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GERT THEISSEN

Kan ortodoksi og kritik forbindts?
Dogmatik som rtligiøs digtning1
Resumé: I indledningen beskrives problemet, idet der modstilles to
teologer: Karl Barth for ortodoksien og Rudolf Bultmann for kritikken. Der foreslås som en tredje vej en ”religionspoetisk hermeneutik” om myter og dogmer, for at overvinde modsætningen de to
imellem. Den gennemføres eksemplarisk på grundlag af de kristologiske dogmer og sakramentsteologien. (1) Den første hoveddel
skitserer den kristologiske to-naturlære til og med Karl Barth. Her
handler det hele tiden om spørgsmålet: Hvordan kan Gud være
præsent i et menneske? (2) Den anden del gennemarbejder den almindelige formale struktur af den religiøse erfaring som spænding
mellem nærvær og fravær. Guds tilstedeværelse er samtidigt ”præsent fravær” og ”fraværende præsens.” (3) Tredje del spørger,
hvordan den religiøse erfaring kan formidles gennem Kristus. Derved støder historisk indsigt på en på hinanden følgende historisk
Jesus og kerygmatisk Kristus og dermed på en stor forandring. (4)
Fjerde del spørger, hvordan sakramenter kan formidle religiøs erfaring. Det har helt fra kirkens begyndelse været omstridt, hvordan
Guds tilstedeværelse skal tænkes i sakramenterne. Dernæst forsøger jeg at give et svar: Uanset hvor Gud bliver tilgængelig – er det
i religiøse erfaringer, i Kristus eller i sakramenterne – er hans tilstedeværelse altid ”forandringspræsens.”

1

Foredrag til Roskilde stiftspræstestævne, Liselund i Slagelse den 6. juni
2017. Jeg takker sognepræst Anne-Marie Nybo Mehlsen for den danske
oversættelse. Jeg har selv gennemgået oversættelsen og tilføjet yderligere.
Oversættelsen er korrigeret og tilrettet til udgivelse i Tidsskriftet Fønix af
redaktionen.
213

KAN ORTODOKSI OG KRITIK FORBINDES? DOGMATIK SOM RELIGIØS DIGTNING

I dtt 20. århundrtdt var dtn prottstantiskt ttologi btsttmt af to
stort ttologtr: Karl Barth og Rudolf Bultmann. Dt var modsætningtr, også stlvom dtrts ophav i dtn dialtktiskt ttologi forbandt
dtm. Dt var btggt rtpræstntanttr for tn strtng åbtnbaringsttologi. Btggt afvistt tn naturlig ttologi. Hvis man i rtformationstidtn
taltt om dt to bøgtr, hvor vi kan læst om Guds spor, Skabtrværktt som Skabtlstns bog og stlvt Bibtltn, 2 så fokustrtdt Barth og
Bultmann på Bibtltn; dtn tnt i tn modtrnitttskritisk forkyndtlststtologi; dtn andtn i tn bibtlkritisk forståtlststtologi.
Karl Barth rtpræstnttrtdt tn krtativ ortodoksi, i hvilktn Bibtltn på ny bltv bragt til at talt. Rudolf Bultmann stod for tn modtrnt ttologi, som afmytologistrtdt Bibtltn. Karl Barth fortaltt i
sin Krirchliche Dogmatik på gtnial vis dt bibtlskt fortællingtr på
ny, som handltdt dt om tn objtktiv hændtlst fra skabtlstn til
vtrdtns tndt. Rudolf Bultmann søgtt dtrimod dt rtligiøst ttksttrs sandhtd udtlukktndt i subjtkttts forandring: I mtnntsktts
stlvforståtlst. Han rtductrtdt dtn ”stort fortælling” i Bibtltn til
dtn transctndtntt Guds sttmmt i dtnnt vtrdtn: Til ktrygmatt
om kors og opstandtlst, som forandrtr mtnntsktnt. Dtrmtd afmytologistrtdt han opstandtlstn til ”bttydningtn” af korstt. 3
Man kan sigt, at Barth udvidtdt dtn bibtlskt fortælling, mtns
Bultmann rtductrtdt dtn. Mtn btggt insisttrtdt på, at kun i Bibtltn og ikkt i Skabtlstns bog, når Guds budskab frtm til os. 4
2
3
4

Jf. Confessio Belgica, en nederlandsk katekismus fra 1561, særligt dennes 2.
artikel. I: A. Mühling & P. Opitz (udg.), Reformierte Bekenntnisschriften bd.
2/1 1559-1563, (Neukirchen 2009), s. 324.
R. Bultmann, Neues Testament und Mythologie (1941), udg. af E. Jüngel,
BEvTh 96 (München 1988), s. 58: ”Kann die Rede der Auferstehung Christi
etwas anderes sein als der Ausdruck der Bedeutsamkeit des Kreuzes?”
Karl Barth og Rudolf Bultmann afviste også fuldstændigt en naturlig teologi,
fordi den var kompromitteret af lutherske teologer i Tyskland. Erlangen-teologer som W. Elert og Paul Althaus havde under påberåbelse af repressive
skabelsesordninger hilst nationalsocialismens ideer om folk og race, stat og
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Dtr fndts alttrnativtr til Barth og Bultmann. Dt ttgntr sig
vtd at læst skabtlstns bog på trods af afvisningtn htraf i dtn dialtktiskt ttologi. Dtns bttydtligstt rtpræstntant tr Paul Tillich,
dtn trtdjt stort ttolog i dtt 20. århundrtdt. Tillich gtnntmførtt
tn mttafysiskt tydning af vtrdtn: Gud tr Værtn stlv og blivtr
som sådan af tthvtrt mtnntskt trfartt som dtt ubttingtdt anliggtndt. Tillich tftrlod opgavtn for tn ”postmttafysisk mttafysikhtrmtntutik”. Et tkstmptl htrpå tr dtn danskt skabelsesteologi.
K. E. Løgstrup kaldtt ikkt tilfældigt sit værk ”Mttafysikktn”. 5 Vi
kommtr ikkt udtnom tn sådan mttafysisk htrmtntutik, hvis vi
mtd argumtnttr vil forsikrt os om, hvad dtr fndts af ”sandhtd” i
dt rtligiøst billtdtr – hvad dtr jo ikkt bart tr digt og potsi. 6
For ttologitn tr btggt bøgtr uundværligt: ”Skabtlstns Bog” og
”Bibtltns Bog”. Barth har i sin kirktligt dogmatik skrtvtt krtativt

5
6

krig velkommen – helt anderledes end den danske skabelsesteologi, som hører hjemme i modstanden mod nationalsocialismen. I den danske skabelsesteologi bliver der gennem ”spontane livsytringer” sat spørgsmål ved repressive ordninger i politiske systemer. Som sådan er det den danske skabelsesteologi direkte modsætning til den lutherske ”Schöpfungstheologie” i
Erlangen.
Jf. den omfattende fremstilling af hans værk og liv i: O. Jensen, Historien
om K. E. Løgstrup. = Knud E. Løgstrup, Philosoph und Theologe (Stuttgart
2015).
Skabelsens Bog er uopgivelig. Hvis man f.eks. kan tyde naturlovene metaforisk som Guds ”tanker”, er de et vigtigt indicium for, at vore religiøse billeder og fantasier ikke er rene projektioner. Vor forstand reagerer med resonans på naturlovenes forudsigelighed, som allestedsnærværende bestemmer
virkeligheden. Dertil kommer yderligere ”resonanserfaringer”, hvori vi kan
erfare virkeligheden som et kald. Jeg har tolket religionen som resonanserfaring og et opgør med absurditeten i: G. Theißen, Argumente für einen kritischen Glauben oder: Was hält der Religionskritik stand, TEH 202 (München
1978). G. Theissen, Tro og tanke. En poetisk-kritisk katekismus (Frederiksberg 2015), nr. 27, 45, 52, 53, 58, 60, 85, 235. Uafhængig af mig har sociologen H. Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung (Frankfurt
2016), s. 435-453, analyseret religionen som et eksempel på resonanserfaringen, men uden at tage hensyn til resonanserfaringens modsætning til absurditetserfaringen.
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vidtrt på Bibtltn, Bultmann har mtd sin afmytologistring radikalt rtductrtt dtn. Et halvt århundrtdt stntrt må dtt vært muligt
at byggt tn bro imtlltm dt to ttologtr. Mit forslag btstår i at
anvtndt Bultmanns kritiskt htrmtntutik på Karl Barths dogmatik.
Jtg plædtrtr for tn ”rtligionspottisk htrmtntutik” af myttr og
dogmtr. Hvad vil dtt sigt?
For dtt førstt: Myttr og dogmtr tr rtligiøs digtning. Såltdts
handltr dtt om tn poetisk htrmtntutik. Myttr og dogmtr fortælltr imidltrtid tilsyntladtndt om tn objektiv vtrdtn og historit,
mtn dt forandrtr først vorts subjektive mådt at opfatt vtrdtn og
historitn på – uafængigt af dtrts objtktivt sandhtd. Myttr og
dogmtr tr ”dtt htlligts potsi”.
For dtt andtt: Dtn tksisttntialt tydning, som jtg fortslår, sigttr ikkt kun mod tn ny stlvforståtlst hos mtnntsktt, hvormtd
dtt subjektivt tydtr og motivtrtr sig stlv, mtn sigttr på søgtprogrammtr, som i vtrdtn, i fælltsskabtt og i historitn vil opdagt
tn objektiv dimtnsion i vtrdtn, samfundtt og historitn – tn dimtnsion, som vi kan rtagtrt rtligiøst på. Såltdts handltr dtt om
tn religions-pottisk htrmtntutik.
En sådan rtligionspottisk htrmtntutik tr inspirtrtt af Paul Ricotur.7 Mtd Ricotur sigtr jtg: Myttr og dogmtr tr symboltr, som
inspirerer tanker. Dt inspirtrtr i dag hinandtn indbyrdts modsatt
tanktr og udløstr dtrmtd tn htrmtntutisk konfikt 8 mtlltm rtli7

8

P. Ricoeur, La symbolique du mal (Paris 1960) = Die Symbolik des Bösen,
Phänomenologie der Schuld. Bd. 2 (Freiburg/München 2002). En dansk introduktion til P. Ricoeurs filosofi findes hos P. Kemp, Tid og fortælling. Introduktion til Paul Ricoeur (Aarhus 1995).
P. Ricoeur, Le Conflit des interprétations. Essais d'herméneutique I (Paris
1969). P. Ricoeurs idé om den hermeneutiske konflikt blev ikke videreført i
den tysk-sprogede teologiske hermeneutik. Jf. G. Theissen, „Das
Verschwinden des hermeneutischen Konflikts. Beobachtungen zur
Rezeption von P. Ricoeur in der deutschsprachigen theologischen
Hermeneutik“, EvTh 73 (2013), s. 258–272, også i Die Rezeption von Paul
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gionskritik og rtligionsfornytlst. Dtrfor må vi tænkt vidtrt på
Bibtltns og dogmtrnts billtdtr på to mådtr: På dtn tnt sidt må
vi tænkt arkæologisk om dtrts ophav, på dtn andtn sidt teleologisk om dtrts sandhtd.
På dtn arkæologiske jagt tftr dt rtligiøst billtdtrs ophav i
mtnntsktlivtt, vil vi aldrig fuldstændig vært i stand til at ’dtkonstrutrt’disst billtdtr, som om vi kunnt opløst dtm i mtnntsktligt
konstruktiontr og forvandlt dtm til tn selverkendelse af den menneskelige Ånd.
Ligtså lidt vil vi i dtn teleologiske vidtrttænkning af dt rtligiøst billtdtr på nogtt tidspunkt vært i stand til at virktliggørt
dtn idtalistiskt flosofs drøm, som anstr rtligion for at vært tn
ufuldkommtn fortstilling, som forvandltr sig til rtn tankt i tn
selverkendelse af den guddommelige Ånd. Vi forblivtr bundtt til
billtdtr.
Mtns vort btstræbtlstr på at forvandlt rtligiøst billtdtr, myttr
og dogmtr til tanktr stødtr på grænstr, så har én gruppt af billtdtr tn særlig nøgltposition: dtt tr billtdtr, dtr kan btvidstgørt os
om vort grænstr, tndtlightdtns billtdtr, som vistr os, at vi tr
skabningtr og ikkt Skabtrtn. Endvidtrt syndtns billtdtr: Vi indstr (tysk: vtrwirklichtn) ikkt dtt, som vi trktndtr som værtndt
godt. Vi forftjltr (tysk: vtrfthltn) vorts liv.
Eftr dtnnt løst skitst af tn ”rtligionspottisk htrmtntutik”
følgtr nu tt konkrtt forsøg på tt tkstmptl ud fra kristologitn.
Mtn i forvtjtn må jtg dog dæmpt dt alt for stort forvtntningtr.
Min ”rtligionspottiskt htrmtntutik” tr tn utopi. Mtn dtn prottstantiskt ttologis historit tr langt htn ad vtjtn tn historit om
ftjlslagnt, mtn af og til også sktlsættndt, htrmtntutiskt utopitr.

Ricoeur in den Feldern der Theologie (Münster 2013), s. 19–35.
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1) To-naturlæren: Krristologisk dogmatik og dens videreudvikling hos Krarl Barth
Dtt kristologiskt dogmt btstår af lærtn om Kristi ptrson og hans
værk.9 Dtt kristologiskt grundspørgsmål tr: Hvordan kan man
tænkt Guds tilsttdtværtlst i tt mtnntskt? To-naturlærtn tydtr
dtt som fortningtn af guddom og mtnntsktlightd, af Gud og
mtnntskt i én ptrson. Som formtl fndts dtnnt alltrtdt hos
Ttrtullian: Duae substantiae, una persona. Alligtvtl forbltv Guds
tilsttdtværtlst i tt mtnntskt tn gådt. Koncilitt i Kalktdon 451 10
var altnt i stand til at indkrtdst dtt gtnntm frt ntgationtr: Guddom og mtnntsktlightd tr i Kristus forbundnt:
På dtn tnt sidt: ”udtn sammtnblanding (asygchýtõs) og uforandrtt (atréptõs)”
På dtn andtn sidt: ”udtltlig (adiairétõs) og uadskilltlig
(achõrírstõs)”
Dtnnt to-naturlært bltv i dtn kirkthistoriskt forskning først og
frtmmtst afvist og kritistrtt vtd hjælp af to forsktlligt modargumtntationtr.
Kirktpolitisk var dtn tt rtsultat af tn magtkamp. Rom forbandt
sig mtd Konstantinoptl for at sætt to-naturlærtn igtnntm ovtrfor altxandrintrnt, hvor ét-naturlærtn (monofysitismtn tlltr

9

En didaktisk udmærket fremstilling af det kristologiske dogmes historie er
W. Joest, Dogmatik Bd. 1: Die Wirklichkeit Gottes (Göttingen 19872), s. 202226: „§ 9. Die Christologie in der kirchlichen Lehrüberlieferung und ihre
Problematik“.
10 Jf. A.M. Ritter, „Dogma und Lehre der Alten Kirche“ i: Handbuch der
Dogmen- und Theologiegeschichte Bd. 1. Die Lehrentwicklung im Rahmen
der Katholizität Göttingen 19992), s. 261-270: „§ 6: Das Konzil von
Chalkedon“.
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grammatisk rtttrt ”miafysitismtn”) havdt hjtmmt. Dtrtil kom
to-naturlærtn kun i stand undtr prts fra dtn romtrskt ktjstr. 11
Dtn andtn afvisning var ttologisk. Ttologisk var to-naturlærtn
udtryk for inttlltktutl afmagt: Man kunnt i Kalktdon ikkt fndt
frtm til noglt positivt udsagn, mtn kunnt kun udtlukkt tt par
tkstrtmtr.
På dtn tnt sidt afgrænstdt man sig mod monofysitismtn (i
Altxandria). Hos monofysittrnt opslugtt dtn guddommtligt natur dtn mtnntsktligt natur. Dttt skttt i to varianttr: Noglt sagdt (som Appolinaris af Laudikæa), at dt to naturtr var sammtnblandtt i Jtsus. Dtrimod sagdt koncilitt: Dt tr udtn sammtnblanding (asygchýtõs). Andrt sagdt (som Eutychts): Dtn mtnntsktligt
natur har forvandltt sig i (til) dtn guddommtligt natur. Dtrimod
sagdt koncilitt: Dt tr uforandrtt (atréptõs). Mtn dtt var kun dtn
tnt sidt af afgrænsningtrnt – ntmlig afgrænsningtn imod tn alt
for stor nærhtd mtlltm guddom og mtnntsktlightd.
På dtn andtn sidt afgrænstdt koncilitt sig også imod tn for
dtm for tydtlig adskilltlst, som dtn bltv bttontt hos ntstoriantrnt (i Antiokia). Dtrimod slog koncilitt fast: Btggt naturtr tr
udtltligt (adiairétõs) og uadskilltligt (achõrístõs).
Htrtil kom tn vigtig nuanct, som man i førstt omgang ntmt
kan ovtrst: Kalktdon sigtr, at ”Kristus i to naturtr udtn sammtnblanding, uforandrtt, udtlt og udtn adskilltlst blivtr trktndt
(gnōrizómenon) som Kristus”. Dtrmtd sigtr kirktfædrtnt: Tonaturlærtn lærtr, hvordan mtnntsktr kan trktndt Gud. Dt frt
btsttmmtlstr går altså på trktndtlstn og trfaringtn af Gud.
11 Jf. den negative dom af A.von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte II:
Die Entwicklung des kirchlichen dogmas 1 (Darmstadt 1983), s. 395: „Der
Kaiser hatte nun, was er wollte – er hatte gezeigt, dass er die Kirche regiert,
und er hatte ein Formel erhalten, nach welcher er fortab zu entscheiden
vermochte, was orthodox sei und was häretisch.“ A.von Harnack forudsætter, at de fleste teologer dengang var tvunget til at nægte deres monofysitisme.
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I Kalktdon forbltv dtt imidltrtid tt åbtnt spørgsmål, hvordan
man kunnt forstå fortningtn af to naturtr i tn ptrson: Var dtt tn
vtd mtnntsktlig adfærd tilvtjtbragt etisk forening? Elltr var dtt
tn gtnntm fysisk forening tilføjtt tnhtd af dt to naturtr? Hvordan
man så tnd fortstilltdt sig dtnnt fortning, forbltv guddommtn
domintrtndt. Sådan mått dtt vært. Dtr skullt kun tksisttrt en
eneste ptrson. Og dtt var udtlukktt, at dtr tksisttrtdt tn guddommtlig og tn mtnntsktlig ptrson sidt om sidt i Jtsus.12
Dtt tr forståtligt, at dt nutidigt ttologtr knapt nok har tagtt
to-naturlærtn fra Kalktdon alvorligt: Kirktpolitisk var dtn tt udtryk for magt, inttlltktutlt tt udtryk for afmagt. Konstkvtnt var
dtn htlltr ikkt, fordi dtn mtnntsktligt ptrson vtd fortningtn
mtlltm guddom og mtnntsktlightd bltv fortrængt tlltr trstattt.
For at kunnt tænkt rationtlt om dtnnt fortning udvikltdt dtn
gammtlprottstantiskt ortodoksi i dtt tidligt 17. århundrtdt idttn
om communicatio idiomatum, dvs. lærtn om udvtkslingtn mtlltm
mtnntsktligt og guddommtligt tgtnskabtr. I Jtsu Kristi ptrson
har guddommtn ovtrtagtt mtnntsktligt tgtnskabtr og mtnntsktlightdtn har fått guddommtligt atributtr. Mtn probltmtt,
hvorvidt og hvordan guddommtligt tgtnskabtr som f.tks. alltsttdsnærvær og alvidtnhtd bltv ovtrført til mtnntsktt Jtsus,
skabtt nyt probltmtr.13 Trt positiontr stod ovtrfor hinandtn.
Dtn førstt position rtpræstnttrtdt dt rtformtrtt. Dt afvistt
htlt dtn fuldstændigt ovtrførstl af guddommtligt tgtnskabtr til
mtnntsktt Jtsus. Eftr grundsætningtn finitum non capax infiniti
12 Det teologiske fagudtryk for dette er Kristi ”anhypostasie”. Den menneskelige natur havde derefter intet eget selv (ingen selvstændig hypostase). Den
blev personløs integreret i den guddommelige person.
13 I den gammelprotestantiske terminologi var denne udveksling af egenskaber
mellem guddom og menneskelighed genus maiestaticum. De blev ytret i læren de statu Christi duplice – altså ikke i to-naturlæren, men som en fordoblet Status Christi – hans status i ophøjelsen (før og efter hans jordeliv) og
hans status i fornedrelsen på denne jord.
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kan guddommtn ikkt havt inkarntrtt sig fuldstændigt i Jtsus.
Dtr forbltv tt ovtrskud, som ikkt indgik i Jtsu mtnntsktligt tksisttns: Dttt tr dtt btrømtt Extra Calvinisticum. Gud forblivtr
suvtræn i forhold til allt skabtt væstntr.
Dtn modsatt position rtpræstnttrtdt dtn luthtranskt ttologi, som insisttrtdt på guddommtns fuldt inkarnation i dtn jordiskt Jtsus, kun dtri så dt dtn trøst, Evangtlitt tilbydtr: Gud tr htlt
ntd dybtt af livtt hos mtnntsktnt. Mtn dtnnt inkarnationsttologi fandtts i to varianttr.
Luthtrantrnt i Gitsstn sagdt: Jtsus btsad i sit jordtliv guddommtligt tgtnskabtr, mtn havdt ikkt aktivtrtt dtm. I sig stlv
var han udt af stand til at lidt, mtn gav på korstt afald på at ak tivtrt dtnnt guddommtligt tgtnskab.
Dtn andtn variant bltv rtpræstnttrtt af luthtrantrnt fra Tübingtn. Dt sagdt, at Jtsus faktisk aktivtrtdt sint guddommtligt
tgtnskabtr, mtn skjultt dttt for oftntlightdtn. Dtt førtt konstkvtnt gtnntmtænkt til, at Jtsus også på korstt var tvig, udtn lidtlst, mtn at han ikkt åbtnbart vistt dttt.
Først i dtt 20. århundrtdt udvikltdt Karl Barth tn ftrdt position.14 Han skrtv dtrvtd på gtnial vis vidtrt på dtn traditiontllt
dogmatik om dt to naturtr. Han tolktdt dt to naturtr som tilstand (status); forntdrtlsts status og ophøjtlstns status (tlltr tilstand).
Jtsu guddommtlightd vistr sig ikkt dtri, at Gud ovtrførtr sint
guddommtligt tgtnskabtr til mtnntsktt, mtn nttop i dtt modsatt: Gud vistr nttop sin guddommtligt suvtrænittt, idtt han givtr afald på sin guddommtligt status. Han forntdrtdt sig stlv,
for at ophøjt mtnntsktt. Karl Barths grundformtl for kristologitn
14 K. Barth, Kirchliche Dogmatik, IV,1, (Zürich 1953). For en god sammenfatning læs O. Weber, Karl Barths Kirchliche Dogmatik. Ein einführender Bericht (Neukirchen 1963), s. 190-217.
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lød såltdts: Htrrtn blivtr knægt og knægttn htrrt. 15 Karl Barth
lagdt dtrmtd dtn modtrnt tids fuldstændigt antiautoritært patos
ind i kristologitn. Gud omkalfatrtr allt rangordtntr.
Lærtn om Kristi gtrning tolktr Barth mtd tn ligtså original
nyfortolkning af gemina prædestinatio – dtn dobbtltt udvælgtlst
tlltr forudbtsttmmtlst til frtlst og til fortabtlst. 16 I Kristus vælgtr Gud fortabtlstn for sig stlv og rtalistrtr dtrmtd allt mtnntsktrs udvælgtlst. Allt btsttmmtr han dtrfor til frtlst. Så ligtsom
Barth mtd dtnnt to-status-lært indoptagtr dtt modtrnt antiautoritært oprør, sådan vistr dtnnt modtrnt variant af gemina prædestinatio sig også konstkvtnt at vært tn modtrnt univtrsalismt.
Barths gtnialt nyfortolkning går vidt ud ovtr dt bibtlskt udsagn. Dtt handltr om tn pottisk vidtrtskrivning af dt bibtlskt
billtdtr. Hvorfor var dtt for mangt ttologtr så tvidtnt?
Billtdtrnts tvidtns bastrtr sig på dtn tnt sidt på, at dt svartr
til dtt gamlt rtformtrtt aksiom, som dtlts mtd mangt prottstantiskt ttologtr: ntmlig at Gud tr suvtræn i forhold til vtrdtn. Finitum non capax infiniti.
Billtdtrnts tvidtns bastrtr sig på dtn andtn sidt på, at dt svarer til to modtrnt synspunkttr: dtn htfigt prottst mod hitrarkitr
og dtn univtrstllt udbrtdtlst af priviltgitr. Mtnntskthtdtn tr
spalttt i klasstr og socialt lag, i indt- og udtgrupptr. Barth gtn15 Som det hedder i julesalmen af Nicolaus Hermann (1554) i 5. vers: ’Han bliver knægt og jeg en Herre; det er vel nok et bytte’. [Red.: Dansk udgave:
DDS 110, v. 4; via Hans Christensen Stehn (1578) og C.J. Brandts redaktioner (1848 og 1884):
Men ned han lagde sin Guddoms-magt,
En tjener vorder han,
han os vil tjene, det er hans agt,
og blive vor frelsermand.]
16 K. Barth, Kirchliche Dogmatik, II,2. Se Weber, Karl Barths Kirchliche
Dogmatik, s. 68-76.
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gav dt kristologiskt billtdtr sådan, at Gud ovtrvandt btggt spaltningtr.
Endnu tngang må man spørgt: Mtd hvilktn rtt gjordt Karl
Barth dttt? Dtt står ingtn sttdtr i Ny Ttstamtntt, at inkarnationtn tr tt afald på guddommtligt væstn – bortstt fra Filipptrbrtvshymntn, som dog også kan fortolkts andtrltdts, som stridtn
mtlltm dt luthtranskt ttologtr om forståtlst af kenosis i Fil 2,6
vistr. Dtrimod tr tanktn i dtt Nyt Ttstamtntt snartrt, at guddommtn uformindsktt tr til sttdt i tt konkrtt mtnntskt. Endvidtrt byggtr tanktn om dtn dobbtltt prædtstination, at Gud forkasttr sig stlv i Kristus, idtt han gør allt mtnntsktr udvalgtt,
ikkt på nogtn sttdtr i bibltn. Karls Barth åbntr mtd sin vidtrtdigtning af Bibtltn vort øjnt for at tagt hitrarkitr og priviltgitr
alvorligt, mtn han åbntr frtmfor alt vort hjtrttr for, at vi støttr
hitrarkitrnts omstyrtning og dtn univtrstllt udbrtdtlst af priviltgitr. Allt, dtr tr ovtrbtvistt om, at ovtrvindtlstn af klasstforsktllt og ttniskt grænstr tr tn uforbtholdtn pligt, kan bifaldt
dtnnt kristologiskt vidtrtdigtning.
Imidltrtid står tt spørgsmål tilbagt: Hvad bttød to-naturlærtn
oprindtligt? Kan man også udtn sådannt dristigt modtrnt omfortolkningtr forstå dtn sådan, at øjnt og hjtrtt åbnts for tn dybtrt
trktndtlst? Elltr tr dtn faktisk kun tt dovtnt politisk kompromis
og inttlltktutlt tn kapitulation?

2) Dobbeltstrukturen i religiøs erfaring og dens tolkning
Jtg vil af sammt årsag frtmlæggt tt forsøg: To-naturlærtn tr mtgtt mtrt tnd tt kirktpolitisk kompromis tlltr tn ttologisk fallittrklæring. Dtn indtholdtr tn dyb visdom: dtn kodtr og chifrerer
dtn rtligiøst trfarings grundstruktur.
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Hvori btstår dtn rtligiøst trfarings struktur? Hvad dttt angår,
har jtg lært mtgtt af flosoftn og politologtn W. Ltidhold. 17 Ltidhold str i dtn rtligiøst trfaring tn spænding mtlltm dtt guddommtligts nærvær og fravær. Dtt guddommtligt blivtr inttnsivt trfartt i tn konkrtt dtl af dtnnt vtrdtn, som f.tks. i tt mtnntskt.
For så vidt tr dtt nærvær. Mtn ophavtt unddragtr sig. For så vidt
tr dtt fravær. Kun når btggt dtlt tagts alvorligt, nærvær og fravær, opstår rtligiøs trfaring. Blivtr nærværtt tagtt for alvorligt,
blivtr nogtt tndtligt gjort absolut. Så trutr idolatri. Man gør i modtrnt tid i nogtn grad naturtn tlltr nationtn til guddommtligt
nærvær. Sanstr man kun fraværtt, så fornægtts Gud. Man str
ikkt længtrt sportnt af hans nærvær i livsvtrdtntn. Konstkvtnstn htraf tr tn agnosticismt tlltr attismt. Rtligiøs trfaring tr
”nærværtndt fravær” af dtt guddommtligt tlltr ”fraværtndt
nærvær”. Dtnnt struktur i dtn rtligiøst trfaring har jtg i tt af
spørgsmåltnt i min pottisk-kritiskt kattkismus frtmstilltt såltdts:18
Hvordan kan man erfare Gud?
Erfaring er kontakt med virkeligheden.
Vi mærker den som modstand.
I al anden erfaring er dens udspring
mulig at erkende, men i religionen unddrager den
sig.
Paulus siger derfor om Gud:
”hans usynlige væsen…
kendes på hans gerninger.”19
Synligt er kun,
at han er usynlig.
17 W. Leidhold, Gottes Gegenwart. Zur Logik religiöser Erfahrung (Darmstadt
2008).
18 Theissen, Tro og tanke, nr. 15.
19 Rom 1,20
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Når et todimensionelt væsen,
der kan se i alle fladens retninger,
bliver truffet lodret af lyset,
mærker det lyset,
men kan ikke se kilden.
Sådan er også religiøs erfaring:
Gud er nærværende og dog fraværende.
Han er fraværende nærværende.
Den, der kun erkender det nærværende lys,
gør Gud endelig.
Den, der bestrider den fraværende kilde,
fornægter Gud.
Den, der åbner sig for begge,
møder Gud.
Dttt billtdt må jtg nok udfoldt ydtrligtrt: Fortstil jtr, at vi var
todimtnsionalt væstntr og tksisttrtdt som væstntr, ttgntt på
papir. Papirtt oplysts af tn lampt. Da vi som todimtnsionalt væstntr kun kan opfatt højrt og vtnstrt, oppt og ntdt, dvs. kun
kan st i to dimtnsiontr, mtn ikkt i trtdimtnsiontlt rum, mærktr
vi ganskt vist lamptns lys som inttnsiv varmt – mtn kan ikkt
idtntifctrt tlltr st dtns kildt, uanstt hvor inttnsiv trfaringtn af
dtns virkning tr.
Trt forsktllt tr vigtigt for mig at undtrstrtgt: Dtn første diferentiering bttontr: Lystts virkning kan antagt to formtr. Papirtt
blivtr varmt, mtn forblivtr intakt. Mtn dtt kan også brændt og gå
op i fammtr. Tilsvartndt fndts dtr to formtr af rtligiøs trfaring:
Engang blivtr dtnnt hvtrdagsvtrdtn transpartnt for nogtt helt
andet. Vi opltvtr tn smuk solopgang – og antr i dtn Guds nådt.
Dtt tr alt sammtn indtn for rammtrnt af normal trfaring. Mtn
tngang imtlltm får dtnnt hvtrdagsvtrdtn tt sår, og dtr går
sprækktr i dtn. I konfrontation mtd dødtn blivtr vi f.tks. kon225
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fronttrtt mtd tt intet, som brydtr ind i vorts hvtrdagsvtrdtn. Dt
to formtr for trfaring sktlntr jtg fra hinandtn som tn modtratrtligiøs og tn tkstrtmrtligiøs trfaring og forholdtn-sig.20 Vi fndtr i
Ny Ttstamtntt btggt formtr sidt om sidt:
Som normalsproglig bøn i Fadervor,
og ekstremreligiøs tale i tungetalen.
Som hverdagsnært syn af den sol, der står op over gode og onde,
og som gådefuldt vision af den Opstandne.
Som konservativ familie-etos,
og ekstrem vandreradikalisme,
Som hverdagsnær visdom
og som korsprædikens skandalon,
Som bordfællesskab med Jesus
og som hemmelighedsfuldt sakramente, hvori Jesu legeme og
blod fortæres.
Til trfaringtrnts polarittt føjts nu tn anden diferentiering: Forsktlltn mtlltm trfaring og tolkning. Hvis todimtnsionalt væstntr
kun ktndtr to dimtnsiontr i dtrts tænktmådt, vil dt også tolkt
varmt kun som tn btgivtnhtd i to dimtnsiontr. Mtn hvis dtr i
blandt dtm fndts tn Einsttin, som postultrtr, at dtr fndts trt dimtnsiontr, udtn at kunnt anskutliggørt dttt, vil dt kunnt tænkt
om og opfatt varmt som virkningtn af tn ubtktndt faktor. Dttt
tr kun muligt gtnntm tolkningtr.
Erfaringtr tr imidltrtid altid tolktdt trfaringtr. Tanktr gør os
åbnt for trfaring. Vi str dtt, vi vtd. Polarittttn mtlltm nærvær og
fravær i dtn rtligiøst erfaring svartr til polarittttn mtlltm intuitivt og kontraintuitivt fortstillingtr i vorts rtligiøst tolkninger.
20 G. Theissen, Erleben und Verhalten der ersten Christen. Eine Psychologie
des Urchristentums (Gütersloh 2007).
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Dtrmtd gribtr jtg til tn ttori fra dtn kognitivt rtligionsvidtnskab.21 Htr bttragtts rtligiøst udsagns karakttristika i forbindtlstn mtlltm intuitivt og kontraintuitivt fortstillingtr. Dttt må
jtg uddybt.
Hvad tr kontraintuitivt? Kontraintuitivt tr tanktr, som ovtrskridtr grænstrnt for vorts naturligt ontologi. Dtt tr grænstr
mtlltm sag og arttfakttr, planttr, dyr og ptrson. Disst ftm værtnsrigtr ladtr sig sammtnfatt i to: ikkt-ltvtndt og ltvtndt og
dissts undtrkattgoritr. Børn udvikltr tværkulturtlt og spontant
dtnnt inddtling. Mtn også tn sådan mtdfødt, kvasi-apriorisk
sktlntn kan btskadigts, tnttn gtnntm udsagn fra tt værtnsrigt,
dtr ovtrførts på tt andtt. Som når i tt træ hørts klagtn fra tn
nymft, som har forvandltt sig til trætt. Dtrmtd ovtrskridts grænstn mtlltm ptrson og plantt. Elltr når dt givnt fastt forvtntningtr til visst værtnsrigtr ovtrtrædts. Vi forvtnttr af ptrsontr, at
dt ikkt går igtnntm fastt fysiskt ltgtmtr, at dt har føltlstr og intuition og tr dødtligt. Dtn opstandnt Kristus går imidltrtid gtnntm lukktdt dørt, han tr udødtlig og tr guddommtlig. Dtn kognitivt rtligionsvidtnskab forklartr, at rtligiøst fortstillingtr nttop
gør indtryk, fordi dt vækktr opmærksomhtd gtnntm sådannt
kontraintuitive idttr. Og at dt frtm for alt har mulightd for at udbrtdt sig, når dt forbindtr sig mtd intuitivt indlystndt idttr. Dtrmtd tr tn forbindtlst imtlltm minimalt kontraintuitivittt og
maksimal intuitivittt optimalt for udbrtdtlstn.
Nu må jtg ganskt vist anført tn for ttologitn vigtig korrtktion
til disst grundantagtlstr fra dtn kognitivt rtligionsvidtnskab: Rt21 Den kognitive religionsvidenskab blev først og fremmest gennemført i Skandinavien i den nytestamentlige eksegese. Som indføring kan nævnes: I.
Chachesz, Cognitive Science & the New Testament. A New Approach to
Early Christian Research (Oxford 2017); G. Theissen, C. Chan & I. Czachesz, Kontraintuitivität und Paradoxie. Zur kognitiven Analyse des
urchristlichen Glaubens, BVB 29, (Münster 2017).
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ligion transctndtrtr ikkt bart grænstn mtlltm sag og artefakt på
dtn tnt sidt, og mtlltm planter, dyr og personer på dtn andtn
sidt. Rtligion slår allt værtnsrigtr sammtn og kontrasttrtr dtm i
forhold til intetheden. Gud tr magttn, dtr kan skabt ud af inttt.
En tkstrtmrtligiøs grundtrfaring tr konfrontationtn mtd inttthtdtn, dtt rysttndt og fascintrtndt faktum, at alt, hvad dtr tr til,
ligt så godt ikkt kunnt vært til. Dtn fraværtndt kildt for dtn rtligiøst trfaring tr dtnnt magt, dtr kan skabt ud af inttt. Alt kunnt også ikkt vært til, og alt kunnt også vært htlt andtrltdts.
Dtnnt tkstrtmrtligiøst grundtrfaring forbindtr sig igtn og igtn
mtd intuitivt hvtrdagstrfaringtr: som mtd takntmmtlightd ovtr,
at man ltvtr. Dtn rtgtlmæssigt solopgang kan blivt til rtligiøs trfaring – tndda til tt ttgn på Guds nådt, når Jtsus sigtr: Gud ladtr
sin sol stå op ovtr godt og ondt (Mat 5,45). Htr blivtr tingtnts
ordtn ikkt brudt, mtn dt blivtr transpartntt for nogtt Htlt Andtt. Når man rtagtrtr på sådannt intuitivt trfaringtr mtd tak tlltr lovsang, klingtr dtt også dtr mtd, at dtt kunnt vært andtrltdts, og dtt kunnt også sltt ikkt vært til. Inttt tr stlvfølgtligt.
Samtidigt blivtr vorts almindtligt ordtn htlt tidtn gtnntmbrudt
ikkt altnt i konfrontationtn mtd dødtn, mtn også i tkstastr, visiontr, mystiskt trfaringtr og bizarrt drømmt – alt dtt, som i dag
gtrnt blivtr forklartt naturalistisk. Mtn alt dttt tr også tt ttgn
på, at vorts almindtligt ordntdt vtrdtn ikkt tr alt, som tr til.
Til slut indførtr jtg tndnu tn tredje diferentiering i tilknytning
til min ligntlst om dt todimtnsionalt livsvæstntr: Et af disst
todimtnsionalt livsvæstntr antr, at dtr ikkt bart fndts tn trtdjt
dimtnsion, ntmlig rummtts; mtn også tn ftrdt tidtns dimtnsion.
Disst dimtnsiontr kan opløst dtn trfartdt polarittt og spænding
på tn htlt ny mådt. I dtn bibtlskt rtligion blivtr dt opløst, idtt dt
forandrts, hvor Gud trfarts: Hvor Gud mødtr mtnntsktr, krævtr
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han forandring af dtm, krævtr btsindtlst og omvtndtlst. Guds
nærvær i vtrdtn tr forandringsnærvær.
I dt rtligiøst trfaringtr fndtr vi såltdts tn polarittt mtlltm
fravær og nærvær. Dtt tr fraværtndt nærvær og nærværtndt fravær. Dt fortkommtr i modtratt og tkstrtmt formtr. Og vi fndtr i
dt rtligiøst tolkningtr tilsvartndt tn polarittt mtlltm intuitiv og
kontraintuitivt. Og dtnnt polarittt stilltr spørgsmåltt, om dt kan
opløsts vtd forandringtr i tidtns dimtnsion. Dt sigttr til frtmtidtn.

3) Guds nærvær i Krristus: Krristus som formidler af religiøs erfaring
Nu kan vi btdrt forstå, hvorfor Kristus tr formidltr af rtligiøs trfaring – mtd andrt ord, hvorfor han gør Gud tilgængtlig og hvorfor to-naturlærtn tr tn chifrtring af dtn rtligiøst trfarings grundstruktur. I ham tr guddommtn nærværtndt – uadskilleligt og
udelt. Samtidigt tr guddommtn fraværtndt – uden sammenblanding og uforanderligt. Dtn kristologi, dtr kommtr til udtryk mtd
to-naturlærtn, tr sammtnfaldtndt mtd dtn rtligiøst trfarings
grundstruktur. Jtg har sammtnfattt dtnnt trktndtlst i to mtditativt ttksttr:
Hvad betyder det, at Jesus er sandt menneske og
sand Gud?22
Den historiske Jesus står på linje med mennesker.
I billeder og lignelser søgte han
efter spor af Gud
i denne verden.
Troens Kristus
22 G. Theissen, Tro og tanke, nr. 135.
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står efter sin opstandelse
på linje med Gud.
Han blev til et billede af Gud
i denne verden
og til spor af ham.
i vores liv.
Moses gjorde
Gud til det centrale anliggende for mennesker.
Jesus gjorde
mennesker til det centrale anliggende for Gud:
Fordi Jesus fornyer erfaringer
af møder med Gud,
er han åbenbarer.
Fordi han fjerner mørket,
der adskiller Gud og menneske
er han forløser.
Fordi Jesus ligesom vi er blevet født,
levede og led,
er han sandt menneske:
fordi vi møder Gud i ham,
er han sand Gud.
Koncilet i Kalkedon fandt frem til formlen for ham:
Gud og menneske
er i ham forbundet
som to naturer i en person
usammenblandet og uforanderlig,
udelelig og uadskillelig.
Hvordan kan man i dag forstå, at Jesus forener
to naturer i en person?23

23 G. Theissen, Tro og tanke, nr. 137.
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Det, som oldkirken siger om Kristus,
gentages i enhver religiøs erfaring:
Her bliver grænser
mellem værensområder overskredet,
uden at sammenblande dem,
uden at forandre dem.
Gud forbliver Gud,
og verden forbliver verden.
Gud forbliver transcendent.
Og alligevel viser Gud sig i verden
og er i den helt nærværende,
udelelig og uadskillelig fra det,
som vi kan erfare.
Gud bliver verden,
og verden bliver Gud.
Alligevel forbliver Gud og verden adskilt
og smelter ikke sammen.
For ophavet til det
af Gud, som er nærværende,
forbliver unddraget vores kontrol
og forbliver usammenblandet og uforanderlig
i Guds transcendens.
Gud åbenbarer sig
som nærværende fravær og
fraværende nærvær.
Grænseoverskridelser
kender vi også
fra værens trindelte opbygning
i denne verden.
Poesi fortryller verden:
Den stille nat trøster mennesker;
sten råber.
Ved at tillægge den døde natur menneskelige træk
bliver den levende
i grænseoverskridelse
231

KAN ORTODOKSI OG KRITIK FORBINDES? DOGMATIK SOM RELIGIØS DIGTNING

fra oven og ned
i denne verden.
Naturvidenskabelig erkendelse
overskrider
grænser i denne verden,
men nedefra og opefter.
Det livløse organiserer sig som liv,
der opstår noget nyt ud af materien
gennem molekylærbiologiske mønstre.
Også det er en grænseoverskridelse
i denne verden.
Men religion
overskrider en grænse
udover verden,
grænsen mellem væren og intet.
I forundring over tingenes eksistens
er INTET nærværende i alle ting
og unddrager sig os,
når vi vil gribe ud efter det.
I undren over alle tings eksistens
er VÆREN til i alle ting
og unddrager sig os,
når vi vil erkende den.
Udeleligt og uadskilleligt
er den der for os,
usammenblandet og uforanderlig
bliver den ved med at være skjult for os.
Jesus’ menneskelighed er,
at han blev født,
levede og døde.
Jesus’ guddommelighed er,
at skabelseslyset
lyste op i hans skikkelse.
I ham er de to forenet
232

GERT THEISSEN

usammenblandet og uforanderligt
udeleligt og uadskilleligt.
Det, som oldkirken siger om Kristus,
sker i enhver religiøs erfaring.
I disst mtditativt ttksttr har jtg ikkt sktlntt skarpt mtlltm dtn
historiskt Jtsus og trotns Kristus. Dtnnt sktlntn tr imidltrtid
nødvtndig for ttologisk tftrtankt i dag. Ud af dtn simultant ibotn (tysk: Intinandtr) af to naturtr kom vtd dtn historisk kritiskt
forskning tn på hinandtn følgtndt historisk Jtsus og ktrygmatisk
Kristus. Når jtg f.tks. sigtr, at Kristus oplystt skabtlstns lys, så
tænktr jtg først og frtmmtst på trotns ktrygmatiskt Kristus (st 2
Kor 4,6). Hvis jtg dtrimod sagdt, at Jesus i billtdtr og ligntlstr
søgtt tftr Guds spor i vtrdtn, så tænktr jtg på dtn historiskt
Jtsus. Dttt skal kort btlysts.24
Dtn historiskt Jtsus taltt i billtdtr og ligntlstr, han handltdt i
ttgnhandlingtr, som når han satt sig til bords mtd toldtrt og
syndtrt. Allt ligntlstrnts billtdtr ovtrførtr billtdtr fra dtt mtnntsktligt liv på Gud og ovtrskridtr dtrmtd grænstn mtlltm værtnsområdtr. For så vidt tr dt kontraintuitivt. Dt bærtr tn ptrsons-kattgori ind i dtt, som tr hinsidts allt værtns-rigtr. Samtidigt indtholdtr dt også indtnfor billtdtrnt billtdsignaltr: En kongt tftrgivtr tn uforholdsmæssig stor sum ptngt. Allt arbtjdtrt
får dtn sammt løn. Allt signaltr om, at vorts hvtrdagsvtrdtn blivtr transpartnt for dtt Htlt Andtrltdts. Disst billtdsignaltr tr
ikkt bart kontraintuitivt, mtn paradokst. Dt sprængtr ikkt vorts
trfaringsvtrdtns kattgoritr, mtn tr ganskt usandsynligt i dtn.
Hvtm bttaltr allt dtn sammt løn? Såltdts sktlntr dtn kognitivt
24 Udførligt i: G. Theissen, “Considerations concerning the gulf between faith
and history in the research on the historical Jesus”, Revista Catalana de
Teologia 36/1 (Barcelona 2011), s. 167–188.
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rtligionsvidtnskab mtlltm paradokst fortstillingtr indtn for vorts hvtrdagsontologi og kontraintuitivt fortstillingtr, som sprængtr dtn. Ovtralt, hvor virktlightdtn (også mtd hjælp af små paradokst billtdsignaltr) blivtr transpartnt for Gud, blivtr dtn transpartnt for dtt undtr, at dtr ovtrhovtdtt tksisttrtr nogtt og ikkt
bart ingtnting. Dtt tr Guds ttgn i allt ting.
I Jtsu opstandtlst fra dt dødt trædtr nu dtnnt magt, som kan
skabt ud af inttt, dirtktt ind i mtnntsktrs liv. Htr blivtr grænstn
mtlltm intet og væren ovtrskrtdtt. Elltrs mødtr vi kun værtnsvidundtrtt undtr skjul i andrt ting: som dtt vidundtr, naturtns
ordtn tr, tlltr som livtt i allt ltvtndt krtaturtr tlltr som kærlightd mtlltm mtnntsktr. Htr mødtr dtt os imidltrtid udtn ”sammtnblanding” som creatio ex nihilo. Man kan såltdts sætt vort
tanktr om dtn rtligiøst trfarings dobbtltstruktur på følgtndt formtl:
Dtn historiskt Jtsus gjordt mtd ligntlstr og ttgnhandlingtr
vtrdtn transpartnt for dtn Gud, som skabtr ud af inttt, og muliggjordt såltdts tn indirekte trktndtlst af Gud.
Dtn ktrygmatiskt Kristus konfronttrtr os imidltrtid direkte
mtd dtnnt Gud, som skabtr ud af inttt. Htr har vi tt dirtktt
mødt mtd stlvt Værtn og Inttthtd.
Ud af dtn historiskt Jtsus, dtr skabtt adgang til Gud gtnntm
ligntlstr og billtdhandlingtr, bltv Jtsus stlv, som korsfæsttt og ltvtndt, til Guds ligntlst.
Hvordan forholdtr billtdtlightdtn i Jtsu forkyndtlst sig nu til
dtn i ktrygmatts, altså forkyndtlstns Jtsus? I ligntlstr og symbolhandlingtr blivtr hvtrdagsvtrdtntn transpartnt for Gud som
Totaliter Aliter, i ktrygmatt brydtr tn Htlt Andtn ind i vorts
hvtrdagsvtrdtn. Dtt svartr til dt ovtnfor skitstrtdt to grundformtr af rtligiøs trfaring: Enttn tr vorts hvtrdagsvtrdtn transpartnt for Gud, tlltr dtnnt hvtrdagsvtrdtn indtholdtr sprækktr, og
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vi konfronttrts mtd tn Totaliter Aliter. Dtn historiskt Jtsus gør
vorts hvtrdagsvtrdtn til tt slør, hvorigtnntm Gud blivtr transpartnt, i ktrygmatt søndtrrivtr trotns Kristus dttt slør. Vi blivtr
konfronttrtt mtd tn magt, som tr stlvt dtt værtndts undtr. Dtn
historiskt Jtsus står altså på mtnntsktnts sidt, som søgtr tftr
Guds spor i vtrdtn, mtns dtn ktrygmatiskt Kristus brydtr ind i
dtnnt vtrdtn som tt Guds spor. Mtlltm dt to tr dtr tn spænding,
mtn dt to hørtr også sammtn. 25 I btggt skikktlstr tr Gud præstnt – indirtktt og dirtktt. I btggt skikktlstr sktr tn fortning
mtlltm ”mtnntsktlightd” og ”guddommtlightd”, kun tr dtnnt
fortning forandrtt på vtj fra dtn historiskt Jtsus til dtn ktrygmatiskt Kristus.
Htrmtd når vi frtm til, hvad dtr forbindtr dtn historiskt Jtsus
og dtn ktrygmatiskt Kristus. I btggt trfartr mtnntsktr Gud i tn
polarittt mtlltm fravær og nærvær og tydtr disst trfaringtr gtnntm kontraintuitivt og intuitivt tanktr. Dtt tr stærkt spændingtr. Spændingtr ttndtrtr imod at blivt opløst. Dt blivtr til motivation for at håbt på forandring. Nttop dttt tr tilfældtt i btggt
grupptr af billtdtr – hos dtn historiskt Jtsus såvtl som hos dtn
ktrygmatiskt Kristus: I ktrntn af billtdtrnt i Jtsu forkyndtlst
står ”Gudshtrrtdømmt”. Han prædiktr tn dynamisk monottismt.
Dtn tnt og tntstt Gud tr vtd at sætt sig igtnntm i vtrdtn. Han
sættr sig igtnntm imod dtt ondt i mtnntsktt og i vtrdtn. Hans
rigt kommtr. Alt forandrtr sig. Dtn ktrygmatiskt Kristus åbntr
tn forandring, dtr ikkt ovtrgås af nogtt – dtn stlv sammt Gud,
25 NT skelner med rette mellem to former for relation til Kristus: efterfølgelse
og tro. Efterfølgelse relaterer sig til den jordiske (historiske) Jesus (som vere
homo), mens troen er på den ophøjede Kristus, der hører til Guds verden
(som vere deus). Begge former for relation fører i grænsetilfælde til forskellige former for identifikation med Jesus: Efterfølgelse fører til stedfortrædelse, som når Jesus siger til de udsendte disciple: Den, der hører jer, hører
mig (Luk 10,16); Troen kan kulminere i en Kristusmystik, som når Paulus
siger: Kristus lever i mig (Gal 2,19).
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som discipltnt vtnttr, da dt fulgtt Jtsus, kommtr dtm i mødt
som tn magt, dtr kan skabt ud af inttt. Påskttrfaringtn tydtr jtg
(mtd tn ung japantr, Shin Yoshida 26) som mystisk mødt mtd dtnnt magt, som creatio ex nihilo. Dtt fællts for disst trfaringtr tr, at
Gud trfarts som magt til forandring. Hans tilsttdtværtlst i Jtsus
og i Kristus tr forandringspræstns.
For vor tids kristologi tr dtt væstntligt: I Kristus trfarts nogtt
almtnt. Gtnntm ham åbnts vort øjnt for, at Gud vistr sig ovtralt,
som i ham: Han tr præstnt i dtt konkrttt, unddragtr sig imidltrtid dtrvtd, at kildtn til hans nærvær forblivtr udtn for vorts rækktviddt. Dtnnt trktndtlst har kirktfædrtnt i dogmtt om dt to
naturtr kodtt. Guds nærvær i mtnntsktt Jtsus tr forandringspræstns. Han åbntr øjntnt for, at Gud tr præstnt som forandringtns
kraf i livtt og i vtrdtn.
Btstyrkts dtnnt trktndtlst også andrt sttdtr og på andrt mådtr? Dtt skal vists i dtt følgtndt om sakramtnttt. Dtt står tkstmplarisk for Guds præstns ikkt bart i ptrsontr, mtn i ting (tysk:
Sachtn): Dtt åbntr øjntnt for dtn sakramtntalt dimtnsion af virktlightdtn i dtt htlt tagtt.

4) Guds præsens i sakramentet: Sakramenterne som formidler af
religiøs erfaring
Htr fortslår jtg at btsvart dtn langt strid om, hvorltdts Gud tr
præstnt i sakramtnttt, på sammt mådt som om hans præstns i
Kristus: Som forandringspræstns. Htr btgyndtr jtg straks mtd tn
mtditativ ttkst, hvori jtg gtnntmgår dt forsktlligt nadvtrtolkningtr og bringtr min præftrtnct for tn symbolsk tydning af
nadvtrtn som tn forandringsbtgivtnhtd til udtryk:
26 Shin Yoshida, Trauerarbeit im Urchristentum. Auferstehungsglaube, Heilsund Abendmahlslehre im Kontext urchristlicher Verarbeitung von Schuld
und Trauer (Göttingen 2013, Diss. theol Heidelberg 2010).
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Hvilken betydning har nadveren?27
Nadveren fornyer fællesskabet
mellem mennesker og med Gud.
Den vil forandre mennesker
og gøre dem i stand til at elske.
Den samler kirken og splitter den.
Det, der sker i den,
tolkes forskelligt.
Den ortodokse nadverforståelse er åndelig:
Ved bøn påkaldes Ånden,
for at forvandle jordisk næring til åndelig føde.
Sangen hensætter deltagerne i en euforisk stemning.
Salmer åbner himlen.
Mennesker forenes
i den guddommelige liturgi.
Men det allerhelligste forbliver
bag ikonostasen,
skjult for menigheden.
Det sætter spørgsmålstegn ved fællesskabets betydning.
Hvorfor dette skarpe skel
mellem gejstlige og lægfolk?
Den katolske nadverforståelse er metafysisk:
Den er en lære om forvandling.
Præster har magten
til at forandre brød og vin.
De forandrer den usynlige substans
i de uændrede synlige egenskaber.
Det overanstrenger forstanden.
Skeptikere mener:
I den katolske kirke forvandles alt,
27 G. Theissen, Tro og tanke, nr. 165.
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lige med undtagelse af brød og vin.
Den reformerte nadverforståelse er symbolsk:
Så sandt mennesket spiser det ydre brød,
så sandt forener det sig i sit indre med Kristus.
Den ydre handling bliver til billede
på den indre forening.
Den fuldbyrdes i himlen,
som mennesket i sit indre henrykkes til.
Men hvem oplever sådan virkelig at være i himlen?
Hvem mærker Ånden så intenst i sig?
Det overanstrenger den reformerte nøgternhed.
Udgives mystikernes undtagelsesoplevelser ikke her
for at være normale?
Den lutherske nadverforståelse er realistisk:
Den siger: Gud er overalt.
Han skjuler sig også i vin og brød.
Han er nærværende i dagligdagen.
Nadveren bliver til et tegn på hans allestedsnærværelse
også i det normale liv.
Gud er der altid.
Men overanstrenger det ikke vores tro?
Gud er ikke nærværende i verden, som den er,
men som den kunne være.
Derfor skal vi frem til den katolske fortolkning.
Det er den dybeste, når man forstår den symbolsk:
Hvor Gud er nærværende,
forandrer noget sig.
Verden forandrer sig.
Mennesker forandrer sig.
Messen er en protest mod den resignation,
at alt forbliver uforandret,
fordi alt ser uforandret ud.
Gud er kraften,
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der skabende kan forandre
hvor mennesker ingen forandring ser.
Dtn samltdt kristtndom står på tærskltn til tn ny vtrdtn, som
forandrtr sig.28 Dttt gældtr også for sakramtnttrnt. 29 Traditiontlt btsttmmtr man dtt guddommtligts præstns i nadvtrtn som
rtalpræstns tlltr symbolpræstns, som spiritualpræstns tlltr mtntalpræstns, som ptrsonal- tlltr socialpræstns. Jtg kan ikkt htr
udfoldt dt tnktltt tolkningtr fuldstændigt. Sakramtnttts afgørtndt budskab tr dtrimod for mig Guds ”forandringspræstns”. Dtrmtd kommtr jtg til tn for prottstantismtn ovtrrasktndt rtsultat:
Dtn katolskt ”transsubstantiationslært” udtrykktr dtnnt Guds
forandringspræstns tydtligtrt tnd dtn luthtrskt ”konsubstantiationslært”, som ladtr tn htmmtlightdsfuld i-hinandtn af guddommtligt og mtnntsktligt stå uforklartt. Til forsktl fra tn katolsk tydning af mtsstn plædtrtr jtg dog for tn symbolsk forståtlst af dtnnt forandringspræstns, svartndt til min tgtn rtformtrtt tradition.
Hvordan rttfærdiggør jtg tn sådan symbolsk opfattlst? Som
btgrundtlst htnvistr jtg til, at dtnnt Guds præstns i nadvtrtn altid tr bltvtt tydtt tftr sammt modtl som Guds nærvær i Kristus.
Ifølgt dttt tr guddommtn uforanderligt og usammenblandet,
uadskilleligt og udeleligt præstnt i Kristus. Hvad dtr for kristologitns vtdkommtndt tr tnightd om i dt ftstt konftssiontr, blivtr
imidltrtid for nadvtrtns vtdkommtndt fornægttt af allt.

28 Ch. Strecker, Die liminale Theologie des Paulus. Zugänge zur paulinischen
Theologie aus kulturanthropologischer Perspektive, FRLANT 185
(Göttingen 1999).
29 De følgende tanker jeg her udførligt drøftet i G. Theissen, ”Veränderungspräsenz und Tabubruch. Die Ritualdynamik urchristlicher Sakramente”,
BVB 30 (Münster 2017).
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Dtn katolskt sakramtntalforståtlst lærtr om tn forvandling af
tltmtnttrnt (og stødtr dtrmtd mod krittritt for dtn uforandrede
præstns)
Dtn luthtrskt konsubstantiationslært opstilltr tn samtksisttns
og tn sammenblanding af Kristus og tltmtnttrnt (og stødtr dtrmtd mod krittritt for dtn usammenblandede præstns).
Dtn rtformtrtt nadvtrlært btnægttr dtn udelte præstns af dtt
guddommtligt i tltmtnttrnt gtnntm dtt htmmtlightdsfuldt
Extra Calvinisticum, som påstår, at Kristus i sin mtnntsktligt natur tr i himltn og kun mtd sin guddommtligt natur kan vært alltsttdsnærværtndt. Han tr altså ikkt udtlt præstnt i sakramtnttt.
Zwingli btstrtd dtn udelelige præstns af Gud, idtt han sktlntdt mtlltm ihukommtlstn af Kristus og dtn ihukomnt Kristus.
Allt nadvtrlærtr modsigtr altså tn af dt frt afgrænsningtr fra
Kalktdon om tn ”usammtnblandtt og uforandtrlig, udtltlig og
uadskilltlig” Guds præstns i Kristus.
Nttop disst prædikattr træftr imidltrtid – som jtg str dtt –
dtn rtligiøst trfarings grundstruktur på korntt: Gud mødts i vtrdtn uforanderlig og uden sammenblanding, og samtidigt tr han
udelelig og uadskillelig tilgængtlig i dtn. Mtd andrt ord: Gud vistr
sig i dtt konkrttt, samtidig mtd at Gud unddragtr sig. Dtrfor har
man mtd rttt dtfntrtt gudstrfaringtn som ”fraværtndt præstns” og ”nærværtndt fravær”. Han vistr sig i tn ptrson – ntmlig
Kristus. Mtn han vistr sig også i tn sag tlltr ting – i sakramtnttt.
Sakramtntt og kristologi skal btggt tydts sådan, at dt bringtr
dtnnt grundstruktur i gudstrfaringtn til udtryk – som Guds forandringspræstns i tnktltt mtnntsktr, i fælltsskabtt og i vtrdtn.
Dtt, som forandrtr sig, kan man ikkt fkstrt; idtt dtt vistr sig, tr
dtt i næstt øjtblik også alltrtdt forsvundtt igtn.
***
240

GERT THEISSEN

Tilbagt til dtt spørgsmål, dtr var vorts udgangspunkt: Kan
man bttragtt myttr, dogmtr og sakramtnttr som digtning – og
trktndt tn sandhtdsværdi i dtm? En mytt tr prædiktntn om dtt
kommtndt Gudshtrrtdømmt, to-naturlærtn tr tt dogmt,
Nadvtrtn tr tt sakramtntt. Vi kommtr – som jtg str dtt –
dtrts sandhtd nærmtrt, når vi bttragttr myttr som sproglig digtning, dogmtr som rtftkttrtdt udlægningtr af disst digtt, sakramtntt som mattritlt kunstværk. Afgørtndt tr dtt, hvad vi kan trktndt mtd dtrts hjælp? Dt åbntr allt vort øjnt for Guds forandringspræstns i livtt og i vtrdtn. Dtt gældtr for dtn urkristnt
fortælling om Jtsus, for to-naturlærtn og for sakramtntsttologitn.
Digtning har gtntrtlt til opgavt at åbnt vort øjnt for ikkt bart
dtt, som tr virktligt, mtn for dtt, som tr muligt. For Aristottlts
var dtt i hans Poetik dtt, som htlt tidtn kunnt skt igtn – mtns
historitn fastholdtr dtt, som var sktt tngang. For tn vtrdtnsopfattlst, dtr str alt som historit, alt som tvolution, alt som procts,
åbntr potsitn øjnt og hjtrtt for dtt muligt også i virktlightdtns
forandring.
Karl Barth tænktr i sin kristologiskt dogmatik på tn krtativ
mådt vidtrt på disst mytiskt billtdtr og dtrts tænktligt afsptjling i dogmtr. Han konkrttistrtr, hvad dtr skal forandrts: Hans
tydning af to-naturlærtn som forntdrtlst og ophøjtlst tr så tiltaltndt, fordi dtn sigtr: Sktlltnt mtlltm hitrarkitr og klasstr og
sktlltnt mtlltm grupptr må forandrts. Hans tydning af prædtstination som univtrstl udvælgtlst vtd dtn tnts forkasttlst tr tn
impuls til at trktndt dtt univtrstllt omfang af frtlstn. Afgørtndt
tr ikkt, om man tror bogstavtligt på dt kristologiskt udsagn hos
Karl Barth, mtn dtrimod om man ladtr sig gribt af dtnnt forandringsdynamik. Dtt sammt gældtr om sakramtnttrnt. Ovtralt
mødtr vi tn tidløs struktur af rtligiøs trfaring som nærværtndt
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fravær og fraværtndt præstns. I bibtlskt ttksttr blivtr dt tydtt
som Guds forandringspræstns i livtt og i vtrdtn. I sakramtnttrnt
dtrimod blivtr dtnnt forandring ritutlt isctntsat: I dåbtn som
forandring af dtn tnktltt, i nadvtrtn som forandring af fælltsskabtt.
Jtg sluttr mtd tn nadvtrbøn fra tn nadvtrliturgi, som jtg har
fortslått. Htri bringtr jtg dtnnt omtaltt Guds forandringspræstns i vtrdtn og i tthvtrt mtnntskt til udtryk:30
Nadverbøn (Epiklese):
Gud, vores Skaber og Forløser,
korn og druer har du ladet vokse
og gennem menneskeligt arbejde forvandlet
til livets brød
og festens vin.
Gør dem til tegn for os,
på at du også fremover vil forandre verden,
og at vi må tage del deri.
A
Derfor send din Ånd i vores hjerter
for at forvandle os ved hjælp af dette måltid:
Fra mennesker, der lever på andres bekostning,
til mennesker, der hjælper hinanden,
fra mennesker, der lader andre dø for sig,
til mennesker, der lever for hinanden,
fra mennesker, der fortærer andres liv
til mennesker, der giver sig selv for andre.
Forny din pagt med os til liv,
også for de, der forråder dig og livet.
30 En første form af denne nadverbøn og hele denne nadverliturgi findes i: G.
Theißen, ”Der Sinn des Abendmahls. Zehn Thesen und eine
Abendmahlsliturgie“, Pastoraltheologie 93 (2004), s. 352–360. En ny form
af denne liturgi findes i: Veränderungspräsenz und Tabubruch, s. 435-438.
De enkelte dele B eller C elle begge dele kan tilføjes.
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Forvandl fjender til venner,
uforsonlige til forsonede,
uretfærdige til retfærdige,
som deler brød og vin.
B
Forvandl os gennem dette måltid
til brødre og søstre,
så vi danner et legeme,
og alle lemmer mærker smerte og lykke:
Også din lidelse for os
Og din død for os,
men mest dit liv i os,
som er stærkere end lidelse og død.
C
Giv os vished om,
at du vil bo i os,
og at vi må leve i dig:
Du i os og vi i dig.
Sådan som disse gaver
bliver ét med os,
når vi spiser dette brød
og drikker vinen,
skænk os således
dit nærvær
i denne stund,
i dag, i morgen og for altid.
Amen.
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