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Forord

I de år, hvor jeg virkede som præst, kunne jeg indimellem opleve, når 
jeg arbejdede med mine prædikener, at jeg kom til at skrive noget, der 
kom bag på mig. Den formulering, jeg så på min computerskærm, var 
mere indsigtsfuld, end jeg selv var. Nye og større erkendelser fødtes i 
processen.

Det skete langtfra så tit, at det fik karakter af noget dagligdags, men 
det var med til at vedligeholde den bevidsthed, at kristendommen al-
drig må begrænses til det, vi lige nu har fået fat i; der er nye indsigter 
i vente. Samtidig gav min dengang sporadiske læsning i værker fra 
kristendommens første århundreder mig fornemmelse af, at der i den 
kristne tradition er gemt skatte, som vi i almindelighed har været for 
uopmærksomme på, ikke har vedligeholdt. Fornemmelse af en større 
kristendom end den, vi for det meste får sat i spil.

Da jeg gik på tidlig pension, var det tvunget af helbredshensyn, men 
samtidig med en opsparet trang til at få skrevet i hvert fald én ny bog, 
nemlig om den kristne traditions tale om det evige liv, et længe under-
belyst område. Da så bogen Efter døden udkom, blev der ved siden af 
fortsat læsning lejlighed til at tage imod nye erkendelser på en anden 
måde end før. Jeg tænker på samspillet med tilhørere ved de mange 
foredrag, bogudgivelsen medførte.

Uden at opremse navne vil jeg her takke alle dem, som er kommet 
med spørgsmål eller bemærkninger, der har ført mig til nye overvejel-
ser og erkendelser. Også tak til dem, som har ledt mig til læsning af 
værker, jeg ikke selv havde tænkt på at opsøge. Det har alt sammen 
udvidet min verden og været medvirkende til, at jeg kunne skrive flere 
bøger, som igen førte til nye foredrag og berigende udvekslinger.

På den måde er også dét vokset frem og modnet, som er blevet til den 
foreliggende bog. Læsere af de forrige bøger vil genkende tankegange, 
men vil forhåbentlig også finde det umagen værd at følge mig ud i til-
liggende områder, hvor jeg ikke har været før.
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* * *

På et tidspunkt i forarbejdet til bogen fik jeg et par nyttige litteratur-
henvisninger af ph.d.-stipendiat, cand.theol. Mikkel Gabriel Christof-
fersen, og han tilbød sig som første-læser, når et manuskript forelå. Det 
tilbud er jeg glad for, at jeg tog imod, for det resulterede i en række 
velanbragte bemærkninger, som ikke har ændret bogens hovedlinjer, 
men været til stor gavn ved at animere mig til uddybninger og klarere 
udtryk her og der. Den hjælp er jeg meget taknemmelig for.

Også hjertelig tak til billedkunstnerne Peter Brandes og Maja Lisa 
Engelhardt for at stille de værker til rådighed, som indgår i kapitel 4, 
og til Thorkild Sørensen for hjælp til gengivelse af et Niels Helledie-
krucifiks. Samarbejdet med forlagsredaktør Henrik Brandt-Pedersen i 
forbindelse med bogens klargøring har været smidigt som sædvanlig, 
og endelig takker jeg Velux Fonden for støtte til gavn for bogens ud-
salgspris.
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Indledning

“Langfredag er den vigtigste helligdag i kristendommen”, sagde værten 
i TV-avisen som optakt til et indslag om unge mænd, der denne sær-
lige dag lod sig korsfæste på Filippinerne (dog ikke til døden, som det 
var tilfældet med Jesus). Som jeg husker det, havde TV-avisen et tilsva-
rende indslag langfredag året før – med samme indledende erklæring 
om langfredag som den vigtigste af de kristne helligdage.

Når TV-avisens redaktion vælger denne måde at markere langfredag 
på, kan det kun være begrundet i et ønske om “gode billeder”, da ind-
slaget snarere forvirrer end giver saglig information om helligdagens 
betydning. Og bortset fra det: Fremhævelsen af langfredag er typisk 
knyttet sammen med den forståelse, at Jesu død på korset tjente til ”so-
ning for menneskenes synder” og udgjorde en betaling over for Gud. 
Det er en tolkning af Jesu død, som er forbundet med en stærkt disku-
tabel forståelse af mellemværendet mellem Gud og mennesker. Det vil 
denne bog gøre sit for at belyse.

På den baggrund er der grund til at anfægte, at langfredag med sit 
fokus på kors og lidelse skulle være kristendommens mest betydnings-
fulde helligdag. Hvad er i det hele taget det vigtigste i kristendommen? 
Op gennem kristendommens historie har der været bevægelse i, hvor 
vægten har ligget. Det hænger sammen med, at kristendommen gan-
ske vist bygger på en samling af konkrete, bibelske tekster, men der er 
indbygget en dynamik og mulighed for stadig uddybelse, idet kristen-
dommen forstår sig selv som en levende størrelse i kraft af Helligånden. 
Forståelsen af Gud som Fader, Søn og Helligånd indebærer, at enhver 
forenkling af kristendommen til en statisk udtryksform er et overgreb; 
Ånden bevirker, at “Guds ord er levende og virksomt” (Hebr 4,12), 
ikke til at låse fast. Kristus-troen kan derfor bedst betegnes som en vej, 
hvor vi er betroet livssandheder på fortolkningens og billedsprogets 
vilkår; den måde, kristendommen fremtræder på, bliver til stadighed 
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nuanceret i et samspil med den omgivende verden og menneskers liv-
serfaringer. Der er altså tale om en bevægelighed både på det store, 
historiske plan og i det enkelte menneskes livshistorie.

Det uheldige er så blot, at vi mennesker gang på gang i historiens løb 
har udvist en trang til at snævre kristendommen ind, gøre den mere 
regelret – reguleret – og få den til at passe bedre med den orden, der 
har været herskende i samfundet.

Man har i den forbindelse ofte peget på den forandring, der skete i 
400-tallet, da kejser Konstantin den Store gav de kristne menigheder 
statens beskyttelse, efter at de hidtil var blevet udsat for forfølgelse 
og martyrdød; nogle år senere blev kristendommen ligefrem gjort til 
romersk statsreligion og den eneste lovlige trosform. Det er klart, at 
dette kolbøtte-agtige skifte i de kristnes situation gjorde noget ved kri-
stendommens fremtrædelsesform. Men mærkeligt nok har der i den 
teologiske litteratur været en tilbøjelighed til at overse en tidligere og 
efter min mening endnu mere indgribende forskydning, nemlig den, 
der fandt sted, da den tidlige kirkes græske sprogdragt fra omkring år 
200 blev erstattet af latin i den vestlige del af Romerriget – med en 
jurist, kirkefaderen Tertullian (ca. 160 – ca. 225), som den, der spillede 
hovedrollen i formuleringen  af kirkens nye sprog og skar budskabet til 
ud fra en klart juridisk tænkemåde.

Jura er nødvendig i samfundsforhold, men i gudsforholdet og i teolo-
gien får den juridiske tænkemåde en forvridende virkning. Det har jeg 
behandlet i mine to forudgående bøger, Det betroede menneske. Opgør 
med forvreden kristendom fra 2008 og Guds skrøbelige arvinger. En bog 
om menneskets fald og fuldendelse fra 2011.

I stærkt forkortet form:
Kirkefaderen Tertullian stod for en latinisering af kristendommen, en 
latinisering, som er karakteriseret ved et begrebssprog i modsætning 
til de billedprægede udtryksmåder, som den græsksprogede oldkirke 
havde videreført fra Det Nye Testamente. Samtidig blev en juridisk 
tænkemåde indført i den kristne teologi: Gudsforholdet ses som et 
retsforhold, Gud som dommer fremhæves (hvor Jesus lærte os at tale 
til Gud som den nære, omsorgsfulde far), og temaet skyld-straf bliver 
trukket særligt frem. Tertullian indfører nye, juridisk prægede ord i 
kirkens sprog: meritum, fortjeneste, satisfactio, fyldestgørende gerning, 
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og et hidtil helt ukendte begreb: vitium originalis, oprindelig synd eller, 
som det blev oversat i tysk og dansk tradition, arvesynd. I den forbin-
delse får fortællingen om syndefaldet (1 Mos 3) en betydning, som det 
hverken har i jødedommen eller i den kristne tradition før latiniserin-
gen. I den tradition, Tertullian lægger grunden til, fremstår mennesket 
som så ødelagt af faldet, at trusler om fortabelse er en nødvendighed for 
at holde mennesket i skak. 

Tertullians nye sprogbrug bliver den vestlige kirkes sprog, udbygget 
og forfinet af den store kirkefader Augustin i et righoldigt forfatter-
skab i årtierne omkring år 400. Augustin, den mest indflydelsesrige 
af alle vestlige teologer op gennem historien, fører linjen fra Tertul-
lian videre bl.a. ved et dystert menneskesyn, hvor arvesynden bliver et 
grundbegreb som udtryk for menneskets medfødte konfliktforhold til 
Gud. Dermed blev mennesket fra fødslen overladt til en defensiv rolle 
over for Gud, i bestandig forsvarsposition, under anklage. Det bliver 
det præg, som herefter er karakteristisk for vestlig kristendom: Skyld er 
blevet fortegn for mennesket, som ved syndefaldet har fået ødelagt sin 
natur i en sådan grad, at der skal skabes en ny natur i mennesket. Det 
sker ved kirkens nådemidler, så at sige ved en transfusion af ny natur 
til erstatning af den, der er fordærvet ved syndefaldet.

Den juridisk prægede latinisering gav kirken mulighed for at udvikle 
et magtsprog: Kirken kunne true med fortabelse og derved udmale en 
dyster situation for mennesket, som alene kirken har midler til at gøre 
noget ved.

En anden virkning var, at vestlig kristendom udviklede sig væk fra 
fællesskabet med den østlige, byzantinske kirke. De østkirkelige teolo-
ger har fra begyndelsen set med skepsis på, at kirkens sprog blev præget 
af juridisk tænkemåde. Det blev anset for en begrænsning af det livgi-
vende mysterium, der er det inderste i troen og frelsen.

I den tidligste kirke var Jesu opstandelse og ikke hans død en hovedsag 
i kirkens forkyndelse og ganske særligt i påskefejringen. Korsfæstelsen 
indgik naturligvis i forløbet, men med karakter af en station på vejen 
mod det, det egentlig handlede om: Kristus var trådt helbredende og 
befriende ind i mødet med menneskene, som hans virke før døden vi-
ste. Han havde sat et håb og et livsunder ind i verden, som mørkets og 
dødens magter ikke kunne sætte grænse for. Det var det, der viste sig i 
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opstandelsen påskemorgen. Men også det motiv, at Kristus var “nedfa-
ret til dødsriget”, som det hedder i den apostolske trosbekendelse, var 
udtryk for, at Kristus kan gennembryde enhver spærring, som død og 
helvede sætter op. I teologien har man sat Christus Victor, ‘sejrherren 
Kristus’, som etikette på denne tidlige forståelse, som udfoldedes i bil-
ledsprog, ikke i læresætninger.

Naturligvis er langfredag vigtig, men der ville ikke have været no-
gen kristendom, hvis ikke smerten, mørket og rådvildheden langfredag 
var blevet overskygget af påskemorgen med Jesu opstandelse, den op-
standnes tilsynekomster for disciplene og erfaringen af, at den ånd, der 
havde været på færde i Kristus, fortsat virkede og forbandt de troende 
med Kristus-virkeligheden, Guds rige. I al deres flimren kastede tilsy-
nekomsterne og virkningen af Ånden de livsændrende erfaringer af sig, 
som blev baggrund for dén ellers uforklarlige bevægelse i og mellem 
mennesker, som vi kalder kristendommen.

Påskebudskabet var som et blik ind i selve livsunderet, hvor skaber-
kraften – “der skal blive lys” – igen sætter sig igennem, så det var alt 
andet end forgæves, at Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Det 
var hele frelseshistorien, der kulminerede påskemorgen og blev nærvæ-
rende: fra skabelsesunder over inkarnationen som det umisforståelige 
udtryk for, at Gud har set sine konfliktramte, jordiske mennesker og 
rækker favnende ud efter os. Opstandelsen bliver en åbning til et gud-
dommeligt livsrum, hvor mennesket forenes med livskilden og får åb-
net en Kristus-vej frem mod fuldendelsen i Guds rige.

Som sagt formidledes disse troserfaringer oprindeligt i billedsprog. 
Det var først i middelalderen, at forskellige udgaver af en lære om be-
tydningen af Jesu død blev formuleret. Den model, som fik størst gen-
nemslagskraft, blev udformet af ærkebiskoppen Anselm af Canterbury 
(1033-1109), og den går i kort form ud på, at Jesus skulle dø som en 
betaling over for Gud på menneskenes vegne, da menneskenes synd 
havde ført til en tragisk situation for menneskene selv og indebar en 
krænkelse af Gud. Der skabtes på denne måde forsoning mellem Gud 
og menneskene, deraf betegnelsen forsoningslære.

Anselm viderefører klart den latinske traditions juridiske tankesæt 
med nøglebegreberne skyld og satisfaktion, det sidste forstået som den 
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godtgørelse, Kristus ydede på korset over for Gud på menneskenes 
vegne.

Denne særlige måde at fremstille gudsforholdet på har trukket kors-
fæstelsen ind på en dominerende plads i synsfeltet på bekostning af 
opstandelsen. Men man har typisk også mistet opmærksomhed på 
dybden i selve inkarnationen, i det forhold at Gud “blev kød” i Jesus 
af Nazaret, født som menneskebarn og indfældet i de menneskelige 
vilkår. Allerede derved, at Kristus på Guds vegne trådte ind i vores 
jordiske verden for at dele kår med menneskene, ligger der en umådelig 
stærk tilkendegivelse; allerede ved inkarnationen er der bragt et hidtil 
uhørt fællesskab mellem Gud og mennesker til veje. Og det er ikke 
betinget af, at der skal ske en betaling over for Gud.

Indlevelse i det livsunder, som både inkarnationen og siden opstan-
delsen udgør, er afgørende for tilegnelse af kristendommen. Det er 
ikke først på korset, det vigtige sker. Og som vi vil se længere fremme, 
kan Jesu “offer” forstås som noget helt andet end betaling over for en 
krænket Gud.

Det er ikke på grund af sin død, at Kristus har frelsende virkning; det 
er derimod på trods af døden på korset. Opstandelsen viste, at inkarna-
tionen stod ved magt: Gud er stadig indfældet i menneskenes liv, nu i 
kraft af Helligåndens usynlige virke. På trods af døden fortsætter den 
livgivende forvandlingskraft, Kristus har sat ind i verden.

Det forhold, at blikket i udpræget grad er blevet suget mod lidelsen på 
korset – som også den vestlige kirkekunst viser; netop i lidelse er der 
“gode billeder” – har beklageligvis kunnet få det til at se ud, som om 
“langfredag er den vigtigste helligdag”. Men det er en forskydning af, 
hvor vægten bør ligge.

Hensigten med denne bog er på ingen måde at frakende korset og 
langfredag betydning, derimod at finde en balance, som er bedre i 
overensstemmelse med Det Nye Testamentes budskab; dér fremgår det 
ikke, at Jesus skulle ofres på korset som betingelse for at gøre Guds 
kærlighed tilgængelig for menneskene. Tænk bare på, hvordan Jesus 
under sine vandringer lod Guds tilgivelse ramme de mennesker, han 
mødte; det skulle ikke afvente korsfæstelsen.
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Bogen har dog også et videre sigte. Den juridiske tænkemåde har truk-
ket kristendomsforståelsen i retning af det regelstyrede, i et vist omfang 
på bekostning af den forundring, der er karakteristisk for evangelier-
nes skildring af menneskers møde med Kristus-budskabet. Eftertanke 
hører med, opnåelse af en forståelsesmæssig sammenhæng i troens 
verden, men undren er både udgangspunkt og fortsat hovedkilde til 
kristen tro. Også her er der altså grund til at søge en bedre balance.

Forarbejdet til denne bog fik en særlig retning i forbindelse med, at 
nogle formuleringer hos Anselm af Canterbury provokerede mig: Det 
virkede, som om han – netop som en følge af hans juridiske tænke-
måde – ville sætte bestemte betingelser for, hvornår Gud kunne komme 
menneskene i møde med kærlighed og tilgivelse. Som om Gud – for 
at få regnskaberne til at gå op – skulle tilpasse sig de regler, Anselm 
kendte fra sin egen samfundssituation og anså for almengyldige.

Ved nærmere eftersyn er der visse formildende træk ved Anselm, 
men hans model bygger på nogle forudsætninger, som forvrider det 
samlede billede. Guds handlemuligheder kommer til at fremstå som 
begrænsede af, hvad der passer med den særlige forståelse af retfærdig-
hed, som blev betragtet som en selvfølge i Anselms historiske situation, 
kendetegnet ved en feudal, stærkt hierarkisk samfundsorden.

Anselms værk præges af hans trang til logisk og juridisk orden i regn-
skaberne mellem Gud og mennesker. I utallige forhold – samfunds-
mæssige og personlige – er det da også helt nødvendigt med orden, 
klare linjer, “ordnede forhold”. Men med hensyn til gudsforholdet teg-
ner kristendommen en så paradoksal orden, at det fremstår som en 
uorden. For troen: en velgørende uorden.

Evangelierne viser, hvordan der med Kristus kommer en provoke-
rende forstyrrelse af de menneskelige måder at stille regnskaber op: De 
små er de største i Guds rige, de sidste kan uden videre blive de første, 
og Gud vælter vores skel mellem ven og fjende; retfærdigheden i Guds 
rige er ikke af den slags, der har præg af gengældelse og kræver “øje for 
øje, tand for tand”. Jesus vælter handelsboderne i templet, for gudsfor-
holdet forvanskes, når Guds hus bliver til en handelspræget ”røverku-
le”. Guds velvilje skal man ikke handle eller forhandle sig til, derimod 
er der fra Guds side tale et omvæltende storsind, der vil helbrede vores 
fællesskab, så vi vil komme til at se hinanden med et blik, der ligner det 
generøse blik, Gud ser os med, når han “lader sin sol stå op over onde 
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og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige” (Matt 5,38-
48) og sender sin indbydelse til bryllupsfest – billede på foreningen i 
Guds rige – ud til “både onde og gode” (Matt 22,10). Meget ujuridisk.

Eller som Paulus udtrykker den omvending eller rystelse, kristentro-
en indebærer: Gud har gjort verdens visdom til dårskab (1 Kor 1,20).

Så det er gudsbilledet og hele mellemværendet mellem Gud og men-
neskene, denne bog søger at kaste lys over.

Bogens gang er, meget skematisk opstillet, følgende – hvor de fire før-
ste kapitler omhandler bestræbelser på at få orden på Gud, mens de fire 
sidste taler om den guddommelige uorden:

Kapitel 1 behandler den orden, som specielt Anselm søger at fastslå i 
Guds virkemidler. En orden, der indebærer begrænsning i Guds hand-
lemuligheder, nødvendiggør Jesu korsdød som “betaling” til Gud og 
giver kirkeinstitutionen et magtsprog. 

Kapitel 2 argumenterer for, at en del af baggrunden for tanken om Jesu 
død som “betaling” stammer fra det forhold, at ofringer til guddom-
men var selvfølgelige i både jødedommen og den unge kristendoms 
græsk-romerske omgivelser.

Kapitel 3 viser, hvordan nadveren trådte i stedet for de jødiske offer-
handlinger, viderefører Jesu åbne måltidsfællesskab og foregriber det 
himmelske måltid.

Kapitel 4 undersøger, hvordan Jesu død kan tolkes på baggrund af det 
bibelske materiale. Eksempler fra kirkekunstens verden viser, at dødens 
træ gemmer livets træ i sig.

Kapitel 5 peger på korset som en forstyrrelse af den menneskelige or-
den (Paulus m.fl.) og en “omvurdering af alle værdier” (Nietzsche).

Kapitel 6 behandler Jesu fristelser som en ofte overset dybde i inkar-
nationen.
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Kapitel 7 handler om Ånden som det dynamiske bånd, der forbinder 
nutiden både med fortidige, bibelske hændelser og med fuldendelsen 
i Guds rige.

Kapitel 8 beskæftiger sig blandt andet med længsel og med de for-
vandlende kræfter i tilgivelsen og bekræfter, at Guds barmhjertighed 
og nærvær ikke er betinget af “betaling” af nogen slags, men alene er 
begrænset af menneskets modtagelighed. Forundring er en bedre til-
gang til Guds virke end forsøg på orden og kontrol.
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I. 

Trangen til orden
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