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Valgfagsopgave i Etik og Religions Filosofi. Forår 2020.  Nini Prætorius  
 

Det ”sande kristelige” hos Kierkegaard og Bonhoeffer 
  

Prolog 
 

 I forbindelse med mit kandidatvalgfag ’Dogmatik og Økumenisk Teologi’, med emnet: ’Dåben’, 
stiftede jeg bekendtskab med tekster af Dietrich Bonhoeffer – og det slog mig, at der var temmelig 
mange ligheder i hans teologiske tænkning og den, jeg (endnu kun sporadisk) havde mødt i tekster 
af Kierkegaard. Hvis det var rigtigt, var jeg garanteret ikke den eneste, der havde bemærket det – så 
jeg undersøgte sagen gennem en søgning i Google Scholar – og det formeligt væltede ud med 
artikler, bøger, doktorafhandlinger m.m., som beskæftiger sig med forholdet og 
lighederne/forskellene imellem Bonhoeffers teologi (antropologi, etik, kristologi, discipelskab og 
efterfølgelse, samt kirke/religionskritik) og Kierkegaards ditto.   

 
Min gennemgang af adskillige artikler, bøger og bogkapitler har overbevist mig om, at det ville 

være en spændende opgave at foretage en sammenlignende undersøgelse - ikke så meget for at 
deltage i spekulationerne om, hvorvidt det kan sandsynliggøres, at Bonhoeffer nu i det hele taget 
har læst og har været påvirket af Kierkegaards teologiske tænkning. Eller – modsætningsvist – 
spekulationerne om hvorvidt forskellene dem imellem, historisk-socialt, personlighedsmæssigt, 
stilmæssigt, for slet ikke at tale om de vidt forskellige politisk-samfundsmæssige og kirkehistoriske 
epoker de befinder sig i, og dermed forskelle m.h.t. hvad de igennem deres værker har følt sig 
kaldede til at bidrage med teologisk, på afgørende punkter er så store, at et påvirkningsforhold dem 
imellem næppe er realistisk – som at sammenligne pærer og æbler.  

 
Hvad jeg er interesseret i, er en form for sam-læsning af de to teologers (for mig) væsentligste 

kristologiske, teologisk-antropologiske, etiske og religiøse, samt kirke- og religionskritiske tekster, i 
et forsøg på at ”filtrere” ind til det, der for Kierkegaard og Bonhoeffer konstituerer det ”sande 
kristelige”; en sam-læsning, som vil undersøge, hvorved Kierkegaards tekster vil kunne kaste deres 
mange-facetterede lys over Bonhoeffers anliggende(r), som de kommer til udtryk i hans klare og i 
visse sammenhænge skarpt og kompromisløst formulerede fordringer – og vice versa læsningen af 
Bonhoeffers tekster vil kunne befordre en fortolkende sammenhæng af Kierkegaards anliggende(r) 
i hans tilsvarende overvejende ”tvetydige” og indirekte-ironisk formulerede fordringer. Med andre 
ord, en samlæsning som undersøger, om ”belysningsforholdet” måske kunne vise sig at gå begge 
veje.   

 
For at foregribe en mulig konklusion på denne sam-læsning, er det min intention at undersøge 

og – meget kort – at besvare spørgsmålet, om den ”reformator”, Kierkegaard havde i tankerne i 
’Dømmer selv!’ (s. 228), og som han, i fald en sådan skulle dukke op, ville ”ledsage skridt for skridt, 
aldrig vigende fra hans side” … kunne være Bonhoeffer … og så i øvrigt reflektere over, hvad grunden 
er til, at Kierkegaard ikke anså sig selv (egnet) som reformator, men overlod det til en anden. I visse 
henseender forekommer det mig forlods, at Kierkegaards karakteristik af den sande reformator – 
hvad det indebærer, og hvad han nødvendigvis til være op imod – er nærmest profetisk, ligesom 
det forekommer at Bohnhoeffer på sin side indvilliger i at tage handsken op, i fuld kierkegaardsk 
bevidsthed om alt, hvad det indebærer.  



2 
 

 
 

Problemformulering og disposition 
 

  Opgaven er inddelt i 2 hoveddele. I del I redegøres for hovedtrækkene i Bonhoeffers kristologi, 
som er den grund, hans teologi om Efterfølgelse og Discipelskabet bygger på. Denne del indledes 
med citater fra Johs. Kapitel 1: 1-16 og den Chalkodone bekendelse, som er de centrale 
omdrejningspunkter for Bonhoeffers kristologi1 – og dermed for store dele af hans teologiske 
tænkning og dogmatik. Derefter redegøres for hovedsynspunkterne i Bonhoeffers teologi om 
’Efterfølgelse’: om at troen beror på discipelskabets lydighed til kaldet til efterfølgelse. Det samme 
kald som det i dåben af Kristus fuldbyrdede kald, som er bruddet med den ’umiddelbare’ verden, 
det gamle menneskes død – og det nye ’virkelige menneskes’ genkomst i Jesu Kristi rige. Centralt i 
den forbindelse er ligeledes hans særdeles velartikulerede kirke- og troskritik. Spredt rundt i denne 
Bonhoeffer del vil der – i form af korte henvisninger, oftest i fodnoter – blive ”mindet om” 
påfaldende ligheder i formuleringer og overvejelser, der kan findes i Kierkegaards tekster, som 
behandler tilsvarende temaer.   

 
Dernæst følger del II, som forsøger at redegøre for Kierkegaards detaljerede analyse af, hvad 

den Chalkodone bekendelses om Jesus Kristus Menneske-Gud natur indebærer, som danner 
grundlag for hans eksistentielt udfoldede kristologi og teologi om efterfølgelse og discipelskab – og, 
som det er tilfældet hos Bonhoeffer, tillige er grundlaget for hans (særegne) kirke- og troskritik. 

 
I opgavens afsluttende afsnit vil der kort blive redegjort for resultatet af sam-læsningen af 

Bonhoeffers og Kierkegaards reformatoriske kristologier og teologier, kort sagt: hvad de opfatter 
som ”det sande kristelige”.  

 
Her først en opsummering af grundlaget for både Bonhoeffers og Kierkegaards Kristologi: 
  

Tilblivelsen og den Chalkedone bekendelse. 
 
I Johs. 1. 1 –5, ”defineres” Gud som Ordet – eller på græsk Logos, således:  

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev 
til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.  I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner 
i mørket, og mørket greb det ikke. 

I vers 14 og 16 introduceres Jesus således: 
”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den 

fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. [...] Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som 
er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.” 

Og senere, i 3 fra vers 14 – 21 om Jesu Kristi ”mission”  
”Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som 

tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som 
tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, 
men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, 
fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. […] Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at 
det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.” 

 
 

1 Og som det vil fremgå af Del 2 tillige for Kierkegaards kristologi. 
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Med andre ord: Gud = Ordet/Logos er alt det skabtes grund; Jesus Kristus er selv Gud, der kom 
til verden som Menneske. Denne bestemmelse i Det Nye Testamente gav imidlertid fra starten 
anledning til en uendelighed af spørgsmål om, hvem Jesus Kristus er; hvad hans og Guds esse er; 
hvori forening består mellem de to ”naturer” og relationen til og forskellighed fra mennesket – ’os’, 
’vi der så’, som ’tror’ eller ’dømmes - og ’Verden’ som frelses.  Ved konciliet i Chalkedon i 451, 
enedes de fleste daværende kristne retninger om følgende bekendelse herom2: 

 
“We all unanimously teach that our Lord Jesus Christ is to us One and the same Son, the Self-same Perfect in 
Godhead, the Self-same Perfect in Manhood; truly God and truly Man; the Self-same of a rational soul and body; 
co-essential with the Father according to the Godhead, the Self-same co-essential with us according to the 
Manhood; like us in all things, sin apart; before the ages begotten of the Father as to the Godhead. One and the 
Same Christ, Son, Lord, Only-begotten; acknowledged in Two Natures unconfusedly, unchangeably, indivisibly, 
inseparably; the difference of the Natures being in no way removed because of the Union, but rather the 
properties of each Nature being preserved, and (both) concurring into One Person and One Hypostasis”. 

 
 

Del I. Bonhoeffers Kristologi, lære om discipelskab og kirkekritik i hovedtræk 
 

Jesus Kristus er, ifølge Chalkedonense, Gud selv, inkarneret som Menneske – fuldt og helt. Ikke 
50% af hver, eller 30% af det ene og 70% af det andet. Men disse Chalkodone præciseringer løste 
ingenlunde problemerne om Jesu Kristi natur, esse eller Hypostasis. I sit Kristologiske hovedværk 
”Christ the Center”3 gennemanalyserer Bonhoeffer de op igennem kirkehistorien til vor egen tid vidt 
forskellige antagelser om, hvad Chalkedonense indebærer4 – således som de er kommet til udtryk i 
de spørgsmål, man har ment det meningsfuldt stille om f.eks. Jesu Kristi menneskeligheds finale 
tidslighed (timelighed) og guddommelig tidløshed – og afledt heraf hans eksistens’ temporale 
historicitet ctr. tidløse evige nærvær.  Det forargelige, skandalen - set inden for såvel som uden for 
Kristendommen selv – var og er den for den menneskelige tænkning og rationalitet uovervindelige 
anstødssten, at i Kristendommen associeres den evige Gud med et kontingent historisk faktum. De 
mange sofistikerede forsøg på at besvare spørgsmålet om og redegøre for Jesu Kristi eksistens, 
dokumenterer om noget, de uløselige paradokser dét giver anledning til. Ikke desto mindre er 
endemålet for Bonhoeffers Kristologi paradoks-frit at besvare spørgsmålet: ”Hvor er Jesus Kristus i 
dag?”.5   

 
Bonhoeffers tour de force af en gennemgang af de spørgsmål, der er blevet stillet inden for 

forskellige kirkelige retninger, har til hensigt at vise, at der til opfyldelsen af dette endemål er 
afgørende grænser for, hvilke spørgsmål, det giver mening at stille, og hvad der meningsfuldt kan 
siges om Jesu Kristi væren, væsen, natur og inkarnation.  I CTC’s indledende afsnit, “The unfolding 
of the Christological question”, tilslutter han sig Kierkegaards udsagn om, at ”teaching about Christ 

 
2 I uddrag på engelsk – fordi den forekommer mig mere klar og koncis end den danske oversættelse, jeg har kunnet 

finde. 
3 Dietrich Bonhoeffer, Wer ist and wer war Jesus Christus, 1933. Jeg benytter i det følgende den engelske udgave, 

og henviser til den med forkortelsen: CTC. 
4 Herunder de ”doketistiske”, som benægter at Jesus havde et virkeligt menneskeligt legeme - en lære, der stadigt 

antages inden for den ”liberale” og ”filosofisk spekulative” teologi, cf. ibid s. 69-100.  
5 Modsat Kierkegaard der, som vi skal se, i sin Chalcedone Kristologi, beskrevet mest prægnant i ”Indøvelsen i 

Christendom”, så at sige driver paradokset, ”skandalen” ud i sin yderste konsekvens – og derved opnår nærmest 
skræmmende dybder af indsigt i forsøgene på, i teologien og kirken, at udvande og ødelægge det ”kristelige i 
kristendommen”. 
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begins in silence. ”Be still”, Kierkegaard writes, “for that is about the absolute,”” og Bonhoeffer 
uddyber,  

 
“this has nothing to do with the silence of the mystics … The silence of the Church is silence before the Word. In 
so far as the Church proclaims the Word, it falls down silently in truth before the inexpressible … The spoken 
Word is the inexpressible … the unutterable. … To speak of Christ means to keep silent; to keep silent about 
Christ means to speak. When Church speaks rightly out of a proper silence, then Christ is proclaimed. 
(Bonhoeffer, 1933, s. 27)  

 
I CTC karakteriseres kristologi som, 
 
”a peculiar academic discipline of studying Christ … which concerns Christ who is himself the Word or Logos, 
from which we also derive the term for study. So that Logos is really Logo-logy, the study of study, the word 
of the Word of God. Thus, Christology is self-evidently the science, because it is concerned with the Logos” 
(op.sit.)   

 
Og som umiskendeligt ekko af Kierkegaard tilføjer han, at hvis denne Logos var vores egen logos, 

ville kristologi være en logos, der reflekterede sig selv. Men her drejer det sig om Guds Logos, hvis 
transcendens gør kristologi til videnskaben par excellence, fordi den (Logos) er uden for studiet selv. 
Det indebærer at Kristi transcendens er garanteret, idet 

 
“With its claim to be the discipline par excellence and centre of its own space, christology remains unique. It 
has no proof by which to demonstrate the transcendence of its subject. Its statement that this transcendence, 
namely the Logos, is a human person, is presupposition and not subject to proof” (ibid. p. 28).  
 
For Bonhoeffer udelukker dette, for det første, ethvert spørgsmål om, hvordan inkarnationen 

kommer i stand6; vis-a-vis Kristus kan vi kun stille spørgsmålet om, hvem Kristus er. Enhver teologi 
som forsøger at vise, hvorledes inkarnationen i princippet eller teoretisk er mulig (cf. forsøgene 
herpå i det 17-19 årh.’s. historieforskning, dvs. efter Luther), er forsøg på uden for Kristi faktiske og 
forudsatte tilstedeværen at tale om Kristus, som om han var en mulighed og ikke netop altid og 
uundgåeligt en fakticitet. Tilsvarende udelukker det den vildfarelse, at kristologi kan befatte sig med 
sådan noget som idé’en om den transcendente Logos; for derved konstitueres Logos uundgåeligt 
som objekt inden for den menneskelige logos, og dermed inden for det område, hvor det giver 
mening at stille spørgsmål om ”hvordan er det muligt?”, ”hvordan lader det sig gøre?”.  Hertil 
kommer, at enhver forestilling om et begyndelsespunkt for kristologi uundgåeligt udfordrer 
Chalkedonenses balance om uadskillelighed og u-sammenblandelighed. Med den konsekvens, 
nødvendigvis, at hvis Kristus er, hvad der her siges, han er, nemlig den guddommelige Logos, er det 
udelukket at gøre ham til objekt i den menneskelige logos eller identificerbar med det deri allerede 
eksisterende repertoire af (begrænsede) mulige egenskaber - uden i en eller anden variant at 
genindføre ”hvorledes-spørgsmålet” ad bagdøren. (op.cit.) 

 
Man kan vi da overhovedet stille spørgsmål om, hvem Kristus er? I almindelighed vil spørgsmålet 

om, hvem en person er, kun legitimt kunne stilles under forudsætning af, at personen allerede har 
”afsløret” sig, ”givet sig til kende”, siger Bonhoeffer, og han fortsætter:  

 

 
6 Som han kalder ”hvordan-spørgsmålet” … som det er blevet stillet af teologer og kirkefædre siden Paulus. 
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‘’The Christological question can only be posed scientifically in the setting of the Church … where the 
basic presupposition, that Christ claims to be the Logos of God, is accepted, i.e. where man ask about 
God because they know who he is. There is no blind seeking of God.” (ibid. p. 32)7. 

 
 Med andre ord: det kristologiske, ontologiske spørgsmål om, hvem Kristus er, kan kun stilles af 

den menneskelige logos i den kirke, hvori Kristus på forhånd åbenbarer sig som Guds ord, og dermed 
under forudsætning af, at Kristus er Guds Ord – hvorfor svaret er givet på forhånd: Han er Guds ord! 
(Bonhoeffer, 1966, s. 32).8  

 
I enhver sand Kristologi har Jesus Kristus, ifølge Bonhoeffer og Chalkodonense, en fuldstændig 

menneskelig og guddommelig natur, to naturer, som hverken må sammenblandes eller adskilles; 
han er én person, som er Ordet. ”Chalkedonense er en levende erklæring om Kristus, der sprænger 
alle tænkeformer. Alt er inddraget i den klareste, men paradoksale livlighed.”, siger Bonhoeffer, 
(ibid. s. 45 - 46). Det paradoksale er at tænke Jesu Kristi to naturers forskellighed sammen med hans 
personlige enhed. Paradokset opstår uundgåeligt, når der tales om Guds natur og menneskets natur 
i den menneskelige logos’ teoretisk objektiviserende rationalitet, som to separate enheder, der 
eksisterer adskilt fra hinanden indtil de bliver forenet i Jesus Kristus. Men Menneskegudens to 
naturer kan ikke abstraheres ”adskilt” siger Chalkedonense – de eksisterer simpelthen ikke 
uafhængigt af hinanden.  

 
Gud-Mennesket Jesus Kristus. 

 
Det er ifølge Bonhoeffer naturligvis muligt at spørge, hvem dette menneske er, om hvilket det 

siges, at han er Gud. Men, tilføjer han: Dette menneske er ikke en abstrakt Gud, ej heller 
repræsenterer han en idé om Gud, der besidder guddommelige egenskaber, såsom omnipotens og 
alvidenhed.  Jesus Kristus er ikke Gud i en guddommelig natur, substans eller væren (ousia). Han er 
Gud, og kan som sådan hverken beskrives eller demonstreres. At han er Gud betyder ikke, at vi 
vidste noget om, hvad eller hvem Gud var – før end Jesus Kristus – og så tilskrev Kristus det. Han er, 
siger Bonhoeffer, ”God in faith” (opcit. s. 104).  

 
Hvad der for Bonhoeffer er teologisk signifikant i Jesus menneskelige virke er imidlertid ikke det 

exceptionelle eller overnaturlige, miraklerne, men alt det der gjorde hans menneskelighed 
vanskelig, pinagtig og tvetydig; fornedrelsen på korset, lidelsen og nederlag. Ingen af hans 
guddommelige egenskaber kommer til syne i hans død – tværtimod ser vi et menneske som tvivler 
i sin død. Skal mennesket Jesus Kristus beskrives som Gud, så må der derfor ikke tales om hans 
almagt og alvidenhed, men om hans sårbarhed blandt syndere, dvs. om hans krybbe og hans kors. 
Men, understreger Bonhoeffer, “In the way he exists as the humiliated one he is not the Logos, the 
deity, nor the humanity of Christ, but the whole person of the God-Man” (ibid.)  

 
7 Med andre ord: Mennesket kan kun søge det, som allerede er fundet. ’Vi ville ikke søge ham, hvis vi ikke allerede 

havde fundet ham’, som Pascal udtrykker det. ”Alt religiøst stammer fra Gud; det er Gud, der rører ved hjertet” Pascal, 
B. (1958).  

8 Hermed forbliver to spørgsmål, ifølge Bonhoeffer, for altid udelukket i kristologien, nemlig for det første det, hvor 
svaret allerede er givet i og med spørgsmålet, og for det andet kirkens analoge spørgsmål om, hvorvidt ’Hvem han er’ 
kan begrundes eller ej. For ingen menneskelig logos, inklusive kirkens, har nogen autoritet til at tvivle på den anden 
Logos sandhed. I enhver kristen teologi er og må Jesu vidnesbyrd være selv-autentificerende, hvorfor sandheden i 
åbenbaringen om Gud i Jesus hverken kan betvivles eller bevises (op sit). 
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At tale anderledes om Jesus Kristus end netop som Guds bliven menneske, fjerner 

opmærksomheden fra, at han blev menneske som os, og dermed fjerner opmærksomheden fra, at 
Guds bliven menneske er budskab om herliggørelsen af den Gud, der sætter sin ære i at være i 
menneskegestalt.  For Gud har frit bundet sig til ’skabningen’ og frit herliggjort sig i den inkarnerede. 
Men Gud som menneske i Jesus Kristus er ikke den synlige herliggørelse af Gud, men hans 
korsfæstelse, (ibid. s. 109). Lige så vigtigt er det, at, ”Herliggørelsen af Gud I kødet, samtidigt er 
herliggørelsen af mennesket”. (ibid.).  
         
         Fornedrelsen er således ikke af Kristi menneskelighed – men af kødets gestalt9,  for det er netop 
syndens kød, det ved syndefaldet fornedrede, Gud har påtaget sig. I fornedrelsen går Kristus, Gud-
Mennesket, af egen drift ind i syndens, lidelsens og dødens verden” (ibid. s. 111).   Sagt anderledes, 
han går ikke rundt iblandt os i Guds gestalt, men inkognito som tigger blandt tiggere, som en udstødt 
blandt udstødte, som synder blandt syndere – men dog syndfri.  Og det er just kristologiens centrale 
problem - og paradoks: Hvis han ikke kunne betragtes som synder, kunne han heller ikke betragtes 
som menneske, og dog er det kun som syndfri han kan hjælpe os ud af synden (mere herom senere), 
(ibid. s. 112 - 113). 

 
Bonhoeffer siger videre, at den Gud, der er blevet menneske, er evigt den Gud, der blev 

menneske, og som ikke ophører med at være menneske, (ibid. s. 109). Netop dette forhold gav 
anledning til det første kristologiske problem. Ifølge Luther, f.eks., kan kun den Opstandne, som er 
opfaren til himlen, siddende ved Guds højre hånd, etc., være nærværende med os. Hertil indvender 
Bonhoeffer, at eftersom Jesus Kristus er menneske, er han nærværende i tid og rum; og eftersom 
Jesus Kristus er Gud, er han evigt nærværende: 

 
” The presence of Christ requires the statement, ‘Jesus is fully man’; but it also requires the other statement, ’is 
fully God’”. The presence of Jesus Christ in the Church, at a particular time and place, is because of the fact that 
there is one whole person of the God-Man. It is therefore an impossible question to ask how the man Jesus, 
limited by space and time, can be contemporary with us. This Jesus does not exist in isolation. Equally impossible 
is the other question, how God can be in time. This isolated God does not exist. The only possible and meaningful 
question is, ‘who is there, present in time and place’? The answer is, ‘The one person of the God-Man, Jesus 
Christ’” (ibid. p. 45).  

 
Kun som menneske kan Jesus være os nærværende og samtidig. Det gælder også efter 

opstandelsen:  Kun som Gud kan han være os evigt nærværende og samtidig – i tid og rum. Igen, 
ifølge Chalkedonense: Jesu dobbelte natur som helt menneske og helt Gud udelukker en reduktion 
til en af delene, for ”Gud i sin tidløse evighed er ikke Gud, Jesus Kristus i sin tidsbegrænsede 
menneskelighed er ikke Jesus Kristus, Gud er kun Gud i Jesus Kristus, (ibid. s. 46).10 

 
Den historiske Jesus Kristus, Gudmennesket, ses i Bonhoeffers forståelse af den kristologiske 

person som den hypostasis, der er resultatet af inkarnationen (ibid. s. 107)11. DeJonge præciserer 
det således: 

 
 

9 ”the likeness of the sinful flesh” (Rom. 8:3), i.e. verden mellem fristelse og synd (ibid. s. 106) 
10 Sammenlign Kierkegaard i P. Ziegler, Christ for us today, s. 11 og om ”Sitationen”, denne opgave s. 18. 
11 Ifølge Treenigheds begrebet, findes der een sand (esse) Gud, der eksisterer i tre distinkte hypostases/      

personae/person (cf. Williams, 2019). 
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“Bonhoeffer’s person is the Lutheran Christ, the God-Human hypostasis who is present in history, not 
indirectly by an act of the Holy Spirit, but directly by virtue of the personal structure that results from 
the incarnation” (DeJonge, 2009-10, s. 17). 

 
 Fordi ‘hypostasis’ er den eneste kristologiske agent, vil henvisning til de to naturer uafhængigt 

af deres væren (nærvær) i denne person pr. definition være en abstraktion. Bonhoeffers ”træk” fra 
talen om ’naturer’ til ’person’, er således i overensstemmelse med Lutherske diktum: vi siger om 
dette menneske, Jesus Kristus, at han er Gud.12  

 
Om hvorledes spørgsmålet ’Hvem er han?’ i dobbelt forstand uundgåeligt blotlægger den 

menneskelige logos’ begrænsning. 
 
Givet den foregående præcisering af Chalkedonense møder den menneskelige logos i 

spørgsmålet ’Hvem er Han?’ i dobbelt forstand sin begrænsning. En begrænsning som Melanchthon 
forsøger at overvinde med sit teologiske bud: ”To know Christ is to know his benefits, not as the 
Scholastics thinks, to study the kind of nature in which he is incarnated”. Med andre ord, spørgsmålet om 
hvem Kristus er, lader sig besvare ud fra hans værk og gerninger. Men, som Luther indvender, en 
gernings godhed (benefit) afhænger omvendt af personens godhed: Hvis personen er god, er 
gerningen god, også selvom den ikke altid forekommer sådan. På den anden side kan man ikke 
konkludere, at fordi gerningen er god, så må personen være god. En gerning kan fremstå som god – 
men dog være ond, hvis personen er ond. På grund at denne tvetydighed er forsøg på at erkende, 
hvem en person er ud fra dennes gerninger ikke mulig.  

 
Det forholder sig med andre ord (omvendt) således, at kun for så vidt jeg ved, hvem Han er, vil 

jeg have sand viden om Kristi gerninger. Kristi gerninger er ikke utvetydige, men åbne for 
fortolkning. På intet tidspunkt i Jesu liv og værk kan vi sige med utvetydig overbevisning, at det er 
dette (eller hint), der vidner om, at han er Guds søn – og f.eks. ikke blot en idealistisk, heltemodig 
mester, hvis mirakler, gerninger, væren og korsfæstelse ophøjer og fylder os med en dybtfølt 
længsel efter at følge hans eksempel, at være som ham.13 Et ønske og en længsel som kun kan føre 
den menneskelig logos’ selv i dets syndefulde adskilthed fra Gud ud i afmagtens pinsler – for det kan 
det ikke. Og dog, hvis Jesus er Kristus, siger Bonhoeffer, dvs. Guds Ord, så er jeg ikke kaldet til at 
være som ham og gøre de ting, han gør; tværtimod mødes jeg i hans gerninger og værk som én, der 
umuligt kan gøre eller være som ham.  At Kristus er Guds Ord betyder, at det er gennem hans værk 
og gerning, at jeg erkender Gud: Gud, den nådefulde, af hvem jeg er elsket og mine synder er mig 
tilgivet; at livet er mig givet, og fra døden befriet. Alt dette afhænger af Jesu person, hvis gerninger 
og værk (modsat idealisten eller heltens) ikke går til grunde i dødsriget, men levendegøres i 
opstandelsen i en ny verden (Ibid. s. 38).   

 
Men spørgsmålet ’Hvem er Han?’ udfordres den menneskelige logos i endnu en forstand, nemlig 

i dets uundgåelige omvending i spørgsmålet: ’Hvem er jeg?’. “With the ‘Who question’”, siger 
Bonhoeffer, “the person asking is queried about the limits of his or her own being’ (Ibid. p. 106).14 

 
12 Denne Kristologiske bestemmelse er helt afgørende for Bonhoeffers retfærdiggørelse af sakramenterne: dåben og 

nadveren. 
13 Cf igen Kierkegaard i ’Indøvelse’, senere i denne opgave. 
14 Jfr. Kierkegaard karakteristisk af Biblen som et spejl. 
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Dermed bliver mødet med Kristus en dødelig trussel for den selv-opretholdende menneskelige 
logos, og dermed selve den menneskelige eksistens’ selvforståelse. Konfronteret med denne 
radikale udfordring vender menneskeligheden sig imod og søger at dræbe den guddommelige 
Logos. Med Bonhoeffers egne ord: 

 
“Human reason has reached its limit with the question ‘Who? What happens when Counter-Logos15 
raises his claim? Man seeks to deny the one with whom he is confronted. Pilate asks, ‘Who are you?’, 
and Jesus is silent. Man cannot wait for the answer, because it is too dangerous. The logos cannot 
endure the Counter-Logos. It knows that one of them must die and it therefore kills the one whom it 
asks. Because the human logos will not die, the Logos of God, who would be the death of it, must die 
so that it might live on with its unanswered question of existence and transcendence. The incarnate 
Logos of God must be crucified by man’s logos. The one who compelled the dangerous question must 
be killed and with him the question” (ibid. s. 33). 

 
    Parallellen til Kierkegaards beskrivelse (i Philosophiske Smuler) af konsekvensen af den 

menneskelige fornufts passion for at afsøge grænsen for det, den ikke kan kontrollere eller 
inkludere, forekommer åbenlys; der, hvor den støder imod det irreducible, fremmede, det u-
tilgængelige. Thi, at ville vide noget som helst om Gud, er at ville vide, at han/det er forskellig fra os 
i en radikal og unik forstand, dvs. som intet har tilfælles med vores intuitive forestillinger om det 
guddommelige – en forskel der, ifølge Kierkegaard er konstitueret i ’synd’.  Og ligesom hos 
Kierkegaard, erkender den menneskelige logos for Bonhoeffer først sin sande skæbne, når den er 
konfronteret med ’det’, der kræver dets død. 

        
Men, spørger Bonhoeffer, hvad sker der, når den korsfæstede og døde, genopstår som den 

levende, den sejrrige? Da skærpes spørgsmålet ’Hvem er Han?’ in extremis. Mennesket kan bakse 
og bøvle med spørgsmålet om den inkarnerede, men overfor den opstandne er det magtesløst. Thi, 
imod denne fremstår det selv som den fordømte, der dødes; som et selv, der kun eksisterer i 
angstfulde forestillinger om truslen fra Guds sandheds indtrængen. (Bonhoeffer, ibid. s. 33-34). Men 
hvad der må dø, præciserer Bonhoeffer, er netop ikke dets endelighed eller skabthed, men den 
vrangforestilling, at vi kan leve i fornægtelse af vores endelighed og skabthed og vores 
uafhængighed af den uendelige kraft, der har sat os. ”Only on the basis of having been judged by 
this Logos can the old logos learn anew to comprehend the relative right to which it is entiteled. 
Only from the question of transcendence does the human logos receive the peculiar right to it, its 
necessity and also its limits” (ibid.) Pointen er her, som Williams udtrykker det i sin sædvanlige 
distinkte korthed: 

 
“Living in faith, so far from destroying the finite as finite, affirms finitude and promises the glorification 
of finitude by grace: ‘God’s self-glorification in the human is thus the glorification of the human. 
Incarnation is not and cannot be the destruction of its own vehicle. The stumbling-block is that the 
incarnate life is as it is, vulnerable and other-directed” (Williams, op.cit s. 191). 
 

 
 

 
15 Kristus kaldes her Counter-Logos i og med at han således spejlvender det objektiverende menneskelige logos’ 

blik i et: ”Hvem er du selv?” 
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Jesu Kristi ontologiske for-mig struktur – og konsekvenser heraf for mig 
 
Til spørgsmålet om i kraft af hvilken ontologisk struktur Kristus er nærværende, i tid og rum i og 

evigt (cf. ovenfor), svarer Bonhoeffer: det er han ’for-mig’ (Bonhoeffer, 1966, s. 61). Kristus er ikke 
først Kristus for sig selv, men kun i relation til mig (ibid. s. 47).  DeJonge uddyber således:   

 
” When Bonhoeffer elaborates Christ’s pro-me presence in this way, he reiterates the structure of 
person as defined in Act and Being. “What is decisive about the pro-me structure is that, with it, both 
the being and the works of Christ are maintained.” In the person of Christ, “being-there-for-you” (the 
act of encounter) comes together with “being-there-for-you” (the historically continuous presence)”. 
(DeJonge, 2009-10, s. 16).  

 
Kristi Kristus-væren er i og med hans væren for-mig, (Bonhoeffer, 1966, s. 48); Kristus har 

ikke nogen anden væren end hans væren for mig; det er hans persons væren, essens. Hans væren 
(nær-vær) og ’væren for mig’ er et og det samme. (cf. Gregersen 2007, s. 150). Sagt anderledes: 
jeg kan kun tænke Kristus i min egen eksistentielle relation til ham; og, føjer Bonhoeffer til: kun i 
fællesskabet. ”Kristus er ikke i sig selv og derudover i menigheden, men den Kristus, der er den 
eneste Kristus, er den samtidig i menigheden for mig. Evigt nærværen i rum og tid for mig, er den 
opstandne persons eksistens. Til spørgsmålet: ”Hvor er Kristus?” er der ét svar: han står dér for 
mig: 

 
”He stands pro me. He stands there in my place, where I should stand, but cannot. He stands on the 
boundary of my existence, beyond my existence, yet for me. That brings out clearly, that I am 
separated from my ‘I’, which I should be, by the boundary which I am unable to cross. The boundary 
lies between me and me, the old and the new ‘I’.  … At this place, I cannot stand alone. At this place 
stands Christ, between me and me, between I and God, the old and the new existence. Thus, Christ is 
at one and the same time, my boundary and my rediscovered centre. … In Christ, man recognizes it 
and thereby at the same time finds his new centre again,” (ibid. p. 60).  

 
I Kristus træder den guddommelige Logos ind i den menneskelige logos, siger Bonhoeffer videre, 

men det betyder ikke, at Guds Logos bliver identisk med den menneskelige logos. Kristus som Guds 
Logos forbliver forskellig fra og adskilt fra den menneskelige logos.16 Min logos kan ikke leve med 
eller op til Kristus. At tænke på Kristus og anerkende, hvem han er - er med Kierkegaards ord - at 
anerkende min egen væren som ’usand’; og, som vi har set, står valget derfor, ifølge Bonhoeffer, 
imellem min og Kristi død. - Det lyder som om scenen er sat for en evindelig ’kristologisk’ kamp 
mellem menneske og guddommelig, endelig og evig, hvor der kun kan være én vinder. Men der kan 
ikke blive nogen kamp eller konkurrence, siger Bonhoeffer, for Kristi essentielle identitet ligger i at 
være pro nobis, pro me, i relation til og for vores og min skyld. Det skal forstås således, at det er et 
tilbud om at anfægte min logos’ illusoriske selv-bekræftelse og afvisning af at leve i nærved med og 
for den andens skyld. Dén anden, som Kristus allerede står i et solidarisk forhold til. Den død, jeg må 
tåle, er (af)døden over alt det, der hindrer mig i at leve ligeså, og dermed  

 
”In the concrete moment, that universal ground of solidarity is what I meet when I meet the human 
other: I am called to stand with and for the other because Christ has already done so, and I cannot as 

 
16 Heri er Bonhoeffer atter enig med Kierkegaard: ”det ville være hedenskab”, se s. 19 i denne opgave. 
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a member of Christ’s body see or relate to the other in any other way. I must see and respond to them 
as those with whom Christ has chosen to be.” (Williams 2016, s. 209). 

 
Den centrale erkendelse her er, at Kristi identitet er en identitet, hvori der er indlejret en 

ubetinget solidaritet med os og en accept af vores sårbarhed, skyld og desperate betingelser. Kristus 
gør aldrig noget for at fremme sig selv, kun hvad der gavner andre. Kristi absolutte syndfrihed består 
simpelthen i fraværet af noget som helst, der forhindrer eller udsætter identifikation med de 
skyldige og lidende, og fraværet af enhver rest af et forsvaret, isoleret selv. Han har intet territorium 
at forsvare – intet der kan hindre hans solidaritet.  Når Kristus siger ’Jeg er livet’, er der ikke tale om 
et abstrakt udsagn, men om at han er mit liv, vores liv – for alle uden undtagelse, der er villige til at 
modtage evangeliets invitation til - overgivelsen. 

 
Bonhoeffers kristologi: Sammenfatning 

 
Som de ovenstående fragmenter af Bonhoeffers kristologi fortæller, var Jesus Kristus ikke blot 

en lærer, han var sin lære. Han påtog sig menneskeligt kød, lod sig forhåne som synder, dybt 
nedværdige og dræbe på korset, ikke for dermed at forarges over eller dømme mennesket endsige 
destruere inkarnationens ”medium”, men tværtimod for at glorificere det ved sin ubetingede 
solidaritet med menneskets skabtheds forgængelighed, umådelige sårbarhed, syndighed og 
desperate vilkår; hans solidaritet og væren ’for-mig’ helt ind i min benægtelse af min endelighed, 
andet-rettethed og Gudsbespottelse - og absolutte afhængighed af en uendelige kærligheds-
skabende.  Jesu Kristi ”identitet” er hans syndfrihed i kraft af fraværet af nogen som helst 
egeninteresse, et selv ’for mig selv’. Derfor er der intet for ham at forsvare – og han hverken vil eller 
kan forsvare eller retfærdiggøre sig på måder mennesket i dets benægtelse gør det.  Som Williams 
skriver (2018), er Kristi udsagn om at han er ’livet’ ikke et abstrakt metafysisk udsagn, men et tilsagn 
om, at han er mit liv, vores liv. Selve fundamentet i Bonhoeffers kristologi er, at  

 
”God lets himself be pushed out of the world on the cross. He is weak and powerless in the world, 
and that is precisely the way, the only way, in which he is with us … not in virtue of his omnipotence, 
but by virtue of his suffering.” (ibid, p. 217) 
 
’Hvor er Jesus Kristus?’ leder for Bonhoeffer (tankevækkende nok) til en undersøgelse af og en 

sætten spørgsmål ved selvet - som munder ud i en forståelse af konsekvenserne for mig, mit selv, af 
Kristi for mig væren:  

 
“The locus of Christ is to be found ‘standing in my stead’ and at the border of my existence. It is because 
I am separated from my true being that Christ thus stands between me as I am and as I should be. He 
stands there for me to rediscover the authentic centre of my true being”.  

 
Med andre ord: Kristus fortolker vores væren, og vi opdager vores menneskelighed i ham, og 

hvem vi virkelig er og giver os nyt liv. Et liv i solidaritet med og for andre. (Bonhoeffer, 1966, s. 19). 
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Komme dit Rige! 

 
 I forrige afsnit har jeg forsøgt at indfange de hovedtræk i Bonhoeffers umådeligt righoldige 

kristologiske overvejelser og argumenter, der forekommer direkte nødvendig for at forstå, hvad 
det ifølge Bonhoeffer indebærer og fordrer som kristen at ”være i sandheden”: i troen på Jesus 
Kristus og i Discipelskabet, som han redegør for i værket ’Efterfølgelse’. Men endnu en nødvendig 
”brik” til forståelse heraf, er hans overvejelser over Guds riget og den ’levede’ verden, som han 
redegjorde for i et foredrag over menighedens bøn om Guds rige på jorden: ”Komme dit Rige!” 
(Bonhoeffer, 1932). Heri kritiserer Bonhoeffer dels den gængse opfattelse, at der er tale om et 
’kommende’ rige - i en verden hinsides eller efter denne – ’Hinterwelter’; og dels kritiserer han 
de sekulariserede børn af denne verden - ’Weltkinder’ – der trods bekendelsen til 
kristendommen kun vil vide af Gud som himlens og ikke jordens herre. Men, siger Bonhoeffer, 
kun den, der elsker jorden og Gud under ét kan tro på Guds rige, (ibid. p. 286).  Mennesket lader 
i sin svaghed sig friste til religiøs verdensflugt, der forestiller sig et hinsidigt rige, en verden bag 
denne, eller efter døden. Man springer over samtiden, man foragter jorden - hvor det netop var 
Kristi gerning at give jorden tilbage til og vække mennesket op til Guds riget i denne, levende 
verden, (ibid. s.296). For kødets opstandelse, siger Bonhoeffer, er en jordisk opstandelse, og Guds 
rige er opstandelsens rige på jorden. At elske Guds rige, er at elske det som Guds rige på jorden, 
for rigets herre er også jordens skaber og opretholder, (ibid. s. 288). Men …. Guds rige er også 
den af Gud (ved syndefaldet) forbandede jord; det var netop dén jord som Jesus Kristus blev ét 
med, og det rige der gennembrød dødens, ensomhedens og tørstens lov i verden - og dog helt 
og holdent guds rige, hans gerning, hans ord, hans opstandelse: 

 
“Here, in the midst of the dying, torn, and thirsting world, something becomes evident to those who 
can believe, believe in the resurrection of Jesus Christ. Here the absolute miracle has occurred. Here 
the law of death is shattered; here the kingdom of God itself comes to us, in our world; here is God’s 
declaration to the world, God’s most profound yes to the world; Gods blessing, which annuls the curse. 
[…] It is in this very event that the old Earth is affirmed and God is hailed as lord of the Earth; and it is 
again this event that overcomes, breaks through and destroys the cursed Earth and promises the new 
Earth. God’s kingdom is the kingdom of resurrection on Earth”. […] It is truly the miracle, God’s miracle, 
of breaking through death to life, and it is the miracle that supports our faith and our prayer for 
kingdom”, (ibid. s. 291). 
 
 Bonhoeffer anerkender nok en skelnen, men ikke en dualitet i betydning: adskillelse, mellem et 

sakralt og et verdsligt ”rum”, ej heller et ’kristeligt’ og et ’sekulært’. Det ’kristelige’ og det ’jordiske’ 
(det sidste er den betegnelse, Bonhoeffer foretrækker) kan slet ikke forstås adskilt fra hinanden 
(Nissen, 2005 p. 300) – ligeså lidt som Jesu Kristi person kan forstås som menneske adskilt fra Gud. 
Der er, som Bonhoeffer (2010/1937), uddyber i ’Efterfølgelse’, blot dette ’rum’, det på en og samme 
gang det sakrale og det jordiske med Jesus Kristus som formidleren i midten, hvor discipelskabet og 
sakramenterne: dåben og nadveren, udfoldes. 
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Discipelskabets og efterfølgelsens pris og nådegave 
 

 Bonhoeffer indleder værket Efterfølgelse med afsnittet ”Den dyre nåde”, hvori han udfolder en 
særdeles kritisk analyse af den verdsliggørelse af Kristendommen, som Kirken fra det 4. årh. med 
den tiltagende udbredelse af kristendommen, men specielt efter reformationen, gøres ansvarlig for. 
I denne verdsliggørelse er Jesu nåde blevet gjort til en billig nåde uden efterfølgelse – i modsætning 
til den dyre nåde, der er kaldet til efterfølgelse. Bonhoeffer karakteriserer indledningsvis den billige 
nåde således: 
 

”Billig nåde – det er nåden som lære, som princip, som system; det er syndernes forladelse som almen 
sandhed, det er Guds kærlighed, som den kristelige forestilling om Gud. Den, der siger ja til dette, har 
allerede fået tilgivelse for sine synder. En kirke, der hylder denne nådelære, er allerede gennem sin 
lære delagtig i nåden. I denne kirke finder verden billig dækning for synder, som den ikke angrer og 
egentlig slet ikke ønsker at komme fri af. Billig nåde er derfor fornægtelse af Guds levende ord, 
fornægtelsen af Guds menneskeblivelse.  
Billig nåde er kirkens dødsfjende … Billig nåde betyder nåde som udsalgsvare, tilgivelse, trøst og 
sakramente til spotpris; nåden som kirkens uudtømmelige forrådskammer, hvorfra der øses ud med 
letfærdig hånd, tankeløst og grænseløst; nåde uden pris, uden omkostninger. Det er jo netop nådens 
væsen, at regningen på forhånd er betalt for alle tider, og alt derfor er gratis. Uendelig stor er den pris, 
der er betalt, uendelig stor er derfor også muligheden for at bruge løs, ja at ødsle. Hvad ville nåden 
også være, om den ikke var billig?” (ibid. s. 15) 17 

 
      I modsætning hertil er den dyre nåde    
 

”den skjulte skat i marken for hvis skyld et menneske med glæde går hen og sælger alt, hvad han har 
… den er den kostbare perle … Kristi kongeherredømme, for hvis skyld et menneske river det øje ud, 
der forarger ham; den er Kristi kald, som får disciplen til at forlade sine garn og følge ham.  
Den dyre nåde er evangeliet, der stadig på ny må søges, gaven der må bedes om, døren, der må bankes 
på. Dyr er den, fordi den kalder til efterfølgelse. Nåde er den, fordi den kalder til Jesu Kristi 
efterfølgelse; dyr er den. fordi den koster mennesket livet, nåde er den, fordi den derved skænker ham 
livet; dyr er den, fordi den fordømmer synden, nåde er den, fordi den retfærdiggør synderen. Dyr er 
nåden fremfor alt, fordi den var dyr for Gud … og fordi det, der har været dyrt for Gud, ikke kan være 
billigt for os. Nåden er den, fordi Gud ikke anså sin Søn for at være for stor en pris for vort liv, men gav 
ham hen for os. Den dyre nåde er Guds menneskeblivelse. … Dyr er nåden fordi den kalder mennesket 
ind under Jesu Kristi efterfølgelses åg. Nåde er det, at Jesus siger: ”Mit åg er gavnligt, og min byrde er 
let”” (s. 16-17).   

 
       I den verdsliggjorte kirke gik erkendelsen af den dyre nåde efterhånden tabt. Men det var den 
romerske kirkes fortjeneste, at munkevæsnet ikke blev skilt ud fra kirken – og at kirken havde 
visdom nok til at tåle munkevæsnet og dets insisteren på, at nåden er dyr, og at den indebærer 
efterfølgelse. Men med tiden blev munkelivets lydighed og forpligtelse på efterfølgelsens dyre nåde 

 
17 Som påpeget af Murray Rae (2002) kan man finde ethvert af udsagnene i dette citat - om kristendommens 

omdannelse til doktrin; om synd der reduceres til generelle regler; om benægtelsen af Guds Ords levende og åndende 
natur; om fjernelsen af inkarnationens levende samtidighed – hos Kierkegaard. Han foreslår endog, at Bonhoeffer her blot 
parafraserer Kierkegaard. Både i dette afsnit og de følgende vil man finde andre oplagte ligheder dem imellem. For at 
bevare flowet i Bonhoeffers stramme fremstilling, har jeg i min gengivelse heraf valgt ikke at henvise til de mange 
relevante steder i Kierkegaards tekster – de vil fremgå af og blive diskuteret i denne opgaves del II om Kierkegaards 
Kristologi, kirke- og troskritik, samt hans refleksioner over discipelskabet og hvad det vil sige at følge Kristus.  
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dog til enkelte menneskers præstation. Det førte, for det første, til en gradbøjning af Kristi bud, hvor 
man skelnede imellem et maksimum og et minimum i kristelig lydighed. Derved kunne ethvert 
angreb på kirkens verdsliggørelse afvises med henvisning til munkevejen som mulighed inden for 
kirken, ved siden af hvilken den lettere vej var retfærdiggjort som en anden mulighed, (ibid. s. 18.) 
 
For det andet, udartede den enkeltes præstation til efterfølgelsen og selvfornægtelsen, som var 
munkenes og helgenernes fortjenstfulde gerning, sig til at være den frommes yderste åndelige 
selvhævdelse og den mest raffinerede form for kærlighed til verden – ifølge Luther. (ibid. s. 19).  Det 
var hans, Luthers, fortjeneste, at den rene, dyre nåde, der gælder alle kristne, igen blev vakt til live. 
Luthers vej ud af klosteret og tilbage midt i den verden, hvor efterfølgelsen skulle leves, blev nu det 
nødvendige påbud for enhver kristen. Men at den fuldkomne lydighed mod Jesu bud skulle vises i 
dagliglivets arbejde, kom imidlertid til at betyde, at konflikten imellem livet som kristen og livet i 
verden blev uløselig. Det var, på den ene side, det reformatoriske evangelies fortjeneste, at den 
gjorde efterfølgelsens nåde dyr – som forudsætning for retfærdiggørelsen af synderen – men, siger 
Bonhoeffer 
 

”Alligevel blev det ikke Luthers erkendelse af den rene, dyre nåde, der sejrede i reformationens 
historie, men derimod menneskets årvågne, religiøse instinkt for, hvor nåden er allerbilligst at få. Der 
behøvedes kun en ganske let, næsten umærkelig forskydning af accenten, og det hele var fordærvet. 
Luther havde erfaret, at mennesket end ikke med det frommeste levnedsløb kan bestå for Gud, fordi 
mennesket i grunden altid søger sig selv. I denne nød havde han i tro grebet nåden, den frie og 
betingelsesløse tilgivelse for alle synder. Luther vidste, at denne nåde havde kostet ham livet, og at 
den fremdeles ville koste ham livet hver dag, for han var jo ikke ved nåden fritaget for efterfølgelse, 
men først nu for alvor kastet ind i den. … Han kunne slet ikke tale anderledes end netop sådan om 
nåden.” (s.20) 

 
”Det er nåden alene, der gør det”, havde Luther sagt, og hans elever gentog det ordret. Men uden 
det, Luther regnede som så selvfølgeligt, at det ikke behøvedes gentaget, nemlig efterfølgelsen. 
Dermed blev reformationens åbenbaring af Guds dyre nåde tilintetgjort – og retfærdiggørelsen af 
synderen blev til retfærdiggørelsen af synden og verden. Når Luther sagde, at al gerning er omsonst, 
selv i det bedste liv, og at for Gud gælder kun nåden og syndernes forladelse, så sagde han det som 
én, der lige i det øjeblik vidste sig kaldet på ny ind i Jesu efterfølgelse; til kaldet at forlade alt, hvad 
han havde. Kun den, der befinder sig i Jesu efterfølgelse og har givet afkald på sig selv og alt, hvad 
han har, tilføjer Bonhoeffer med Luther, har lov til at sige, at han bliver retfærdiggjort af nåden 
alene. 
 
Men, spørger Bonhoeffer, kom Luther ikke selv i farlig nærhed af denne fuldstændige forvrængning 
af nåden, når han siger: ”Synd tappert, men tro og glæd dig desto taprere i Kristus”. Med andre ord, 
om du er munk eller lever i verdslig stand, om du er from eller ond, så undgår du ikke verdens 
fangegarn – du vil fremdeles synde. Så synd du bare tappert løs. Men er det så ikke den billige nådes 
fribrev fra synden, og ophævelsen af efterfølgelsen, Luther her proklamerer? Nej, siger Bonhoeffer, 
thi for Luther blev ”synd tappert” det sidste ord til den, der på efterfølgelsens vej erkender, at han 
ikke kan blive syndfri - og i frygt for synden, tvivler på Guds nåde. ”Synd tappert” er ikke en principiel 
stadfæstelse af hans ulydige liv, men opfordring til ham om at bekende sig tappert til sine synder; 
forsøg ikke at flygte fra dem, men ”tro desto tapprere”. Nåden som princip, ”synd tappert”, er billig 
nåde. Nåden som det levende ord, ”synd tappert” som trøst i anfægtelsen og kaldet til efterfølgelse, 
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derimod, er den dyre nåde, den rene nåde, som virkelig tilgiver synd og befrier synderen. (ibid. s. 
23). 
 
Situationen er, siger Bonhoeffer, at vi ganske vist er medlemmer af en rettroende kirke, som hylder 
den rene lære om nåde - men at vi ikke på samme måde er medlemmer af en efterfølgelseskirke. 
Den pris, der betales for den billigt erhvervede nåde, er indsigten fra den gamle, oprindelige kirke, 
der igennem dåbsundervisningen trofast vågede over grænsen imellem kirken og verden, over den 
dyre nåde. Den billige nåde blev kirkens sammenbrud: 
 

Man gav forkyndelse og sakramenterne billigt, man døbte og konfirmerede, man tilsagde et helt folk 
syndernes forladelse, uspurgt og betingelsesløst. Man gav af menneskelig kærlighed det hellige til 
spottere og vantro, man udløste strømme af nåde uden ende, men kaldet til streng efterfølgelse hørtes 
sjældnere. … Vi har i dag ikke længere lov at vige uden om. Stadig klarere koncentrerer vor kirkes nød 
sig i det ene spørgsmål, hvordan vi i dag kan leve som kristne” (ibid. s. 24-25). 

 
Efterfølgelsen og den enkelte 

 
 Allerede indledningsvist i afsnittet i ’Efterfølgelse og den enkelte’, som mere end noget andet 

er Bonhoeffers forsøg på at besvare spørgsmålet om, hvordan vi kan leve et kristent liv i vor 
moderne tid, slås det fast, at kaldet til og kravet om at følge Jesus ikke, som det har været fremført 
utallige gange op igennem kirkehistorien, indebærer opfyldelsen af umulige, pinefulde og 
excentriske fordringer; ej heller kirkens opretholdelse af et ”åndeligt voldsherredømme” over 
menneskene, som egenmægtigt og under trussel om jordisk og evig straf og fortabelse befaler alt, 
hvad et menneske har at gøre og tro på for at blive frelst. Bonhoeffer slår i sit kristologiske skrift 
gang på gang fast, at den guddommelige Logos udelukkende betragtes som en straffende fjende af 
den menneskelige logos i præcis den udstrækning, denne søger at definere sig selv som en reificeret, 
substantiel ting, som står over og i modsætning til guddommeligt liv, og som søger at definere sine 
sociale og materielle omstændigheder som noget, der udelukkende og primært eksisterer til 
opfyldelse af egne tanker, vilje, kontrol og begær.   

 
Men den guddommelige Logos kræver aldrig den menneskelige logos’ ufejlbarlighed eller 

perfektion. Vi er ikke Kristus eller Gud, men født som fejlbarlige skabninger For det hører til ’kødets 
natur’, dvs. menneskets jordiske natur adskilt fra guddommelig indflydelse, at være fristet til synd 
og at modsætte sig Gud.  Dét er afgørende at huske, når der her og i det følgende tales om Kristi 
bud til efterfølgelse som indebærende ’selv-afkald’, ’afgrundsdyb afmagt’ og ’død’ (eller lignende 
udtryk). Kristus pådutter aldrig mennesket noget, som er uforeneligt med dets menneskelige 
værens natur - og muligheder – eller som lægger sig hindrende i vejen for disses udfoldelse. Ej heller 
sætter han sin vilje igennem i imod min. For det er præcis, hvad han har givet afkald på ved at blive 
menneske – for mig, og dermed selve hans pro nobis og pro me identitet. 
 

Tværtimod, siger Bonhoeffer, forkynder den hellige skrift om Jesu efterfølgelse befrielsen fra 
alle menneskeforskrifter, fra alt det, der trykker og tynger, alt det, som skaber bekymring og 
samvittighedskval. I efterfølgelsen kommer mennesket ud af dets egne tunge åg og ind under Kristi 
milde åg. (jfr. 1 Johs. 5,3: ”hans bud er ikke byrdefuldt”) - Betyder det, at alvoren i Jesu bud bliver 
brudt? Nej da, siger Bonhoeffer. Kun Jesu uafkortede kald og bud om overgivelse og uindskrænket 
efterfølgelse, kan fuldt ud befri menneskene til fællesskab med Jesus. Jesu bud er kun hårdt, 
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umenneskelig hårdt endda, for den der vægrer sig imod det. Dog, Jesus byder os intet, uden at give 
os styrken til at opfylde det. Jesu bud vil aldrig ødelægge liv, men opretholde, styrke og helbrede, 
(Bonhoeffer, ibid. s. 12-13).  

 
Men er dét nu ikke kun de få forundt – betyder det ikke, at de brede masser, de svage, de fattige 

og de forfulgte lades tilbage? Hvis det var tilfældet, ville det, ifølge Bonhoeffer, være at fornægte 
Kristi grænseløse barmhjertighed og medfølelse, som blev synderne og tolderne, de fattige og svage, 
de vildfarne og fortvivlede til del. Jesus døde alene på korset, forladt af sine disciple. Men hans bøn 
i den stund om tilgivelse af deres synder gjaldt alle, fjender og troende, tvivlende og frygtsomme, 
spottere og overvundne. ”Guds barmhjertige kærlighed lever midt iblandt sine fjender. Det er den 
samme Jesus Kristus, der af nåde kalder os ind i sin efterfølgelse og af nåde gør røveren på korset 
salig i hans sidste stund”, (ibid. s. 13). Men … ingen uden Jesus Kristus ved, hvorhen kaldet til 
efterfølgelse fører, hvilke afgørelser eller brud, det fører med sig. Dog, siger Bonhoeffer 
fortrøstningsfuldt, ”vi ved, at det vil blive en ud over alle grænser barmhjertig vej. Efterfølgelse er 
glæde”, (ibid. s. 14). 

 
Efterfølgelsens indebyrd 

 
Alt dette er værd at huske på, når vi nu hører Bonhoeffers radikale, kompromisløse præcisering 

af, hvad Jesu Kristi kald til efterfølgelse – og dåben - byder. Det er, først og fremmest, et kald til den 
enkelte, der stilles over for og som skal træffe afgørelsen – alene – om kravet: ”Hvis nogen kommer 
til mig og ikke hader sin far og mor og hustru og børn og brødre og søstre, ja endog sit eget liv, kan 
han ikke være min discipel (Luk.14, 26)”, (ibid. s. 60)18.  

 
Mennesket i sin afsondrethed fra Gud frygter at være alene og søger beskyttelse hos andre 

mennesker og ydre ting – og når Jesus kalder til efterfølgelse, opdager det først alt det, det har 
ansvar for - og klamrer sig til19. Men allerede i kaldet fuldbyrder Kristus bruddet med og løser 
mennesket fra dets naturlige (afhængigheds) forhold til verden og stiller det ind i dets umiddelbare 
forhold til sig selv. For Kristus vil stille mennesket alene; det skal ikke se andre end den, der kalder.  

 
”I og med Jesu kald er bruddet med de naturligt foreliggende kendsgerninger, som menneske lever i, 
allerede fuldbyrdet. Det er ikke efterfølgeren, der gør det, men Kristus selv har allerede foretaget 
bruddet, idet han kalder. Kristus har løst den kaldede fra hans umiddelbare forhold til verden og stillet 
ham ind i det umiddelbare forhold til sig selv. Intet menneske kan følge Kristus uden at sige ja til det 
allerede fuldbyrdede brud. … Det er Kristus selv, der fører disciplen ind i bruddet.” (op.cit.). 

 
Men, spørger Bonhoeffer, hvad er det for en magt, der her stiller sig imellem mennesket og dets 

naturlige livs gudgivne ordning - er dette brud ikke metodisk lov-trældom og foragt for Guds gode 
gaver, som er i direkte modsætning til kristenmenneskets frihed? Jo, for så vidt der her er tale om 
noget, der stiller sig imellem den kaldede og de naturligt givne livsforhold. Men det er ikke en uglad 
livsforagter, men livet og evangeliet selv, Kristus, der ved sin menneskebliven kalder den kaldede til, 
og bryder den kaldedes umiddelbare forhold til verden. Jesus Kristus, Guds søn står i midten som 
formidleren imellem mennesket og Gud, imellem mennesket og andre mennesker, og mennesket 

 
18 Eller ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil 

frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det” (Mat. 16:24-25). 
19 Cf. Den rige unge mand, Mat. 19, 16-24. og disciplen der beder om først at begrave sin fader, Mat. 8, 21-22. 
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og verden. Efter at Jesus er kommet, kan mennesket ikke forholde sig umiddelbart til noget som 
helst, hverken til Gud eller verden.  

 
Den, der er kaldet af Jesus, erfarer, at det i sit forhold til verden har levet i bedraget - dets navn 

er umiddelbarheden. Nu dæmrer det for mennesket, at det ikke længere kan have noget 
’umiddelbart’ forhold, selv til det eller de nærmeste i livet; selv til sit livs snævreste forbindelse, hvor 
blodets bånd knytter ham eller hende til sin far og mor, brødre og søstre.  Kristus har som formidler 
båret al den synd, der udspringer af vores ’umiddelbare’ forhold til verden, i afsondrethed fra Gud, 
og som vi har retfærdiggjort os i, (ibid. s. 62-63). Det ser vi nu – og hader det, der har været 
hindrende for at se den virkelige, Gudgivne virkelighed, som vi er blevet til del igennem den 
menneskeblevne Kristus.  

 
Men den selvsamme formidler, der gør mig til den enkelte, danner tillige et helt nyt fællesskab 

– med Ham som formidleren mellem mig og det andet menneske.20 Også vejen til den ’gudgivne 
virkelighed’ hos mit medmenneske går gennem Kristus. Andre mennesker er adskilt fra og forskellig 
fra mig, og alle forsøg på at overvinde afstanden mellem os gennem legemlige eller sjælelige 
forbindelsesled er dømt til at mislykkes. Ja, selv den kærligste indføling, den mest gennemtænkte 
psykologi, den naturligste åbenhed formår ikke at trænge igennem til det andet menneske, siger 
Bonhoeffer (ibid. s. 63). Der findes ingen sjælelig umiddelbarhed; kun gennem Kristus alene går 
vejen til min næste.  

 
Det er i det korte kapitel i ’Efterfølgelse’ om dåben og dens kald til efterfølgelse og brud med 

umiddelbarheden, at Bonhoeffer klart præciserer efterfølgelsens indebyrd: ”Den der er døbt 
tilhører ikke længere verden, er ikke længere underkastet verden. Han tilhører Kristus alene og 
forholder sig til verden gennem ham alene”, (ibid., s. 167).  

 
Dette brud med verden er et fuldstændigt brud, der både kræver og bevirker menneskets død. 

Døden fra dets gamle verden – en afdøen, som mennesket i strengeste forstand tager passivt imod, 
som Kristi nådegave.21  En af de mest prægnante udlægninger af Jesu egen dåb og dens betydning 
for, hvad der sker ikke blot for Jesus selv, men netop også for os mennesker i vores dåb i Faderens, 
Sønnen og Helligåndens navn, læser man i Paulus’ brev til Romerne kapitel 6: 3-23: 

 
 ”Ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet 
sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde 
ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner 
hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er 
blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle 
tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden; den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er 
vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde 
og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden 
én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for 
synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.” (min fremhævning) 

 
20 Cf Kierkegaards betegnelse: Gud som ’mellem-bestemmelse’. 
21 Jesus kræver det gamle menneskes død, men det kan ikke selv påføre sig den, f.eks. med afkald og forsagelse. Det 

gamle menneske kan ikke afskaffe sig selv eller dræbe sig selv. Det ville være som at forsøge at løfte den planke, man 
står på. Og det ville ikke være det gamle menneskes død, som Jesus fordrer, og som alene beror på hans nåde.    
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Mennesket er med dåben nu ikke er længere under loven, men under nåden, siger Paulus 

videre, og Bonhoeffer fortsætter: i dåben dør mennesket ved Kristus, gennem Kristus, i fællesskab 
med Kristus. Dåbens sakramente til Kristi død initierer ikke mennesket til en tilværelse ud af 
virkeligheden, men til opvågnen i virkeligheden, og skaber syndstilgivelse og retfærdiggørelse.  Men 
tilgivelse for synd betyder ikke, ifølge Bonhoeffer, at den overses eller glemmes, men at synderen 
virkelig bliver dødet og fjernet fra (apo) synden, (ibid. s. 168).  

 
Bonhoeffer afrunder sin meget mere omfangsrige, meningsmættede bog ’Efterfølgelse’ med 

følgende citater fra skriften, der udtrykker Dåbens nåde og discipelskabet: … ”Kristus lever selv sit 
virkelige liv i os, derfor kan vi ”vandre” således, som han vandrede”22 , ”gøre, ligesom han har 
gjort”23, ”elske, lige som han har elsket”24, tilgive, ligesom han har tilgivet”25, ”have det samme 
sindelag, som var i Kristus Jesus” […] Han var som vi, kun derfor kan vi være som ham”, (ibid. s. 228). 

   
Bonhoeffers teologi: Afslutning 

 
Kaldet til efterfølgelse: at tage Jesu lidelse og korsdød på sig, er strengt og kompromisløst. Men 

det er ikke noget Bonhoeffer har opfundet – Jesus siger det igen og igen.  Foreningen med Jesus 
består i de daglige afkald og selv-overgivelsen, som forkyndt af Jesus i Bjergprædikens 
Saligprisninger – gengivet i ’Efterfølgelse’ i kapitlet ’Bjergprædikenen’, (ibid. s. 68-75): 

 
1. Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. 
2. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.  
3. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. 
4. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. 
5. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. 
6. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. 
7. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. 
8. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres 

 
  Heri gøres Saligprisningerne til selve konvergenspunktet, hvor discipelskab og kors, lidelse og 

det kristne fællesskabs styrke: tro, håb og kærlighed; tilgivelse og barmhjertighed mod dig selv og 
din nabo, samles. Her forkynder Jesus de kaldedes salighed - midt i hvad verden anser for elendighed 
og afmagt; fattigdom og afvisning; forfølgelse, ja, endog død for fjenders hænder. Dét, siger 
Bonhoeffer, er den paradoksale glæde ved lidelsen, livet i døden, som den folder sig ud i Jesu Kristi 
nærvær, (ibid.). 

 

Del II. Kierkegaards Paradoksale Kristologi og teologi om discipelskab 

Man kan ikke slå op i Kierkegaards værker og finde en sammenhængende udarbejdet kristologi 
– som det er tilfældet hos Bonhoeffer. Hvis man vil vide noget om, hvem, hvad, hvor og hvordan 

 
22 Joh. 2, 16 
23 Joh. 13, 15 
24 Ef. 5,2; Joh.13, 24; 15, 12 
25 Kol. 3,13 
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Jesus Kristus er, ifølge Kierkegaard – og måske navnlig ikke er - må man lede rundt omkring og 
”filtrere” det frem fra snart sagt hele forfatterskabet. For,  

 
   ”jeg er og var religieus Forfatter, … hele min Forfatter-Virksomhed forholder sig til 
Christendommen, til det Problem: at blive Christen, med directe og indirecte polemisk Sigte paa det 
uhyre Sandsebedrag: Christenheden, eller at i et Land saadan Alle ere saadan Christne.” 
(’Synspunktet’, bd. 18, s. 81.)  
 
I mit forsøg på at nærme mig en forståelse af, hvad Kierkegaards siger om dette ’sansebedrag’, 

og dermed indirekte om, hvad der i modsætning hertil er det kristologiske grundlag for de 
synspunkter, han udfolder om tro, discipelskab, lydighed og efterfølgelse, som er den sande 
kristendommens fordring og indebyrd, støtter jeg mig i primært på ’Indøvelse i Christendom’, 
(herefter ’Indøvelse’). 
 

Allerede i de indledende afsnit ironiserer Kierkegaard/Anti-Climacus26 over forsøgene på med 
forfejlede metoder at analysere sig frem til beviser eller modbeviser på, hvem og hvad Jesus Kristus 
er og har været i skiftende teologier i de 1800 år, der er gået siden Jesus Kristus vandrede på jorden. 
Eller, som det også udtrykkes, hvorledes man ’uretmæssigt’ har forsøgt at komme til rette med, har 
modsat sig og fejlfortolket Jesu Kristi status og natur. I samtlige ’Indøvelses’ tre hovedafsnit udfolder 
Kierkegaard i stedet det forargelige, skandaløse og paradoksale vidnesbyrd om Jesu Kristi, 
Gudmenneskets fornedrelse og ophøjelse, som korrektiv til tidligere og nutidige ”utilladelige og 
ulovlige måder, hvorpå man er blevet vidende om Christus, hvor det eneste tilladelige er at blive 
troende”. ’Chistenhedes Ulykke’ er, siger Kierkegaard, at man gensidigt har 

 
”bestyrket hinanden i, at man ved Hjælp af Udfaldet af Christi Liv og de 1800 Aar, Følgerne, har faaet 
Facit at vide. Efterhaanden som dette blev Viisdom, destilleredes al Saft og Kraft ud af 
Christendommen; Paradoxet afspændtes, man blev Christen uden at mærke det. ... Alt blev saa saa 
ligefrem som Fod i Hose, naturligt, thi Christendommen er paa den Maade blevet Hedenskab … 
Forargelsens Tegn og Troens Gjenstand er blevet den eventyrligste af alle fabelagtige Skikkelser, en 
guddommelig Godmand … Christenheden har afskaffet Christendommen, uden ret selv at vide det; 
Følgen er, at skal der gjøres Noget, maa man forsøge igjen at indføre Christendommen i 
Christenheden”, (Indøvelse, 44). 

 
I det følgende vil der blive give prøver på det, Kierkegaard karakteriserer som utilladelige 
historier og spekulationer om Kristus – og hans argumenter for at de fører til afskaffelsen af 
Kristendommen, og hvordan. Det er som sagt hovedsageligt indirekte, igennem denne kritik, 
samt skærpelsen af den Chalkodone Bekendelses paradox, at Kierkegaard i ’Indøvelse’ giver sit 
bud på genindførelse af ”Christendommen i Christenheden”. 27 

 
26 Af bekvemmelighedsgrunde skriver jeg i de følgende henvisninger ’Kierkegaard’, som faktisk var den oprindelige 

forfatter til ’Indøvelse’. 
27  ’Indøvelse’ er nok det af Kierkegaards skrifter, hvori han mest tydeligt, ja næsten eksplicit gør rede for, hvad han 

mener må være enhver kristologis og teologis grundforudsætninger, og hvorom man altså ikke kan stilles (yderligere) 
spørgsmål.  
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Chalkedonense: Kristendommens forudsatte kristologiske grundlag 
 
 

Det er ikke Kierkegaards anliggende i ’Indøvelse i Christendom’ at præsentere en fuld og færdig 
teologisk dogmatik om Jesu Kristi person. Og selv om hans angreb på verserende og tidligere 
kristologier ikke eksplicit har til hensigt at promovere en sådan, men snarere er optaget af det 
enkelte individs forhold til Kristus, så er det forudsatte grundlag for angrebene såvel som netop 
dette forhold, klart nok den klassiske doktrin om inkarnationen, dvs. den Chalkodone Bekendelse.  

 
At det forholder sig således, vidner de gentagne omtaler af Kristus som henholdsvis en ”helhed 

af To Naturer: samtidig sand Gud og sandt menneske”; at Han er ’Gud-mennesket’, det Absolutte, 
det guddommelige, ophøjede, og samtidig det fornedrede; et menneske der fødtes, lever, lider og 
dør som alle andre mennesker og således helt igennem er et individuelt og historisk eksisterende 
menneske. Et menneske, der er 

 
”Guds eenbaarne Søn, vor Herre, som fra Evighed var hos Gud, var Gud, kom til Verden, derpaa opfoer 
til Himmels, hvor han nu sidder hos Faderens Høire, herliggjort med den Herlighed, han havde før 
Verden var. Han er Den, hvem al Magt er given i Himlen og paa Jorden; Den, i hvis Navn alle Knæe 
skulle bøie sig, deres i Himlen, og deres paa Jorden og under Jorden” (ibid., s. 102). 

 
Med andre ord, Jesus Kristus præ-eksisterede med Gud, som Gud, fra før Verden blev til og i al 

Evighed; det selv samme menneske, der vandrede på jorden for 1800 år siden, som også eksisterer 
her og nu og til alle tider. For i forhold til det Absolutte er der kun én tid: den nærværende. I en hel 
central passage i ’Indøvelse’ (s. 70-1), som refereres nedenfor, uddyber Kierkegaard på denne måde 
betydningen af Jesu Kristi samtidigheds- og alletids-eksistens og a-historicitet som en realitet for 
den kristne – og uden hvilke man slet ikke er kristen:  

 
Eftersom Kristus er det Absolutte, er der i forhold til ham kun én situation – samtidens. De 3, 5, 

7, 18 århundrede, der er gået, gør hverken fra eller til – de forandrer ham ikke, men gør det heller 
ikke åbenbart hvem han er. Det gør kun troen. At blive troende kristen i sandhed, vil sige at blive 
samtidig med Kristus. Hvis det at blive kristen ikke kommer til at betyde det, så er al snak om at blive 
kristen ikke blot tant og indbildning, men gudsbespottelse og en synd mod det andet Bud. Som det 
Absolutte er kristendommen ikke kommet til verden som et ”Pragt-Eksemplar af milde 
Trøstegrunde”, men tværtimod for at lave mennesket om, transformere det, (op.cit. s. 69)28. Det er 
hvad kristendommen ideligt taler om. At blive kristen i samtidighed med Kristus er at påtage sig 
lidelsen; en lidelse, som man kun kan undgå ved at lade være med at blive kristen. Der er, som 
Kierkegaard siger det, ”en uendelig svælgende forskel mellem Gud og Menneske”, og derfor viser 

 
28 Han, Gud, vil som Han vil af kærlighed, præciserer Kierkegaard: Han vil ikke skabes om af Menneskene og være 

en rar – menneskelig Gud. Hvis Kristendommen var så mild, som præsterne elskværdigt prædiker af iver for stå sig godt 
med menneskene og have fordel af at forkynde Kristendommen – og havde Apostlene kunnet gøre den mild, da havde 
verden også den gang syntes godt om apostlene.  Men alt det er usandt, er at forvanske Kristendommen, der er det 
Absolutte. Og, siger Kierkegaard videre, Kristendommen er, relativt set, en ”afsindighed ”, er ikke ”commensurabel for 
noget endeligt Hvorfor.  Men hvad skal den så? Svar: ti, den er det Absolutte. Og således skal den fremstilles” (op.cit). 
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det sig i samtidighedens situation, at det at blive kristen er en endnu større kval og smerte end 
nogen anden menneskelig lidelse (meget mere herom i senere afsnittene om ’Efterfølgelsen’ og 
’Discipelskabet’).29  
 

Kristus er som person et menneske, men i og med at han er ’paradokset’, er han ”en højst 
uhistorisk person”. Som blot historisk person ville han være det forbigangne, men ikke det virkelige 
– dvs.  den bestemmelse at være sandheden og religiøsitetens bestemmelse for dig.30 Thi, for dig vil 
mangle. ”Hvad du lever samtidig med, er virkelighed: for dig”, siger Kierkegaard, og fortsætter,  

 
”Således kan ethvert menneske kun blive samtidig: med den Tid, på hvilken han lever – og så med Eet, 
med Christi liv på jorden, thi Christi Liv på Jorden, den hellige historie, står ene for sig, uden for 
Historien.  …. Christi Liv paa Jorden er intet Forbigangent….  En historisk Christendom er Galimathias 
og uchristelig Forvirrethed; thi hvad af sande Christne der er i hver Generation ere samtidige med 
Christus, have Intet at skaffe med de Christne i forrige Generation, men alt med den samtidige Christus. 
…. Men enhver Generation (af Troende) er jo samtidig”, (ibid. s. 71), mine fremhævelser). 

 
Gud-menneskets enhed er et paradoks, et absolut paradoks, siger Kierkegaard - og det endda 

på flere forskellige måder. Et af dem er just enhedens forhold i situationen, dvs. samtidigheden i 
denne enhed af evighed og ’nu-og-her’.  En anden er ’sammensætningen’ (foreningen) af Gud og 
Menneske, dvs.  at et menneske, endda et ringe, afmægtigt, forhånet, forfulgt og forpint menneske, 
er Gud, dvs. selve den ophøjede guddommelige - hvorom intet kan vides. Kierkegaard uddyber 
således: ”Som Gud boer i et Lys, fra hvilket hver en Straale udgaaer, der oplyser Verden, medens 
dog Ingen ad disse Veie kan trænge ind efter for at see Gud, thi Lysets Veie forvandle sig til Mørke, 
naar man vender sig mod Lyset” (Kjerlighedens Gerninger, s. 14-15). Eller som det siges samme sted: 
Det … ”er ligesom Kildens Udspring, der just, naar du er det nærmest, er længere borte”.31 

 
Situationen hører som sagt til sammensætning af Gud og menneske i Gud-Mennesket; 

situationen, dvs. at et enkelt menneske står ved din side og er Gud, dét er Kristendommen; det er 
dette enkelte menneske, der er Gud-Mennesket. Hermed præciserer Kierkegaard, at der ikke er tale 
om, at menneskeheden som sådan er i slægt med eller forenelig med Gud – for det ville være 
gammel hedenskab.  Men uanset, så er der, ”hverken i Himlen eller paa Jorden eller i Afgrunden 
eller i den meest phantastiske Tænknings Forvildelser Mulighed af en, menneskelig talt, afsindigere 
Sammensætning”, (op cit. s. 86). Det er ikke blot et paradoks, men et fuldstændigt unikt et af 
slagsen. Et kors for tanken, ufatteligt, uhåndterbart, ubegribeligt for den gængse rationelle logik, 
der, som det vil fremgå i det følgende afsnit, alligevel forsøgte at ’spekulere’, rationalisere’ og 
’historisere’ sig til, hvorledes paradokset kunne ”ophæves”, eller ”afskaffes”. 

 
Men først skal dét med, som Kierkegaard kalder ’Forargelsen’ – som er en ”ejendommelig 

kristelig Bestemmelse” – lige som Troen er det. Forargelsen er troens modpol, men samtidig troens 
mulighed, for uden forargelsen mulighed kommer man ikke til troen. Forargelsen er netop 
sammensætningen mellem Gud og Mennesket, og den har to former: den ene er vendt mod 
højheden, dvs. man forarges over, at et enkelt menneske siger at være Gud, men handler og taler 

 
29 Den der vil redde sit liv skal miste det, og den, der mister det, skal have evigt liv osv. 
30 Cf. Bonhoeffers ontologiske bestemmelse af Kristi persons ’for mig’-struktur. 
31 Det ’forklarer’ Jesu tavshed, da Pontius Pilatus spørger Ham: Hvem er du? 
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på måder, der forråder Gud og ’Loven’. Eller forargelsen er, at den, der er Gud, er dette ringe, 
lidende, afmægtige menneske i en tjeners skikkelse. I det første tilfælde gås der ud fra 
bestemmelsen ’Menneske’ og forargelsen er over bestemmelsen ’Gud’; i det andet gås der ud fra 
bestemmelsen ’Gud’, og forargelsen er over bestemmelsen ’Menneske’. At troen forudsætter 
forargelsens to former skal forstås således, at Guds-mennesket ikke er som et menneske, der kan 
forstås eller begribes; han må (som den ubegribelige etc. etc. Gud) tros. Troen er forargelsens 
modpol og mulighed i og med at kun for så vidt begge Gud-Menneskets bestemmelser tros, er der 
tale om tro, (ibid. p. 85-87).  
 

 
Kritikken af forfejlede kristologier – og hvori de fejler 

  
Ifølge Kierkegaard eksisterede vildfarelserne om Gud-menneske forholdet helt tilbage til 

Kristenhedens første tider. De bestod – den gang som nu og op igennem hele kirkehistorien - enten 
i at man i en eller anden forstand tog bestemmelsen ’Gud’ bort (Ebionotisme) eller omvendt 
bestemmelsen ’Mennesket’ (Gnosticisme). Men modsat de senere spekulative, rationalistiske og 
historicistiske vildfarelser, der her nødvendigvis vil blive gengivet summarisk, så vidste man i 
tidligere tider i mindste, hvorom sagen drejede sig.  De senere, ’moderne’ varianter, var, fordi de 
ikke vidste det, ifølge Kieregaard, langt farligere, 

 
  ”Man har docerende gjort Gud-Mennesket til hiin speculative Eenhed af Gud og Menneske sub specie 
æterni, eller apparent i den rene Værens intetstedsværende Medium, i stedet for at Gud-Mennesket 
er Eenheden af at være Gud og et enkelt Menneske i historisk virkelig Situation. Eller ogsaa har man 
reent afskaffet Christus, kastet ham bort og taget hans Lære hen, tilsidst næsten betragtet ham som 
man betragter en Anonym: Læren er Hovedsagen, er Alt. … Meningsløst er det forglemt, at Læreren 
her er vigtigere end Læren. …  Man gør alt abstract og afskaffer alt Personligt: man tager Christi Lære 
– og afskaffer Christus. … [Det er] en Blasphemi, da det er at gjøre ham til et blot Menneske” (ibid. p. 
121). 
 
Kierkegaards afviser de spekulative teorier, in casu den Hegelske, filosofi, fordi den misopfatter 

inkarnationen som en abstrakt enhed af guddommeligt og menneskeligt. Derved opløses den 
paradoksale enhed af guddommeligt og menneskeligheden i et enkelt menneske i en specifik 
historisk situation, og erstatter den med en abstrakt enhed af Gud med et abstrakt begreb om 
mennesket. Derved tror de sig at ’begribe’ Gud-mennesket – men ”tager [dermed]Timelighedens, 
Samtidighedens, Virkelighedens Bestemmelse bort fra Gud-Mennesket”. De fjerner fra Kristi 
menneskelighed præcis de egenskaber, som gør ham til et virkeligt, historisk menneske, (ibid. p. 85), 
og reducerer Gud-mennesket til en abstrakt enhed af ’essenser’. 

  
Også de såkaldt rationalistiske kristologier, dvs. de som anser hans lære for det betydningsfulde, 

det essentielle, og som helt omgår eller skubber Kristi person i baggrunden, går fejl, idet de ikke 
forstår, at det er selve Guds tilstedeværelse i menneskelig skikkelse som et enkelt menneske, der er 
afgørende for menneskers Gud-forhold, (op.cit. s. 121). Man indbilder sig, siger Kierkegaard, ”at 
kristendommen er lutter direkte Meddelelser” - men når læreren eksisterer i, hvad han lærer, og 
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læreren er et paradoks, ”så er al direkte meddelelse umulig” (ibid.).32 Paradokset er ikke blot, som 
rationalisterne forestiller sig, en blot og bar logisk modsigelse, en syllogisme, der kan opløses. 

 
Kierkegaard beskæftiger sig i ’Indføring’ og i adskillige andre skrifter endvidere med spørgsmålet, 

om man kan lære noget om Kristus ved historiske undersøgelser, f.eks. forstå ham ud fra den 
historiske kontekst på hans tid, sådan som den indflydelsesrige historisk-kritiske bibelforskning i 
hans samtid antog. Han benægter ikke, at man kan lære noget om Kristus – men ikke om, hvem han 
essentielt er. Den form for historicistisk kristologi begår den fejl ikke at anerkende, at som enheden 
af Guddommelighed og menneskelighed er Kristus et paradoks, som hverken kan fattes ved at forstå 
hans plads i historien, eller ved at laves om til noget historisk, faktuelt, hvormed det kan bevises, 
hvem og hvad han er, (ibid s. 36, se også nedenfor). Historieforskningen går fra starten ud fra, at 
Kristus ikke er Gud, men en historisk person, hvis betydning kan begribes i historiske termer.33 Men 
Kristus kan ikke reduceres til et blot og bart historisk menneske, et fortidigt, forbigangent fænomen, 
som han gøres til inden for historieforskningen. For dermed ignorerer man, for det første, at 
Gudmenneskets Kristi liv er evigt nærværende, og dermed at Kristus står uden for historien, (ibid. s. 
70-1).  

Ud fra glimt af den historiske Jesus eller følgerne af hans liv, kan man, for det andet, intet slutte 
om, at han er Gud eller blot et stort og beundringsværdigt menneske, (ibid s. 37). For, som det 
tredje, at man fra starten undgår spørgsmålet, som Jesus selv stillede: ”Hvem siger de, jeg er” – er 
at undgå spørgsmål, han stiller hver og én af os. Historiske beretninger og ’beviser’ på Kristi 
visdomsfyldte tale og hans ubegribeligt kærlige medfølelse med andre, kan, siger Kierkegaard, 
naturligvis fylde generation efter generation med den største beundring for ham, som for et stort 
menneske. Men det skaber ikke kristne. For den mangler troen på hans evige nærvær ved vores 
side, for os, i invitationen: ”Kommer hid til mig, alle I som arbejde og ere besværede, jeg vil give Eder 
Hvile”34 (ibid. s. 44, og s. 173).      

 
Forskellene til trods har de her omtalte kristologier den vildfarelse til fælles, at de eliminerer 

modsætningen mellem Kristi Guddommelige og menneskelige natur, med det resultat at det 
fundamentale valg mellem forargelsen og tro opløses, og dermed den afgørende bestemmelse for 
menneskets forhold til Gud-mennesket. Muligheden for forargelsen fjernes, og Kristendommen 
afskaffes; ”den er blevet noget let, overfladisk Noget, som hverken saarer eller helbreder dybt nok, 
den blot menneskelige Medlidenheds usande Opfindelse, som forglemmer den uendelige 

 
32 Jesus taler som bekendt i lignelser og handler på måder, så han må forklare sig for sine disciple: ”Jer er det givet 

at kende Himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet …. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser 
og dog ikke ser, hører og dog ikke hører og heller intet fatter”, (Matt. 13:10, 13). Hertil bemærker Wittgenstein 
tankevækkende,“If Christianity were so easy and cosy, why should God in his scripture have set Heaven and Earth in 
motion and threatened eternal punishment? If we want to warn someone of a terrible danger, do we go about it by telling 
him a riddle whose solution will be a warning? – But who is to say the Scripture really is unclear? Isn’t it possible that it 
was essential in this case to ‘tell a riddle’? And that, on the other hand, giving a more direct warning would necessarily 
have had the wrong effect?” (Wittgenstein, (1980) 1977/1937, s. 31e). 

33 Med denne forudsætning undgår man det eksistentielle krav, som spørgsmålet, Jesus selv stiller: ’hvem siger de 
jeg er’ (Matt. 16:15), og dermed alt det vanskeligt uobjektiviserbare, som er det religiøse: det personlige engagement og 
beslutningen om enten at acceptere eller forkaste Guds tilstedeværelse i Jesus Kristus, og Hans mulige tidløse, evige 
mediering mellem mennesker og Gud, og menneske og menneske. Spørgsmål, det naturligvis ligger uden for en 
historieforskning genstandsområde at besvare; forsøg derpå ville føre til den oplagte kategorifejltagelse, at tro kan 
underbygges faktuelt. Mere herom senere i afsnittet. 

34 Som er Ordet der gentages som et uddybende og stadigt fordybende ”mantra” i ’Indøvelses’ Del I og Del II. 
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qvalitative Forskjel mellem Gud og Menneske”, (ibid., s. 135). Hvad de tilbyder, er en kristendom, 
der ikke kræver nogen forpligtelse overhovedet, og ingen indre transformation.  

 
Sammenfatning: Hensigten i ’Indøvelse i Kristendom’ er, som nævnt, at bidrage til genindførelsen 
af Kristendommen i Kristenheden ved – først og fremmest - at formidle og præcisere forståelsen af 
det grundlag, der ifølge Kierkegaard er selve forudsætningen for enhver sand teologi, nemlig den 
Chalkodone bekendelse om Jesus Kristus som den paradoksale Gud-menneske enhed: 
’sammensætning’ af modstridende naturer af fuldt og helt sand Gud og fuldt og helt sandt 
Menneske. Et paradoks, som trods forsøgene på at fornægte det, tværtimod skærpes, således at det 
livs-ændrende valg mellem tro og forargelse, som Kristus tilbyder ethvert menneske, gøres 
fuldstændig klart, og dermed hvad det indebærer at være eller ikke være kristen: Vil du tro eller 
forarges? Og, som det nødvendigt supplerende spørgsmål: vil du eller vil du ikke følge mig? – og 
dermed påtage dig hvad den med troen uadskilleligt fordrede efterfølgelse og disciplinskab 
indebærer og må være motiveret af. Det er emnerne for de følgende afsnit.35  

 

Incarnationens ’hvordan’ og ’hvorfor’ – og Efterfølgelsen. 

På spørgsmålene om, ’hvorfor’ og ’hvordan’ Kristus lod sig inkarnere, siger Kierkegaard bl.a. at 
 

”Han er Gud, men vælger at blive det enkelte Menneske … det er hans Villie, hans frie Beslutning … 
han har i en vis Forstand, ved at lade sig føde, een Gang for alle bundet sig selv; … hans reent 
menneskelige Lidelse [er] bogstavelig Virkelighed, Kun saaledes er det i dybeste Forstand Alvor med, 
at han blev sandt Menneske, hvorfor han jo ogsaa gjennemlider Lidelsens Yderste at føle sig forladt af 
Gud, saa han altsaa ikke i ethvert Øieblik er ude over Lidelsen, men er virkeligen i Lidelsen … (ibid. bd. 
16, s. 128). 

 
Kristus er så virkeligt et menneske, et lidende menneske, som andre, og som han kan blive; 

hvordan? ved sit eget frie valgt. Men hvorfor? Han gør det af kærlighed – en kærlighed så ren og 
dyb, så fuldstændig ubetinget, at intet menneske kan fatte den. Han ”er syndens ven” og han 
inviterer os, menneskene, ind til ham for at lave os om, (ibid. s.69).  
 

Thi han er Synderes Ven. Naar det er en Synder, Talen er om, da staaer han ikke blot stille, aabner sin 
Favn og siger »kommer hid«, nei da staaer han – og venter … eller han gaaer at søge, som Hyrden det 
forvildede Faar, … Han gaaer … men uendelig langt længere end nogen Hyrde … og han gik jo den 
uendelig lange Vei fra at være Gud til at blive Menneske, den gik han for at søge Syndere! (s. 28). 

 
Derfor blev han menneske - af ubetinget, guddommelig medfølelse - ikke sådan som mennesker, 

der kun kan elske ’til en vis grad’. Og hans medfølelse gjaldt alle uden undtagelse, også mig. Ja, han 
gjorde ”sig ganske bogstavelig til Eet med den Elendigste (og dette, kun dette er guddommelig 

 
35 Eksemplerne på forfejlede kristologier har det tilfælles, at de tilbyder det, man med Bonhoeffers betegnelse kunne 

kalde ’billig nåde’, jfr. afsnit i denne opgave, s. 11. Kierkegaards grunde og kritik, f.eks. af manglerne i den spekulative 
kristologi på …  Kristi evigt ’nærværende’– her og nu og altid; at Gud-menneske hypostasis’ situationen, betyder, at et 
enkelt menneske (i.e. Kristus) står ved din side; er det virkelige, bestemmelsen for dig, etc. etc. Som for Bonhoeffer, 
betyder det også for Kierkegaard, at den troende er samtidig med Kristus allerede nu – og ikke først på den yderste dag, 
eller ved hans ’genkomst’ (ibid. s. 44). Eller som Bonhoeffer i sit foredrag, Komme dit Rige!  parafraserer Jesus: 
Himmerige er allerede her på jorden, midt iblandt jer; i jeres hjerter etc. (og I ser det ikke – det gør kun de troende).   
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Medlidenhed)”, (ibid. p. 66). Deri var der ikke nogen modsætning til hans guddommelige natur, for 
hans natur var medfølelse:  
 

”Christus kom til Verden med den Hensigt at frelse Verden, tillige med den Hensigt – dette ligger atter 
indeholdt i hans første Hensigt – at ville være »Forbilledet«, at ville efterlade et Fodspor for Den, som 
vilde slutte sig til ham, hvilken altsaa maatte blive en »Efterfølger«, ” (ibid. s. 221). 

 
Efterfølgelse er lidelse – for os, som det var for ham, ’Forbilledet’. Men også forskellig fra ham 

ved, at lidelsen for det syndige menneske, ja, at det, som er synden, ikke er det, vi gør, men at vi 
lever vores liv i adskilthed fra Gud. At al vor stræben fører os bort fra Gud, går i den forkerte retning: 
dét er lidelsen, fortabelsen. At følge ham, dvs. at blive hans disciple, indebærer derfor, for 
Kierkegaard som for Bonhoeffer, at vælge at høre kaldet og invitationen, som er kaldet til det sande 
’Gud – menneskeforhold’, og dermed igennem en udrensning af de afhængigheder i vores liv i 
verden, som adskiller os fra Gud. Om det så betyder at miste sit eget liv, sin Far og sin Mor, sin bror 
og søster osv. … Alt det, der binder os til livet i adskilthed fra Gud. Kun den, der er villig til at miste, 
give afkald herpå, vil vinde sit liv og finde hvile osv. Afkaldet er ikke lidelsen. Tværtimod, dét er 
frelsen og friheden fra lidelse, som er at leve et liv adskilt fra Gud.    

 
Hvad dette Alt er og indebærer, har Kierkegaard skrevet om igen og igen36 – lige fra begyndelsen, 

dvs. i ’Enten-Eller’. Så lad os begynde dér med Lydigheden: hvad det vil sige at være i lydighedens 
afkald, som den enfoldige præst prædiker om i teksten: ’Det opbyggelige, der ligger i den Tanke, at 
mod Gud have Vi altid Uret’.37 
 

Lydighed. 
 

I prædiken endevendes alle de menneskelige grunde til det forfærdelige og pinagtige i at have 
uret. At man gerne tilstår alt andet, end at man har uret. Ja, måske lige med én undtagelse, nemlig 
over for den man elsker, som man af kærlighed og omsorg ville ønske havde ret – hvilket qua ønskets 
bedrag fører til en endnu mere pinagtig smerte, tvivlens smerte. Over for et menneske, dvs. det 
endelige, kan man kræve sin ret over den uret, der vederfares én; ja af alle skabninger er det 
forbeholdt mennesket at stå over for et andet menneske med retten på sin side.  

 
Men det gælder ikke overfor Gud, det uendelige. Som Jobs bog viser, tilkommer det ikke 

mennesket at gå i rette med Gud, ja, vi kan aldrig stå med retten over for Gud. Det er, ifølge den 
enfoldige præst, just det opbyggelige: at overfor Gud har vi altid uret: Altid. At vælge afkald på retten 
overfor Gud er at anerkende, at Guds uendelige kærlighed er større end alt dit eget, og at du derfor 
frit med ufortrøden glæde og af kærlighed til Gud som til din elskede, kan fastholde, at over for Gud 
har du altid uret. Da er ”dit Guds-forhold afklaret”, og  
 

 ”du har sejret over dig selv og over verden … Hver Gang Tvivlens Bekymring vil gjøre ham sørgmodig, 
da opløfter han sig over det Endelige i det Uendelige; thi det, at han altid har Uret, er den Vinge, paa 

 
36 Så direkte i ’Kærlighedens Gerninger’, i ’Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet’, i Dømmer selv!’, i ’Sygdommen 

til Døden’, i. ’Liljen på Marken og Fuglen under Himlen’, som er mine kilder i det følgende. 
37 Den prædiken, som Victor Eremia fandt i B’s papirer, som aldrig blev holdt, men var så meget desto mere 

anbefalelsesværdig.   
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hvilken han svinger sig over Endeligheden, det er den Længsel, med hvilken han søger Gud, det er den 
Kjærlighed, i hvilken han finder Gud”, (ibid. s. 321-23).  

 
Efterfølgelsens Selv-afhændelse. 

 
At sejre over sig selv og verden, indebærer, ifølge Kierkegaard, hengivelse og overdragelsen af 

enhver beføjelse til Gud og derved at anbringe sig i den absolutte uvished; en betingelsesløs selv-
afhændelse, som i sit radikaleste udtryk er døden. Det er arten og omfanget af det kristelige, (Garff, 
2018, s. 32). Det indebærer at være ubetvivlelig villig til at vove alt – til og med døden. At stå 
fuldstændig nøgen, selv-udtømt, renset for alt, i fuld autencitet og erkendelse af at være intet over 
for Gud. Med Kierkegaards ord fra ’Dømmer Selv!’ 
 

”At blive ædru er: at komme til sig selv i Selverkjendelse og for Gud som Intet for ham, dog uendeligt, ubetinget 
forpligtet” (Kierkegaard, 1964, s. 138) 

 
At blive ædru er for Kierkegaard hele meningen med et Kristent liv: at vove alt og enten vinde 

alt (evig salighed), eller at vove alt og tabe alt (evig fortabelse). Vanskeligst af alt er det at give afkald 
på fornuften, dvs. kravet om, at tingene, inklusive selvet, skal give mening på en bestemt måde:  

 
”At komme til sig selv. […] at leve hen i nøie Kjendskab til og klog Beregning af sine egne Kræfter, Evner, 
Forudsætninger, Muligheder, ligeledes fortrolig med, hvad Menneske- og Verdenskundskab lærer de Indviede: 
er det at komme til sig selv? Ja, efter den blot menneskelige Betragtnings Mening. Men ikke efter den christelige; 
thi det er ikke, at komme til sig selv, det er at komme til det Sandsynlige; man kommer ad den Vei aldrig længere. 
Og at komme til det Sandsynlige er Veien til at blive mere og mere beruset, mere og mere fortumlet i Hovedet, 
mere og mere tung og usikker i sin Gang, Alt under den Selvindbildning, at man er ganske ædru.” (ibid.) 

 
Denne ”beruselse” er den største hindring for selverkendelsen og overgivelsen til det sande 

Kristelige liv – større end f.eks. de kødelige drifter og instinkter, eller viljen, der styrer menneskets 
handlinger til selvopholdelse og selvnydelse. For det indebærer at ”opgive Sandsynligheden”38. 

 
At opgive ’Sandsynligheden’ og overgive sig til det sande kristne liv, det er, siger Kierkegaard, idet 

han citerer Mattheus evangeliet 6, 24-3539, først at søge Guds Rige og Retfærdighed. Det er 
betingelsen for få Gud i tale, og for at høre hvad Gud siger til dig. Men … ”Kun i megen frygt og 
bæven kan mennesket tale med Gud”… Og … da kan det ske, at angsten får stemmen til ”legemligt” 
at svigte, så talen forstummer i tavshed.  Det véd den rette bedende, siger Kierkegaard, og det kan 
den, der ikke er det, lære, når han frygter for, om han nu også gøre sig forståelig over for Gud om 
alt det, der er så magtpåliggende for ham, beder med stadig større intensitet og inderlighed: Da kan 
det forunderlige ske, at 
 

”efterhaanden som han blev inderligere og inderligere i Bønnen, havde han Mindre og Mindre at sige, 
og tilsidst blev han ganske taus. … ja hvad der om muligt endnu mere end Taushed er modsat det at 

 
38 som Bonhoeffer kalder ”det umiddelbare”, cf. denne opgave s. 15. 
39 I hvilket evangelium Jesus belærer tilhørerne om, at ingen kan tjene to herre – Gud og mammon - og at tjene Gud 

er ikke at bekymre sig om sit liv, hvor maden kommer fra, ens legeme og hvad man skal iføre sig. Thi, I skal lære af liljen 
på marken og fuglen under himlen at stole ubetinget på, som de gør, at den himmelske fader ved, hvad ting I behøver. 
”Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, så skulle alle disse ting tillægges jer”. (cf.  Liljen på Marken og Fuglen 
under Himlen, bd. 14.) 
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tale, han blev en Hørende. … Og saaledes er det; at bede er ikke at høre sig selv tale, men er at komme 
til at tie, og at blive ved at tie, at bie, til den Bedende hører Gud, (Bd. 14, s. 136). 

 
Evangeliets ord: ”Søger først Guds Rige”, er just at bede rettelig, siger Kierkegaard; det er at 

blive tavs – og dét er at søge først Guds rige. I tavsheden glemmer du dig selv, hvad du hedder, dit 
elendige navn, dit ubetydelige navn for i tavsheden at bede til Gud: ”helliget vorde Dit Navn”. Du 
glemmer dine planer for dit liv og dets fremtid, for i tavshed at bede til Gud: ”Komme dit Rige”. Og 
i tavsheden glemmer du din vilje, din egensindighed, for i tavsheden at bede til Gud: ”ske din Vilje”. 
Tavsheden er overgivelsens og gudsfrygtens begyndelse. Og den er at tro på, at alt hvad der sker, er 
ubetinget Guds vilje – og i lydighed ubetinget at gøre Guds vilje eller at finde sig i Guds vilje. 
Lydighedens glæde er da, at der er et i dag, der er, og at der slet ingen bekymring er for dagen i 
morgen eller nogen anden morgen. Ja, i bønnen bliver den hørende det uendelige:  
 

”Naar den Dag Imorgen saaledes paa Grund af Tausheden og Lydigheden ikke er til, saa er i Tausheden 
og Lydigheden den Dag Idag, den er – og saa er Glæden …. Hvad er Glæde, eller det at være glad? Det 
er, i Sandhed at være sig selv nærværende … i Sandhed at være idag. Og i samme Grad … som Du mere 
er Dig selv ganske nærværende i at være idag, i samme Grad er Ulykkens Dag Imorgen ikke til for Dig. 
Glæden er den nærværende Tid med hele Eftertrykket paa: den nærværende Tid. Derfor er Gud salig, 
han som evigt siger: idag, han som evigt og uendeligt er sig selv nærværende i at være idag.”, (ibid, s, 
160). 

. 
Tavsheds uendelighed, som følger ’Sandsynlighedens’ opgivelse og overgivelsen til det kristne 

liv, er en nådegave, frugten af efterfølgelsens endeløse fornedrelse, ydmygelse, frygt og bæven - 
men værd at længes efter og vente på. For, som Kierkegaard sammenfatter, (ibid. s. 166): som 
kristen er du i nærværets ’idag’, hvor selv dødens farer for dig er ubetydelige, thi ”endnu i dag er du 
i Paradis”. Med andre ord, overgangen fra timelighed til evighed – den størst mulige og paradoksale 
afstand – ”sker dog så hurtigt, at endnu I dag er du i Paradiset”.  Kristeligt bliver du i Gud, uanset 
hvornår eller hvordan du dør. Du kommer aldrig udenfor Gud, men forbliver dig selv nærværende i 
Guds Idag.  Du, hvem den længste dag er forundt: at leve i dag – og endnu i dag at være i Paradis. 
Skulle du da ikke være ubetinget glad? Og være glad hver gang du beder glædens bøn: ”thi dit er 
Riget, Magten og Æren i Evighed, Amen”. 

 
Dét er Efterfølgelsens transformation: at blive Ånd, som ifølge Kierkegaard er en væren i Guds 

Rige, som er hisset såvel som her på jorden, i ’Samtidigheden’ med Kristus.40  
 

Disciplinskabets Selv-afdøen 
 

 En nådegave er det, denne saliggørende frelse og transformation. For, som Kierkegaard aldrig 
bliver træt af at minde om: Den kan ikke gøres ud fra ’beruselsens’ og dens konditionerede 
selvfølelse og -agtelse 41, end ikke ud fra den mest sublime etiske væren - thi selv den rummer 
uundgåeligt en rest af ’beruselsens’ selvkærlighed. For det er just ’beruselsen’ i alle dens 
afskygninger og iklædninger, der står håbløst i vejen: den kan ikke ”forbedres” eller pyntes på, men 

 
40 Igen er Bonhoeffer enig, cf. hans foredrag, Komme dit Rige! 
41 Sådan som alle de ovenfor omtalte eksempler og måder, de fejlslagne teologier og ”præstevrælets dialektik”, har 

forsøgt på det.   
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må afdø – i lydig erkendelsen af, at overfor Gud er vi intet; at vi fuldstændigt er underlagt og tilhører 
ham.42   

 
Men netop evangeliet om, at ”Man ikke kan tjene to Herrer”, hvor Jesus fortæller, hvordan vi 

kan og skal lære af liljen på marken og fuglen under himlen, hvad det vil sige alene at tjene Gud i 
alle ting, kalder Kierkegaard ”mildt”43. For der hører endeligheden i uendeligheden, ifølge 
Kierkegaard,   
 

”at [Gud] er tålmodig … at til menneskets ulydighed svarer i en vis forstand Guds tålmodighed. Det er 
trøsten … at Mennesket tør vide, at selv om alle Mennesker opgav ham, ja om han ikke er langt fra at 
opgive sig selv, så er dog Gud tålmodighedens Gud. Det er en uvurderlig rigdom (ibid. s. 154)” … Men 
først ved ubetinget at lyde, som Evangeliet siger at du skal, så … ”i samme øjeblik formildes det, så det 
måtte kunne røre den Haardeste; det ligesom tager Dig ved haanden - og gør det ligesom den kjærlige 
Fader gjør det ved sit Barn – og siger: ”kom lad os gaae ud til Lilien og Fuglen” (ibid. s. 157).44 
 
Men tag ikke fejl! – I skriftet, der om noget handler om, hvad discipelskabet indebærer, nemlig 

”Til Selvprøvelse”, sammenligner Kierkegaard, efter apostlen Jacob,45 Biblen med et spejl (ibid. s. 
68). At åbne sin Bibel, siger Kierkegaard, er at stille sig foran spejlet - og se sig selv. Det er ikke nok 
at studere spejlet, endsige rammen om spejlet, sådan som ”videnskaben, teologer og præster” har 
for vane at gøre det. Og det, du ser, skal du studere i enerum og med samme ildhu og 
vedholdenhed som et betydningsfuldt brev fra din kæreste. For det, der står i Biblen, handler om 
dig, hvad du skal gøre – og det er Gud, der taler til dig. ”Du skal i eet væk sige til Dig selv: det er 
mig der tales til, det er mig der tales om” (ibid. 78). At åbne biblen er virkelig at blive kaldet ind i 
efterfølgelsen som discipel, og Kierkegaard indrømmer gerne, at han er bange for at være alene 
med Guds ord – og aldrig har set nogen, sig selv inklusive, ”om hvem jeg turde troe, at han havde 
Oprigtighed og Mod til at være ene med Guds Ord, saa intet, intet sandsebedrag underskyder sig” 
(ibid. s. 73).  

 
For hvad du ser, er ikke til at misforstå: betingelsen for at blive fri af det umiddelbare forhold til 

verden og modtage ånden og livet - med andre ord, at være kristen - er afdøen fra din selviskhed, 
enhver menneskelig tillid, ethvert jordisk håb. Det er grundfordringen: discipelskabet er at tage sit 
kors op og hade sin Far og Mor, sin søster og broder; ja, alt det, du elsker og binder dig til i dit eget 
liv, skal du miste. En sådan afdøen, er værre end døden, siger Kierkegaard. Men, forsikrer han mod 
slutningen af ’Selvprøvelse’,  
 

 
42 Den afdøen af selvet magter ”selvet” ikke selv … Og fortvivlelsen herover er modsigelsesfuld, som ”Fortærelsen, 

men en afmægtig Selvfortærelse, der ikke formår hvad den selv vil” (’Sygdommen’, s. 78)   – Den værste af alle selvets 
sygdomme til døden ”er end ikke at kunne dø”, (ibid. s. 77).  Sagt anderleden, for ’beruselsens’ selv at slippe af med sig 
selv, vil være som at løfte den planke, man selv står på, cf. Bonhoeffer, denne opgave fn 21, s 15.  

43 ”O, det er saa mildt, så guddommelgt mildt- når man selv er den Eneste, der nogensinde har udtrykt det kun at 
tjene én Herre, når man veed, at det vil koste En Livet, så ligesom at kunne glemme alt Det og sige: lad os tale om Lilien 
og Fuglen – ikke om mig! … O, naar det koster ham hans Liv og hver evige Dag hver time Sjælslidelser. … At kunne 
gøre Undervisningen så fornøjelig!” (Dømmer Selv! s. 227 -228). 

44 Cf. Bonhoeffer – gud byder os ikke mere, end vi kan klare etc.  
45 som siger: “Men vorder Ordets Gjørere, og ikke alene dets Hørere, med hvilket I bedrage Eder selv. Thi dersom 

Nogen er Ordets Hører, og ikke dets Gjører, han er liig en Mand, der betragter sit legemlige Ansigt i et Speil; thi han 
betragtede sig selv, og gik bort, og glemte strax, hvordan han var. 



28 
 

”hver Gang noget Nyt begynder at røre sig i os, nei, et nyt Liv, bogstaveligt et nyt Liv – thi læg vel 
Mærke dertil, Døden gaaer imellem, det at afdøe; og et Liv paa den anden Side Døden, ja det er et nyt 
Liv. … Døden gaaer imellem, dette er Christendommens Lære, Du skal afdøe, at Du maa gaae i Døden, 
at Du maa afdøe – saaledes er det, for at Du ikke skal tage Christendommen forfængeligt. En 
levendegjørende Aand: … Men dø først: det er Standsningen!” (ibid. s. 114)46 
 

Kierkegaard hører denne fordringen igennem hele forfatterskabet, og det er hans anliggende at 
gøre opmærksom på den 47. Samstemmende med Bonhoeffer – eller er det omvendt? – siges det, 
at troen på, at vi alene møder Gud i mennesket Jesus, både er en dødsdom over det menneskelige, 
og forsikringen om Guds uendelige kærlighed til og herliggørelse af mennesket.  

 
 

Kierkegaard og Bonhoeffers teologier om ’Sand Kristendom’: Afslutning 
 

At sige mere end jeg allerede har gjort i noterne om det forbløffende slægtskab Kierkegaards 
og Bonhoeffers teologier imellem, ville være pædagogisk ”over kill”. Det har andre, der har 
studeret begge i hele og halve levealdre, allerede gjort (e.g. Kirkpatrick, 2011).48 Så blot disse 
personlige konstateringer i anledning af spørgsmålene i denne opgaves Prolog:  

 
Ja! – Bonhoeffer, så dybt præget af Kierkegaards teologiske tænkning, har med sin klare og helt 

eksplicitte fremstilling – fra A til Å - af sin kristologi og de teologiske og religions- og kirkekritiske 
konsekvenser, han drager af den, for mig på overordentlig vis kastet lys på og tydeliggjort hensigten 
og anliggendet i Kierkegaards religiøse værk49. Og Kierkegaard har med dybdeborende skarphed og 
ved selve fremstillingens vedholdne mantra-gentagelses inderlighed blotlagt den kristendommens 
ånd, som utvivlsomt har medvirket til at bibringe Bonhoeffers værk den troværdige grund af 
oprigtighed, mod og autencitet, som han bevidnede i sit livs og i sin døds realisering af den ’sande 
kristendom’.  

 
Af den grund: Ja! - Kierkegaard ville stensikkert i Bonhoeffer have set og elsket den reformator 

og martyr, han ikke selv kunne blive – eller ikke troede, han selv var. 
 
Og Ja! Jeg sidder tilbage med en følelse af bedrøvelse over, at kirken nok heller ikke i dag tør 

tage Kierkegaards og Bonhoeffers budskaber om Kristendommens fordring om efterfølgelse og 
disciplinskab alvorligt, og dermed – igen - risikere at korsfæste den genopstandne Jesus Kristus.   

 
 
 

 
 

 
 

 
46 I ’Indøvelse’ siges det om ’Standsningen’, at den er ”Betingelsen for at Troen kan blive til: Du er standset paa      

Forargelsens Mulighed”. 
       47 siger en, der ved så uendelig meget mere om hele forfatterskabet, end jeg gør, in casu Hørbo, (2016). 

48 Og godt det samme; for på den måde, jeg har gjort det, nærmer denne dårligt disponerede eksamensopgave sig 
faretruende grænsen for, hvad den må fylde. 

49 Cf. Synspunktet for mit Forfatterskab, op.cit., s. 16 denne opgave.  
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