situation. 

SKABELSENS DOBBELTE ORD  
– NÅDE OG KRAV 

Skabelsens verden rummer således både lov og 
evangelium, krav og gave. I Luthers Sermon over Jesu 
Bjergprædiken hedder det, at fuglenes ubekymrede 
liv bør gøre os mennesker skamfulde over alle vore 
bekymringer om morgendagen. Det er lovforkyn-
delse. Men nattergalens sang forkynder samtidig 
evangeliets glæde og overskud. »Vi har ligeså mange 
lærere og prædikanter, som vi har små fugle oppe i 
luften« (WA 32:462). 

Gud taler altså ikke kun evangeliets ord i 
kirken, men allerede ved middagsbordet, i værkste-
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det og i naturen. Hvis blot vi havde tro, kunne vi 
se Guds rige i en ferskenkerne og høre Guds Ord i 
håndværkerens værksted. Men vi ænser det ikke. I 
praksis er vi både døve og blinde over for Guds tale i 
tilværelsen, og derfor også dumme og stumme, når 
det gælder om at forstå, modtage og give udtryk for 
Guds godhed. 

I Luthers skabelsesteologi finder vi altså den 
sans for den universelle nåde, som omfatter alle 
mennesker, uanset kultur og tro. Men fordi synden 
forhindrer os i at få øje på det, henviser Luther end-
nu engang til evangeliets forkyndelse. Den skal være 
så glasklar, at mennesket kan bringes ud af syndens 
slørede glaskolber. 

Luther mente ikke, at man rationelt kunne 
argumentere sig frem til Gud som i »den naturlige 
teologi«. Men ud fra evangeliet udfoldede han en 
naturens teologi, hvor man kan lære at se skabelsen 
som Guds eget ord: »Vort hjem, vores gård, mark, 
have og alt andet er fuld af bibel, hvor Gud ikke 
bare prædiker om sine underfulde gerninger, men 
også banker på vore øjne, berører vore sanser og ly-
ser os lige ind i hjertet« (WA 49: 434).

Troens repertoire er derfor større end synd 
og tilgivelse. Fordi mennesket fortsætter med at 
ødelægge livet for sig selv og andre, er troen på syn-
dernes forladelse afgørende, Men troen drejer sig også 
om oprejsning, om at komme ud over det skamfulde 
selv, der er ved at segne under sin egen underlegen-
hedsfølelse. Her viser synden sig i, at man lever i 
sammenligningernes verden, hvor græsset altid er 
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grønnere på den anden side af hækken. Men græs-
set gror også på ens egen plæne, i ens egen familie 
og på arbejdet. Det går bare så langsomt, at man 
kan have svært ved at tro, at der kommer noget ud 
af det. I Luthers sprog drejer det sig om at forstå 
verden som velsignet af Gud. Alt kommer til den, 
der venter. 

Endelig hører liv og død, sygdom og heling, 
med til kristendommens repertoire. For skabelsens 
verden har ikke kun væksten og livkraften i sig, men 
også livskraftens formindskelse og dødens tilintetgø-
relse. Kristendommens budskab er her nært knyttet 
sammen med nærgående kropslige erfaringer. Også 
her taler Luther om »den frydefulde udveksling«. I 
En sermon om beredelsen til at dø fra 1519 hedder det, 
at man ikke skal forfærdes over tanker om døden, 
synden og helvede. »Han lægger din død, din synd 
og dit helvede på sin kære søn og overvinder dem 
for dig, uskadeliggør dem for dig; han lader des-
uden også din anfægtelse over for døden, synden og 
dit helvede komme over sin søn og lærer dig at hol-
de stand deri og gør dem uskadelige, ja, til at bære« 
(LS 1:111). 

EVANGELIET OG SYNDEN ER BEGGE 
TIL STEDE I SKABELSENS VERDEN 

For Luther begyndte evangeliet ikke først med Jesus 
af Nazareth, for Guds ord taler allerede i skabelsens 
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verden. »Kristus alene« omfatter derfor også den 
Kristus, der taler gennem skabelsens ord. 

På den baggrund kan man ærgre sig over er, 
at Luther i sin nådesteologi ikke tager konsekven-
serne af sin skabelsesteologi: Gud taler sit evange-
lium til ethvert menneske. Det skyldes, at Luther 
skelner mellem den dennesidige lykke og den evige 
salighed. Sondringen er vigtig, dels fordi frelsen ikke 
blot handler om dette liv, dels fordi evangeliet sær-
ligt taler til det ulykkelige menneske. Men sondrin-
gen bør ikke blive til en adskillelse. Calvin skelnede 
fx skarpt mellem skabelsens nåde og frelsens nåde. 
Men ifølge Luther er det dog den samme Gud, der 
taler sit evangelium i både kirken og i skabelservær-
ket. Hvad der har bremset Luther, er to ting. Dels 
hans opfattelse, at Gud nu engang har lovet at lade 
sig finde i kirkens ord og sakramenter (men ikke 
andre steder!), dels hans ensidigt negative menne-
skesyn: Mennesket er et barn af arvesynden. 

Derfor benægtede Luther, at et menneske 
kan bringes ud af syndens selvisolation ved at bevæ-
ge sig i skabelsens verden, og her lade sig forundre 
over alt det, som overstiger syndens lille selvbekym-
rede verden. Pointen kunne i stedet have været, at 
Gud allerede i skabelsens verden modsiger syndens 
indkrogethed, og at Gud også kan komme igennem 
med nådens budskab midt i skabelsens virvar og 
vrimmel. 

Det kunne fx være, at mennesker ind imel-
lem sætter deres selviskhed på stand-by. Luther 
nævner selv de etiske krav, der ligger i kaldelsens 
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verden. Han kan også pege den kærlighed, som ud-
foldes i et parforhold, der viser, at »tilliden alene 
lærer mennesket alt dette, og det mere end fornø-
dent« (LS 1:158). Tilliden er ikke kun troens, men 
også kærlighedens grundlag. Det minder om det, 
som K.E. Løgstrup (1905-1981) senere har kaldt »de 
suveræne livsytringer« såsom tillid, talens åbenhed, 
barmhjertighed osv. Sammenligningen er næppe 
tilfældig, for Løgstrups værk kan læses som en filo-
sofisk genopførelse af centrale aspekter af Luthers 
etik og teologi.

Samtidig gælder det også den anden vej 
rundt: Skabelsens verden indeholder ikke kun alt 
det gode, men også en iboende grumhed og kamp 
om tilværelsens ressourcer. Spurven og solsorten 
har faktisk grund til at bekymre sig for deres unger, 
når skaden og kragen er ude efter deres reder. Her-
lighed og grusomhed er koblet sammen i skaber-
værket, som Løgstrup sagde. 

Til allersidst: Er Luthers syn på verden religiøs eller 
sekulær? Både-og, vil jeg mene. Religiøs for så vidt 
som skabelsen rummer Guds overvældende og ufor-
tjente nåde. Men sekulær for så vidt som mennesket 
har til opgave at handle i verden med et fornuftigt 
skøn. Måske er dobbeltheden af det sekulære og det 
religiøse det allermest karakteristiske for Luther vir-
kelighedsopfattelse: På én gang sekulær og religiøs. 
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HVIS IKKE …

Hvis reformationen i 1517 ikke var nået længere 
end til Wittenberg, havde vi sandsynligvis haft en 
kristendomsforståelse, der var forbundet med en 
præstationsreligiøsitet og sekunderet af bestemte 
moralske modeller for, hvordan man skal leve som 
kristen. I den forstand er det næppe forkert at sige, 
at protestantismen er frihedens religion.

Men friheden har også en pris, ensomhedens 
pris. Troen er måske blevet mere individuel end 
godt er, mens kirken og 
andre fællesskaber op-
fattes som noget sekun-
dært i forhold til de helt 
individuelle livsvalg. 
Dette var givetvis ikke 
pointen i Luthers teolo-
gi. Men det blev resulta-
tet af en lang udvikling 
i Europa via 1700-tallets 
pietisme og oplysnings-
tid. I løbet af 1800- og 
1900-tallet førte dette 
frem til den almene frisættelse af individet, som kun 
de færreste af os vil leve foruden. 

Uden en luthersk reformation i Danmark 
havde vi haft en kirke, som fortsat var hierarkisk op-
bygget. Det havde været paven, der bestemte, hvem 
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der skal være biskop, og biskopperne hvem der skal 
være præster, og hvorhenne. Kvindelige præster vil-
le ikke findes. Måske havde vi haft menighedsråd, 
men ikke med demokratisk ret til at vælge præster 
og biskopper. 

Til gengæld havde vi uden reformationen 
givetvis haft en kirke med et større internationalt 
udsyn, simpelthen fordi kirken også organisatorisk 
ville være internationalt defineret. Med reformati-
onen i 1536 blev kirken til en dansk nationalkirke 
med dansk som sprog – hverken latin, plattysk eller 
engelsk. Det har skabt frihed til en rig salmedigt-
ning og teologisk tænkning. Lutherske præster 
uddannes på offentlige universiteter, hvor de bl.a. 
lærer, at også Luthers teologi hele tiden skal revur-
deres, oversættes på ny og kombineres med andre 
indsigter for fortsat at være frigørende. Indsigten i, 
at kristen tro drejer sig om at acceptere, at du er ac-
cepteret, skal altid formuleres på ny. Uden kunstige 
fagter. Men også uden unødvendige spændetrøjer. 
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