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Forord

Mørke kan som metafor have forskellige betydninger. I dag vil de fleste
måske først og fremmest få associationer til uro, frygt og utryghed,
men den, som har en vis fortrolighed med Det Gamle Testamente, vil
vide, at mørket tillige kan have positive konnotationer. Flere steder i
Mosebøgerne og Kongebøgerne omtales en form for mørke, som er
forbundet med Guds nærvær. Sprogligt kan dette mørkes særlige
karakter anes gennem betegnelsen mulmet. ‘Herren satte solen på him-
len, men selv har han sagt, han vil bo i mulmet’, synger Salomo i 1931
oversættelsen (1 Kg 8,12) ved indvielsen af templet, ligesom Moses i
forbindelse med modtagelsen af de ti bud måtte nærme sig ‘mulmet,
hvori Gud var’ (2 Mos 20,21). 

Det er karakteristisk for Martin Luthers trosbegreb, at mulmet hos
ham bliver en metafor for noget, som placeres i menneskets indre,
nærmere betegnet i hjertet. Det forbindes med troens tillid til Kristi
usynlige nærvær – og på mange måder er dette nærvær, som ikke kan
ses, men nok kan mærkes i hvert enkelt menneskes liv, en af de
bærende strukturer i Luthers sjælesorg. Da jeg i forbindelse med et
speciale i kristendomshistorie gik i gang med at læse Luthers trøste-
breve og prædikener, blev jeg overrasket over den stærke dimension af
inderlighed og fordybelse, som gennemstrømmer denne del af hans
produktion. Den konkrete udfoldelse af tro og trøst, personlig praksis
og indre billeddannelse som et redskab til at styrke menneskets basale
tillid i gudsforholdet rykkede betydeligt ved de traditionelle opfattelser
af protestantisk teologi. Det er min hensigt at lade disse aspekter
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bidrage til en nuancering af Luther i den historiske kontekst og samti-
dig pege på mulige aktuelle perspektiver for kirke og kristendom i dag.

Mit arbejde tager udgangspunkt i det historiske, men fokuseringen
på sjælesorgen afspejler tillige en personlig interesse for kristendom-
mens praktiske sider. På Luthers tid som i andre perioder af kristen-
dommens historie, tog fortolkning og praksis form i et samspil mellem
det teologiske stof og konkrete menneskelige erfaringer. I det møde
sker en gensidig prægning – teologien giver sprog til og kaster lys over
de menneskelige erfaringer, men omvendt sætter erfaringerne også
præg på den teologiske fortolkning. Menneskelivet har på mange
måder ændret sig siden Luthers tid, men de basale vilkår, som mødes i
sjælesorgens situationer, viser sig alligevel ofte at række henover den
tidslige afstand. Det er ikke min hensigt at opfordre til ureflekteret
reproduktion af Luthers sjælesorg hverken i indhold eller i udøvelse.
Derimod mener jeg nok at den nuancering af hans teologi og praksis,
som sjælesorgen lægger op til, også kan udfordre og inspirere nutidens
kirkelighed.

Jeg har tilstræbt at lade kildematerialet træde frem med den skarp-
hed og dybde, som er karakteristisk for Luthers værk, men af hensyn
til bogens omfang har det kun i begrænset omfang været muligt at give
eksempler på hans kraftfulde og poetiske tyske sprog. En oversættelse
rummer altid en fortolkning, hvor væsentlige nuancer eller centrale
pointer kan gå tabt. De tyske ord og begreber, som er væsentlige for
min fremstilling, vil blive fremhævet i teksten. Der citeres fra de auto-
riserede udgaver af Luthers værker: Weimar udgaven (WA) med breve
(WAB), bordtaler (WAT) og bibeltekst (WA DB.); Otto Clemens
(ClA) og Hans-Ulrich Delius, Studiensausgabe (StA). De danske
oversættelser er Luthers skrifter i udvalg fra henholdsvis Aros og
Credo Forlag. Ved uenighed med disse gør jeg opmærksom på egen
oversættelse.

I arbejdet med specialet var jeg så priviligeret at kunne trække på to
vejledere: ekstern lektor, cand. theol. Karen Marie Mortensen som
hovedvejleder ved Institut for Religionshistorie og lektor, lic. theol.
Ninna Jørgensen, Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet,
som ekstern vejleder. Begge vil jeg hermed sige tak for faglig inspira-
tion, engagement og konstruktiv kritik. Endelig vil jeg rette en særlig
tak til lektor, dr. theol. Carsten Breengaard for faglig irritation og
inspiration igennem mine studieår.
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Inderl ighedens  a lmengørelse

»Troen er altså en slags kendskab til eller snarere et mørke, der intet
ser, men hvor dog Kristus, som troen har grebet om, troner, ligesom
Gud tronede på Sinai og i templet midt i mørke. Vor iboende retfær-
dighed er derfor ikke en kærlighed, der giver troen dens rette skikkelse,
men derimod troen selv, mulmet i hjertet, det vil sige en tillid til noget,
vi ikke ser, nemlig til Kristus, der selv om han ikke bliver set, dog er
nærværende.«1

Hverken i en teologisk eller i en bredere offentlighed giver Martin
Luther umiddelbart associationer til begreber som indføling, omsorg
og trøst. Hvis man forbinder noget specifikt med hans navn, kan det
nok nærmere sammenfattes i billedet af den skarpe teologiske tænker
og konsekvente reformator, som gennem sit opgør med middelalderens
katolske kirke banede vej for et nyt syn på forholdet mellem Gud og
menneske og mellem kirke og stat. Men ved siden af sit arbejde som
professor i den hellige skrift havde Luther livet igennem et omfattende
virke som sjælesørger. For den, der primært kender hans teologiske
produktion, kan det være noget af en øjenåbner at stifte bekendtskab
med de specifikt sjælesørgeriske skrifter. De er ikke alene med til at
nuancere og uddybe forståelsen af den reformatoriske teologi, men
rummer – som jeg ser det – i høj grad også aktuelle perspektiver.

1 WA 40 I: 229 (til Gal 2,16). Credo I: 186. Oversættelsen af nebula cordis med
mulmet i hjertet har baggrund i 1 Kg 8,12 og 2 Mos 20,21 om Guds bolig/nær-
vær i mulmet.
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Luther blev præsteviet i 1507, og efter doktorpromoveringen i 1512
blev han pålagt den pastorale forpligtelse som præst for den alminde-
lige befolkning ved bykirken i Wittenberg. Dette tog han ikke bare på
sig som formel forpligtelse, der synes tværtimod at være al mulig grund
til at betragte sjælesorgen som centrum i hans arbejde, og som et fun-
damentalt omdrejningspunkt for hele hans teologi. Det er min opfat-
telse, at netop i den konkrete sjælesorg kan også en nutidig interesse
for samspillet mellem det indre og teologien finde væsentlige tilknyt-
ningspunkter hos Luther, idet kildematerialet giver basis for en
betragtning af hans pastoralteologiske virke som det, jeg har valgt at
kalde en inderlighedens almengørelse.

Luthers praktiske teologi er forankret i hans trosbegreb og i særlig
grad forbundet med de traditioner for indre opmærksomhed, som var
en levende del af tidens praksis. Den mystisk prægede fromhed var i
senmiddelalderen ikke længere isoleret inden for klostermurene, men
var gennem skrifter og prædiken på folkesprogene blevet udbredt til
lægfolket. Medens denne forudgående tradition kunne kaldes elitær i
religiøs forstand i kraft af teknikker, der krævede specielle anstrengel-
ser, synes Luther at overføre dens essens – det nære Kristusforhold – til
menneskets basale tilstand i troen. Almengørelse er således at forstå
som en videreførelse af en bevægelse, der allerede var påbegyndt.

»Vi lærer ikke noget nyt, men indskærper og befæster det gamle og
det, vi fra første færd har lært. Og gid jeg kunne indskærpe og befæste
det så godt, at vi ikke blot havde det i munden, men vel indøvet (medi-
teret) inderst i hjertet og frem for noget kunne bruge det i dødskam-
pen«, hedder det i den Store Galaterbrevskommentar fra 1531 (WA
40 I: 93-94). Dette, at troens tilhørssted er inderst i hjertet, og en form
for inderliggørelse af troens indhold, som skal komme mennesket til
gode, være til trøst, i livets svære situationer og især i dødsøjeblikket, er
et tema, som ofte dukker op i Luthers skrifter. Det er en tanke, der er
nært forbundet med den tillid til Kristi usynlige nærvær, mulmet i hjer-
tet, som blev fremhævet i det indledende citat. Konkret er inderliggø-
relsen knyttet til den billeddannende evne i menneskets sind, som
synes at have en væsentlig plads i Luthers trosbegreb og ofte bliver
inddraget i den sjælesørgeriske praksis.

Den voksende interesse for troens psykologiske aspekter, som kan
spores i de senere års teologiske debat, lægger op til en rehabilitering
og nytolkning af tanker om inderlighed, kristen vækst og personligt
fromhedsliv. Velfunderede studier har rettet opmærksomheden mod
det indre forstået som hjertesproget (Nørager 1996), mod kristendom-
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mens poetiske dimensioner (Nielsen 1999) og mod samspillet mellem
usynlig og synlig virkelighed i synets teologi (Bjerg 1999). Billedet for-
stået som metafor, som bro mellem den ydre og den indre verden og
som udtryk for kristendommens mysterier er med rette blevet påpeget
som en underprioriteret dimension i nyere tids protestantiske teologi.

Den skærpede interesse for det indre lægger op til et kritisk blik på
folkekirkens praksis og den teologiske tradition, den hviler på. Det
kunne være nærliggende at opfatte kirkens lutherske grundlag som en af
hovedårsagerne til den begrænsede sans for det psykologiske og den
kristendommens dybdedimension, som billedelementet rummer. Et
blik ned over vort århundredes danske Lutherfortolkning (i al fald
siden det tidehvervske opgør i 20’erne) kunne da også umiddelbart føre
til antagelsen af en grundlæggende modsætning mellem et ægte
luthersk trosbegreb og denne nye inderlighed. En sådan forudbestemt
modsætning kan dog nemt komme til at lukke opmærksomheden for
væsentlige nuancer i Luthers teologi, især i dens praktiske aspekter.
Analysen af trøstebreve, prædikener og andre pastoralteologiske skrif-
ter giver anledning til en nuancering i forståelsen af det lutherske fun-
dament og samspillet med det psykologiske, både i et historisk og i et
aktuelt kirkeligt og teologisk perspektiv.

De tre områder, som er slået an i bogens undertitel – tro, trøst og bil-
leddannelse har en nær forbindelse med hinanden. En fornyende ana-
lyse af Luthers syn på billeder er senest fremført i det allerede nævnte
værk af Svend Bjerg, men også Theodor Jørgensen har tidligere rettet
opmærksomheden mod Luthers stærke sans for menneskets billeddan-
nende natur (1993: 101-111). Min egen forståelse af billeddannelsens
funktion i Luthers sjælesorg er dog ikke direkte inspireret af deres iagt-
tagelser, men formet gennem det arbejde med kildematerialet i perio-
den fra september 1998 til juni 1999, som indgik i min specialeafhand-
ling. Den traditionelle opfattelse af luthersk tradition som båret af
ordet, tiltalen og hørelsen blev radikalt udfordret gennem arbejdet med
breve, prædikener og andre skrifter, og billeddannelsen kom til at stå
som naturlig fokus for analysen af trosbegreb og sjælesorg. 

Min fremstilling holder sig primært i det historiske, men kildemate-
rialet rummer, som allerede antydet, oplagte perspektiver for nutiden
både på et personligt og på et professionelt plan. Dels som konkret
inspiration for den, der dagligt må forholde sig til sjælesorgens mange
aspekter. Dels kan fremhævelsen af inderlighedens rolle i Luthers
pastoralteologiske praksis styrke argumentet for den aktuelle beskæfti-
gelse med det indre. Måske kunne den ordenes kirke, vi kender, finde
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andre tilgange til Ordets kraft, end Højmessen umiddelbart lægger op
til. Ydermere rummer Luthers sprog en billedrigdom i sig selv, som i
samspil med billeddannelsens praksis befordrer videre beskæftigelse
med billedernes funktion i kirkens rum og sprog. Endelig kunne
Luthers stærke forhold til sanser og følelser muligvis virke befrugtende
på udtryk af forkyndelse og trøst. 

Når Luther beskriver troens virkelighed som ‘et mørke, der intet ser’
og karakteriserer den som nebula cordis (mulmet i hjertet), bruger han
den gammeltestamentlige helligdom (teltet/templet) som et billede på
den troende. Kristi usynlige nærvær i menneskehjertet svarer til Guds
usynlige nærvær i det inderste af helligdommen.2 Det er ét eksempel –
blandt mange – på et mystisk præget billedsprog, som kommer til
udtryk mange steder i den store kommentar til Galaterbrevet og i
andre af de centrale skrifter. Den omfattende inddragelse af billeder og
temaer fra den mystiske tradition, som findes i Luthers værker, har i de
sidste årtiers internationale forskning fået tiltagende opmærksomhed.
Mystikken er selvfølgelig ikke den eneste strømning i samtiden, som
Luther har ladet sig inspirere af. Men netop i relation til sjælesorgen
og inderlighedens almengørelse, er den yderst relevant at drage frem.
Elementer fra den mystiske tradition indgår i et samspil med de kon-
krete redskaber, som Luther anvender i forkyndelse og trøst. Det er
min tese, at billeddannelsen – som et sådant redskab – indtager en cen-
tral plads i sjælesorgen, og at den har forbindelse med Luthers positive
brug af mystikken. Den konkrete udfoldelse af dette samspil vil fremgå
ved analyserne af kildematerialet.

Selv om Luthers fundamentale positioner vil være kendt stof for de
læsere, der har teologien (eller beslægtede områder) som fag, vil jeg
alligevel til indledning opridse det, jeg opfatter som centrale linier i
hans antropologi og teologi. Dels som baggrund for den læser, der ikke
i forvejen er velbevandret i Luthers værk, dels for at fastholde det nære
samspil mellem menneskesyn, gudsopfattelse og den konkrete sjæle-
sorg, et samspil som også må formodes at have betydning for en nuti-
dig praksis. Netop den organiske sammenvævning af teologi og sjæle-
sorg hos Luther kan måske også give inspiration til refleksioner over
dette samspil i en moderne kontekst.

2 Videreførelsen af dette billede til meditativt brug i protestantisk tradition (hos
Johann Arndt) er beskrevet af Erik A. Nielsen i Solens fødsel (Nielsen 1999:
43-45) – dog uden at det forbindes til bagrunden hos Luther.
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Konkret har jeg valgt at lade sjælesorg i forhold til døden og tabet
optage den største plads i min gennemgang af kildematerialet. Det er
en prioritering, som til dels er bestemt af materialet selv, idet døden er
et uomgængeligt tema i Luthers samtid og i hans eget liv. De mange
trøstebreve, han har skrevet til efterladte, er ofte bevægende læsning,
der giver et klart indtryk af hans nærvær og engagement som sjælesør-
ger. Hos Luther – og i hans tid – havde man i relation til døden former
(ritualer), sprog og billeder, som umiddelbart virkede i menneskers
sind. Selv om det ikke er muligt uformidlet at overføre disse redskaber,
kan de dog give stof til eftertanke også for nutidens omgang med død
og tab. Der er i de senere år vokset en større bevidsthed frem om nød-
vendigheden af at beskæftige sig med døden, at etablere såvel fysiske
som sproglige rum, der kan hjælpe til at bære igennem det smertelige,
og i den sammenhæng kan det være væsentligt at skærpe opmærksom-
heden overfor de kilder, som findes i den protestantiske tradition. 

Tilsvarende er fremstillingen af Luthers arbejde med bøn og medita-
tion motiveret af en formodning om dette materiales aktuelle perspek-
tiver. I forbindelse med den søgen efter åndelige værdier og religiøs
praksis, som synes at være karakteristisk for vor tid, bliver kirken (og
teologien) undertiden kritiseret for ikke at kunne give et kvalificeret
modspil til det, man ofte omtaler som en diffus oplevelsesreligiøsitet.
Det er nu mit indtryk, at en del præster i deres daglige arbejde i det
stille er begyndt at udforske mulighederne for at skabe rum til medita-
tiv fordybelse og seriøs åndelig vejledning – uden at gå på kompromis
med det teologiske grundlag. Samtidig tror jeg, at der kan være grund
til at forholde sig med større åbenhed og interesse for dialog overfor
tidens åndelige søgen. Derfor kan det være vigtigt at påpege, at der i
den protestantiske tradition kan findes afsæt for en mere meditativ til-
gang til skrift og bøn. Det er en praksis, der både fremstår som en ved-
varende del af Luthers egen dagligdag og som et væsentligt element i
hans vejledning af andre; også på dette område er det mit håb gennem
fremstillingen af det historiske materiale at nuancere opfattelsen af det
lutherske fundament. 

Antropologi og teologi

I fortalen til de samlede latinske værker fra 1545 fortæller Luther om,
hvorledes det var ved en tilbagevenden til et bestemt sted i Romerbre-
vet (Rom 1,17), at han banede sig vej til en ny forståelse af Guds ret-




